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V tretjič že.

Za strokovno zedinjenje v vsej državi !
Konec volilniiri odborom .

(Potrebni so enotni odbori za akcije.)

(Predlog Strokovni komisiji za

Čim je bil dosežen skupen nastop 
v volitvah, smo se obrnili na Strokovno 
komisijo in ji predložili, da se skliče 
skupna diskuzija glede strokovnega ze
dinjenja v vsej državi. Dostavili smo, 
da Strokovna komisija podpira skupen 
nastop političnih skupin v političnih vo
litvah in da je torej tem bolj potrebno, 
da se Strokovna komisija zavzame tudi 
za skupen nastop glede enotnega stro
kovnega gibanja.

T a  n a š  p r e d l o g  j e S t r o k o v n a  
k o m i s i j a  o d b i l a .  Evo prinašamo 
pismo :
Uredništvu in upravi „Enotnosti“ v Ljubljani.

Dragi sodrugi! Vaše vabilo z dne 22. de
cembra smo prejeli in Vas vljudno obveščamo, 
da je o njem razpravljal na svoji zadnji seji 
izvrševalni odbor podpisane.

K Vašemu vabilu je sprejel izvrševalni odbor 
sledeč »klep:

Strokovni pokret v Sip veni ji je popolnoma 
ujedinjen, dočim tega popòlnega zedinjenja 
sodrugi izven Slovenije niso izvedli, izvzemši 
Bosne. Vendar strokovna komisija za Slove
nijo nima na ostale pokrajine toliko ingerence, 
da bi zedinjenje Ursa in Crsoja izsilila. To 
vprašanje morajo rešiti sodrugi na jugu sami.

Vsled tega bi smatrali vs*ko razpravljanje 
o ujedinjenju v pokrajinah izven Slovenije za 
brezplodno in bi ne vedio k cilju.

Obžalujemo, da se iz gornjih razlogov ne 
moremo odzvati Vašemu vabilu in beležimo

s sodružnim pozdravom!
Strokovna komisija za Sloveni jo v Ljubljani 

kot obl. odbor Z. D. S. Z. j.
predsednik: Jernejčič.

Ljubljana, dne 28. decembra 1926.
*

Mi smo v eni preteklih številk p o 
novno stavili Strokovni komisiji predlog 
za diskuzijo.

diskuzijo o gornjem vprašanju.)

Danes ga stavljamo v tretjič, sklicujoč 
se na sledeča dejstva:

1. Močan ' strokovni pokret v celi 
državi služi interesom delavstva vse 
države in vseh pokrajin. Zaradi tega 
je in mora biti delavstvo ene pokrajine 
interesirano na moči ali nemoči, na enot
nosti ali razcepljenosti v ostalih pokra
jinah.

2. Smatramo, da se Strokovna ko
misija mora kot predstaviteljica strokov
ne organizacije delavstva Slovenije ba- 
viti iz navedenega razloga z vprašanjem 
popolnega strokovnega zedinjenja, ki je 
danes edina pot do ojačenja.

3. Tò tembolj, ker ZDSZ Slovenije 
tvori približno polovico vsega članstva 
Ursa in je v stanju, da zlomi vsak od
por s strani centrale Ursa proti temu 
zedinjenju.

4. Strokovni pokret v Sloveniji ni 
popolnoma ujedinjen. Savez grafičkih 
radnika, ki združuje vse delavstvo te 
stroke v Sloveniji, je avtonomna orga
nizacija, ni priključena nobeni strokovni 
centrali ravno zaradi tega, ker ima od 
svojega kongresa naloženo, da kot av
tonomna deluje na zedinjenju obeh cen
tral.

čel akcijo za t > zedinjenje, v katero j- 
povabil vse delavstvo in vse delavske 
organizacije vse države. Tudi to akcijo 
bi morali v naši diskusiji obravnavati, da 
enotno vse slovensko delavstvp zavzame 
enotno stališče za strokovno zedinjenje.

Delavstvo zahteva odgovor!

Davki v Sloveniji o sta n ejo  isti.
(V takšno vlado je vstopila SLS!)

V belgrajskem parlamentu se vodi 
te dni debata (razgovor), kako uredi 
državno gospodarstvo. Približno 13 in 
pol miljard dinarjev hoče imeti gospoda 
dohodkov na leto. Zato glasujejo r a d i 
k a l i  in r a d i č e v c i za vse davke, ka
kršne smo imeli dosedaj. Le neznatne 
so izpremembe. V nekaterih pokrajinah 
Bjsne, Hrvatske in V jvodine se davki 
nekoliko znižajo, v Sloveniji so isti 
kakor lani, v Srbiji in Dalmaciji se 
nekoliko zvišajo. G o t o v o  j e  t ud i ,  
d a  b o d o  d a v č n e  o b l a s t i  v S l o 
v e n i j i  v p r i h o d j e m  l e t u  d a v č n i  
v i j a k  e n a k o  s t r o g o n a v i j a l e  k a 
k o r  l ani ,  k e r  s e  n i  v p r o r a č u n u  
n i č  i z p r e m e n i l o .

Poslanec Pušenjak (SLS) je tudi v 
svojem govoru poudaril velikansko ne
enakost glede davkov v Sloveniji na- 
prarrt Srbiji. V letu 1925-20 n. pr. je 
Slovenija rlačala davka na poslovni 
promet 46 8 miljonov dinarjev, S r b i j a

Amsterdam proti strokovni enot
nosti.

Generalni svét Mednarodne strokovne 
zveze (Amsterdamske internacionale) je  na 
svoji seji z dne 13. januarja  o d k l o n i l  
predlog za skupno konferenco z ruskimi 
strokovnimi organizacijami glede skupnega 
nastopa v mednarodnem strokovnem giba
nju. Dvanajst glasov je  bilo proti, šest 
pa za predlog. Med zadnjimi so bili P u r 
cell, Hicks in Brown (Anglija),, Fimmen 
(Holandska), D ürr (Švica), T ajerie  (Ceho- 
slovaška).

T a  sklep je  ponoven udarec proti enotni 
svetovni strokovni internacionali. Delavstvo 
mora tej sabotaži storiti konec s tem, da 
nažene reformistične voditelje iz svojili 
vrst.

Konec združenega glavnega volilnega  
odbora.

Volitve so končane, volilno delo je  pre
nehalo in s tem tudi združeni glavni vo
lilni odbor jen ja l obstojati.

K enotni fronti v obratih.
Od vsega začetka smo poudarjali, da 

enotna fronta v volitvah ne more rešiti 
vprašanje plač, delovnega časa, obratnih za
upnikov, akorda itd. Za to je  potrebna 
enotna fronta delavcev po obratih  za  v sak 
danje potrebe in  zahteve.

Torej konec volilnim odborom.
Mi moramo enotnost p ri volitvah izpre- 

meniti v bojevno enotnost proti podjetniku, 
to se pravi proti Trboveljski družbi, proti 
K ranjski industrijski družbi, proti Strojnim 
tovarnam in livarnam itd., proti Central 
Europen Limited Gomp. itd. Potrebni so 
enotni odbori za akcije. In sicer za akcije 
v obrambo vsakdanjih najmanjših in naj
potrebnejših zahtev.

Kaj naj se zgodi z enotnimi volilnimi 
odbori po obratih in krajih?

Delavski interesi zahtevajo, da se o-

bratni in krajevni enotni volilni odbori 
izpremenijo v  odbore za akcije.

Kakšne akcije?
P red  vsem za izvedbo strokovnega 

zedinjenja v  celi državi. V Sloveniji sami 
pa morajo ti odbori podpirati strokovne 
podružnice pri njihovem delu, da organi
ziramo vso neorganizirano maso industrij
skega proletariata. T i odbori morajo tudi 
podpirati obnavljanje strokovnega gibanja 
med rudarji, lesnimi delavci itd.

Vpisovanje v volilne imenike.
D ruga naloga teh enotnih odborov bi 

bila izvršiti v mesecu februarju vpisovanje 
v volilne imenike. (Glej o tem članek na 
drugem mestu.)

Politični shodi.
Če bi bilo potrebno, naj ti enotni od

bori tudi skličejo javne ljudske shode in 
naj nanjga povabijo govornika dotične 
stranke, za katero so se odločili.

Klubi naših pristašev.
V vsakem obratu ali kraju naj se osnu

jejo klubi naših pristašev kakor smo že 
pisali.

Odkod finance za oblastne skupščine?
(Novi davki ?)

s a m o  38 i n  p o l  m il j o n a .  Invalid
skega davka Slovenija 30 miljonov, S r- 
b i j a  23 m i l j o n o v ,  čeprav je parkrat 
večja.

Zemljiški davek se ni znižal. Ravno 
tako ostane d a v e k  n a  r o č n o  d e l o .  
Carina in dohodki od nje se pa celo 
zvišujejo. Carino pa plačujemo vedno 
le delavci, kmetje, nameščenci in mali 
obrtniki, ki vse pokupimo.

Čisto pravilno so poslanci SLS gla
sovali proti takemu proračunu.

Toda vprašajmo jih in dr. Korošca, 
zakaj potem barantajo z gospodo v Bel- 
gradu za vstop v vlado? Ali ni jasno, 
da preostane delovnemu ljudstvu samo 
bojevna pot, pot do vlade delovnega 
ljudstva samega?

Pribiti moramo tudi, da so se de- 
mokratje, hlapci centralizma, o d s t r a n i l i  
s seje, namesto da glasujejo proti. Proč 
s to fašistovsko gospodo in z njihovo 
Narodno-strokovno zvezo!

Mi smo od vsega začetka poudarili, 
^da bodo oblastne skupščine pr ines le nove 
davke, če bodo hotele sploh delo v iti. Zdaj 
nam to potrjujejo tudi govori poslancev 
Slovenske ljudske stranke v belgrajskem 
parlamentu. N adalje smo trdili, da je  vlada 
priklicala oblastne skupščine k življenju, 
da se ojači centralizem in da bodo orodje 
v rokah  centralizira . Zopet se je  ta naša 
napoved uresničila. *

Čujmo, kaj j e  govoril poslanec Smodej 
(SLS) v parlamentu;

Obžalujem, da vlada n i dala glede fi
nanciranja oblastnih skupščin še nobenega 
pojasnila, kaj misli in ali j e  mogoče kaj 
ukrenila. Samouprava se je  začela graditi 
pri strehah in vlada jih je  poklicala v 
življenje zato, da ne b i mogle delovati. 
Ne v  finančnem zakonu ne v proračunu 
ni razvidno, kakšne finančne vire namerava 
državna finančna uprava odstopiti oblastnim 
zbornicam. Jasno je  eno, da je  absolutno  
nem ogoče naložiti ljudstvu poleg  
državnih davkov in doklad še nova 
bremena za oblastne samouprave.

Prvo, kar mora država storiti, je , da 
vrne oblastnim samoupravam imetje nek
danjih dežel in da odstopi deželne do

klade, k i jih  sedaj pobira in  sama upo
rablja.

Kaj je  najvažnejšega v tem govoru ? 
Kmetje, delavci, čitajte pazljivo.

P red  vsem tole:
V državnem proračunu ni zapisan niti 

en dinar za oblastne skupščine. To se 
pravi, da hoče vlada vse davke še naprej 
dobivati v Belgrad.

Kaj sladi iz teg a?
Samo eno : če bodo hotele oblastne sa

mouprave delovati, bodo morale naložiti 
same nove davke.

Napram temu zahtevamo :

Proč z novimi davki!
Davki in doklade, ki se  zdaj po

birajo, morajo ostati v Sloveniji!
Poslanec Smodej je  torej pravilno go

voril —  k je?  —  v parlam entu med go
spodo. Razmere pa so danes takšne, da 
ni zadosti samo govoriti in d a j e  potrebno 
delavce in kmete zbrati za boj. T ega SLS 
noče in ne more kot stranka, ki služi ka
pitalu. Delovno ljudstvo Slovenije se mora 
združiti edinole okrog svoje delav,sko-kmeč- 
ke stranke, okrog stranke resničnega m ark
sizma.

Vpisovanje t volilne imenike.

S. Ciril Skočir aretiran.
V torek 25, januarja  je  ljubljanska po

licija aretirala našega odgovornega urednika 
s. Cirila Skočirja. Razlog: komunistična 
propaganda.

Voditelji SSJ in Zedinjenja.
pridružite se našemu boju za odpravo 

zakona o zaščiti države, da postane ko
munistična stranka zopet javna in dovoljena. 
Potem bomo lažje govorili o „enotni 
s trank i“ . . .

Teror na Litavskem.

N a Litavskem besni teror fašistovske 
vlade naprej. Okrog 500 komunistov je  
bilo aretiranih in stavljenih pred sodišče.

V Ljubljani, Mostah in še marsikje 
drugod niso bili vpisani v volilne imenike 
mnogi delavci, celo taki, ki so pri zadnjih 
volitvah že volili. Zupani, gerentje in bi- 
rokratje na občinah so v svojem stran
karskem interesu poskrbeli, da je  njim 
prav.

P ri prihodnjih volitvah ne sme biti več 
tako. Reklam acije moramo organizirati. 
Tako so n. pr. naši sodrugi v Zagrebu 
reklamirali okrog 800 delavcev. Zato so 
se tudi glasovi na neodvisni listi zelo po
množili in bila sta izvoljena dva komunista.

Vrhu tega, sodrugi, je  tukaj mesec 
februar. Po zakonu o volilnih imenikih 
morajo občine v tem mesecu uradno vpi
sovati v volilne imenike vse osebe, ki imajo 
volilno .pravico. K er pa ni zaupati meščan
skim eksponentom na občinskih uradih, 
je  potrebno

organizirati vpisovanje.

V vsaki občini naj se zberejo sodrugi, naj 
si osnujejo svoj klub in odbor kluba, ki 
naj prevzame nalogo vpisovanja. T reba 
je  od delavca do delavca v tovarni in ga 
vprašati, če j e , vpisan v volilni imenik. 
Od hiše do hiše je  treba poiskati vsakega, 
ki mu je meščanska „dem okracija“ odvzela 
volilno pravico. Dotični naj izroči sodrugom 
dokumente o rojstvu in domovinski občini 
in dokaz o bivanju v občini. S temi do
kumenti se gre na občino in zahteva uradni 
vpis po zakonskih določbah. Vse to v me
secu februarju .

Ce sodrugi zamudijo to ugodno priliko, 
bodo morali z večjim naporom in v kraj
šem času izvršiti reklamacije, kadar se 
razpišejo volitve.

V mesecu februarju torej vpisovanje 
v volilne imenike.

Organizirajte delavske politične klube !

Zbirajte za tiskovni sklad lista!



Volilni rezultati»
Ljubljanska oblast.

Kakor je razvidno iz razpredelnice v pre
tekli številki, so v ljubljanski oblasti narasli 
delavski glasovi od 6008 na 7337 za  1319 
g la s o v  a l i  22°/o.

Mariborska oblast.

Dopisi.
Obrat Kotredež.

Sodrug Hlebec obsojen na tri mesece.

kom.

156

281

51

15

73

34

71

57

97

27

23

1. 1925 
soc.

742

550

114

108

506

231

820

826

35

24

97

+  napred. 
— nazad.

1. 1927
skupno

Mesto Maribor 
898 15^8 +  630

Maribor, desni breg 
831 1671 + 8 4 0
Maribor, levi breg 
166 320 + 1 5 4

Mesto Celje 
123 70 — 53

Celje okolica 
579 464 — 115

Ptuj
265 530 +  265

Dravograd 
891 1747 +  856

Slovenjgradec 
833 718 -  165

Šmarje 
132 63 -  69

Ljutomer 
51 45 — 6

Konjice 
120 161 + 4 1

Gornji grad

O/o

+  70 

+ 100 

+  96

— 41

—  20 

+ 100

+  96

-  19 

- 5 0

—  12 

+  33

8 29

25 79

Dolnja Lendava
37 -  — 37 — 100
Murska Sobota

104 — — 104 -  100
Prelog

Čakovec —  102 + 102 + 100

920 4160 5080 7419 +  2339

Oaberje-Celje.
L. 1925

+  46

Kom. 3
Soc. 151
Bernot

Kom. 5
Soc. 83
Bernot

A
Kom. 23
Soc. 27
Bernot 76

i

Kom. 4
Soc. 123
Bernot 6

154

11

Ptuj.

88

3

L. 1927 

150 enako 

35 narasel

228

169

183

Krah Bernota.
Bernotov samostojen nastop in njegovo 

blatenje z laži-komumsti je doživelo zasluženo 
obsodbo s strani delavstva. Glejmo naslednje 
podatke:

Ljubljanska oblast:
1925 1927 

Ljubljana — 77
Ljublj.ok. 205 192
Litija 44 —
Radovljica 248 145
" ~ 160 290

8 0 "  — 
22 —

Laško 
Kranj 
Kamnik
Logatec 
Novomesto 25 
Kočevje 
Krško 
Brežice 
Črnomelj 
Kastav

Mariborska oblast:
1925 1927 

Maribor 29 —
Mar ih. d. b. 1 0 2 1 5 1  
Marib. 1. b. 1^ —
Celje 10 21
Celje okol.Xl 1 7 ^ 6 4 /  
Dravograd 178T$kup. 
Slov.gradec260j nast-

28 — 
22 50
59*~72  
18 —

Ptuj 
Ljutomer 
Konjice 
Šmarje 
Gor. grad 
D Lendava 
M. Sobota 
Čakovec 
Prelog

21
6

13

n
18

49

Skupno 911 826 Skupno 809 485 
V vsej Sloveniji je torej Bernot (J SDS) 

padel od 1722 na 1311 ali za 24°/o.

Celokupen rezultat.
L. 1925

kom. glasov . . . .  5323
soc. g la so v ....................  5470
soc. dem. (Bernot) . . 1769

skupno 12.562 glasov.
L. 1927

skupen nastop . . . 14.747 
JSDS (Bernot) . . . 1.311

skupno 16.058 glasov. 
Prirastek približno 3.500 glasov 

ali 260/0.

Mo£ proletarskih strank od 1. 1920 
dalje.

soc. °/o kom. %  skupno 
28. Xi. 1920 30.675 193 16.376 103 47.051
18. III. 1923 13.324 7-4 5.589 31 18.913
8. II. 1925 7.237 3-9 5.347 2 9 12.562
23.1. 1927 — — — — '16,05^

Slovenska ljudska stranka iz
dala interese delovnega ljud

stva Slovenije.
Nova vlada.

V zadnjem trenutku sprejemamo vest, 
da je  zaprisežena nova vlada Uzunovi- 
čeva, v kateri sta ostala oba generala in 
v katero so vstopili tudi trije poslanci 
Kulovec, Sernec in Gosar s strani Slo
venske ljudske stranke.

Proč z vojaško diktaturo!
Proč s Slovensko ljudsko stranko, ki 

je  z  vstopom v vlado izdala interese de
lavcev in kmetov v Sloveniji.

(Dopis iz Zagorja.)
V drugi številki „Enotnosti“ sem čital poziv 

dopisnikom Zagorja, Hrastnika itd., kje so.
Mogoče mišli javnost, da nam gre dòbro,

. • se nihče ne oglasi iz revirjev. Kot sam 
I .zadeti rudar hočem opisati malo javnosti 
nr.š bedni položaj. Dne 15. t. m. je bilo raz
glašeno, da se odpušča večje število rudarjev, 
ker nima TPD zadosti naročil. Med delavci 
samo molk. Kaj bo vse iz tega, ko jih od
pušča v tem času? Dne 18. t. m. zopet prečita 
paznik v čakalnici, predno gremo na delo, raz
glas: ,Na žalost počiva obrat dne 19. t. m. vsled 
pomanjkanj i naročil“. Pomislite, ko je pri TPD 
premoga dovolj, pa od strani trboveljske mi 
ubogi rudarji nismo toliko vredni, da bi imeli 
moderno kopalnico, ki se je gradila več let. 
Pride rudar v pondeljek ali sploh en dan po 
počivanju obrata v kopalnico, a ne najde suhe 
šihtne obleke. Tudi je tako mrzlo zjutraj; da 
bi bilo vseeno, če bi se preoblačevali pod 
kakim kozolcem ali pa sploh čisto na prostem. 
Kajti družba nas ne pripozna in noče pripo- 
znati, da bi vzdrž vala enega človeka, ki bi 
kuril in snažil, ko je nujno potrebno tudi tisti 
dan, kadar obrat počiva, da bi potem prišel 
rudar vsaj v toplo kopalnico, gredoč na delo. 
Reda tudi ni nobenega. Včasih se pomede, 
včasih ne, tako da nas bodo kmalu pregnali 
ščurki (grili). Vse. je na prepihu. Čiovek se 
mora prehladiti; če se ne prehladi v jami, se 
pa v kopalnici.

Sedaj pa stopimo malo v jamo. Pazniki 
nastopajo dan za dnem bolj ošabno napram 
delavcem, ko se vrše redukcije. Če ne da 
številka (numera) svoje kvote (storitve), že( 
kričijo priganjači nad rudarji. Pripeti se slu-! 
čaj, da jim reče, da naj gresta rudarja domov. 
Tisti paznik, za katerega so šli rudarji v štrajk, 
je sedaj tudi tak. To jim ni zadosti, če bi cel 
Kotredež naenkrat ven zvekli in še bi bilo 
premalo.

Ponoči, šest minut pred pol deseto uro bi 
se moralo kuplati za prevažanje ljudi. Taka 
je bila naredba. Mašinist pri stroju naznani 
to o pravem času zaposlenim osebam pri šahtu. 
A pod šahtam stoje pazniki, ki kričijo, da se da 
enkrat, dvakrat na okrog. Na to se šele zma- 
šijo pazniki na šalo in gredo ven. Sledi še 
revizija šale, tako da pride večkrat moštvo s 
prvo šalo ven, ko je ura tričetrt na deset. V 
resnici bi morali iti ob pol deseti uri. S tem 
se nam kršijo pravice. Ako pa delavec za
pusti pet minut preje delo, ga že ohruli paznik 
kot psa. Če se delavec ne drži reda, je že 
kaznovan ali tudi odpuščen.

Zato pa spreglejmo zatirani rudarji, orga
nizirajmo se v Zvezo rudarjev.

S tem vam kličem: Delu čast in oblast!

Dol. Logatec.
Tudi Dol. Logatec je  na shodu, ki se 

j e  v r š i l  v  n e d e l j o  16. j a n . ,  pokazal, d a  se 
j e  pričel zavedati ter spoznavati, da je  
treba preiti od besed k dejanjem. Poročal 
je  s. R em ikar od skupine „Enotnosti“ , ki 
je  v skoro dveurnem stvarnem govoru, 
spremljanem z navdušenim pritrjevanjem 
številnih udeležencev, v jasni luči pokazal 
obupno stanje, v katerem se nahajata de
lavec in nameščenec, orisal pogubonosuo 
politiko meščanskih strank ter poudaril, 
da je  skrajni čas, da stopimo na lastne 
noge, da zberemo svoje razbite sile ter 
j ih  združimo v boju proti vedno hujšemu 
izkoriščanju kapitala.

Govor s. Rem škarja o potrebi strokovne 
in kulturne delavske organizacije je  našel 
odmeva že v toliko, da se v Logatcu usta
navlja podružnica „Svobode“ .

Tudi število naročnikov „Enotnosti“ 
je  naraslo. Delovno ljudstvo Logatca se 
zbira okrog naše skupine.

Kličemo vsem : N aprej po poti pravega 
razrednega boja !

Zopet vojna.
(Med Mehiko in Združenimi državami grozi 

vojna.)

V Mehiki ali Meksiki se nahajajo bo
gati naravni zakladi, med njimi tudi pe
trolej. Združene države, ki predstavljajo 
danes najbolj razvit imperializem, hočejo 
priti v posest teh zakladov. Obenem si 
hočejo zasigurati absolutno premoč v vsej 
Ameriki, ob panamskem prekopu in Via 
Tihem oceanu. Izrabile so notranje boje 
v Mehiki, ki jih  je  že preje tudi sama 
netila, da prihajajo z ultimativnimi zahte
vami Mehiki. Mehiška liberalna vlada, ki 
se jo  lahko smatra za prvega nasprotnika 
imperializmu Združenih držav v vsej sred
nji in južni Ameriki, te zahteve odločno 
odbila. Po zadnjih vesteh je  med Mehiko 
in New Yorkom tako napeto razmerje, da 
lahko že tekom meseca pride do vojne. 
Severoameriška arm ada je  deloma že mo
bilizirana. —  Simpatije delavcev in kmetov 
so na strani Mehike. P roč z novimi voj
nami?

Vojska v srednji Ameriki.

Združene države am eriške so poslale 
svojo vojsko v srednjo Ameriko, da zase- 

jo in vzamejo v svojo oblast majhno 
( žavo N ikaragua. Vršijo se boji.

Dne 25. jan . se je  vršila razprava proti 
s. Hlebcu 'in Globočniku. Obtožena sta bila 
po čl. 1. žskona o zaščiti države, češ da 
sta 5. nov. 1926 prenesla iz inozemstva 
došlo komunistično literaturo iz knjigarne 
„Nova založba“ v Delavski dom v svrho 
njenega razširjanja. K er pa je  policija na 
cesti aretirala Globočnika, je  ostalo hudo
delstvo po zakonu o zaščiti države samo 
pri poskusu. Nosil j e  s seboj 158 časo
pisov in brošur, komunistične časopise, ve
činoma v ruskem in nemškem jeziku, ki 
niso v naši državi izrecno prepovedani, 
pač pa vmes tudi 24 izvodov časopisa 
„Balkanska federacija“ , ki pisan v raznih 
jezikih priporoča zvezo republik na Bal
kanu po vzoru ruske sovjetske zveze in 
Ščuva na nasilno spremembo državnega 
reda itd. P re iskava je  dognala, da je pri
peljal Hlebec Globočnika v „Novo založbo“ 
in ga uporabljal za odnašanje knjig. Ob
tožnica trdi, da sta oba obdolženca ve
dela, da so knjige komunistične vsebine 
in da sta jih  hotela razširjati oziroma pre-

I
dati naprej drugim, da jih razširjajo.

H lebec: N ajprej moram pojasniti, kako 
sem dobil zvezo z „Novo založbo“ . Ko 
sem po polletnem preiskovalnem zaporu 

iprišel ven, sem se hotel seznaniti z novo 
^literaturo, ki j e  medtem izšla. Govoril sem 
|s  prijatelji in eden izmed njih me je opo
zoril, da j e  že nekaj stvari naročil in da 
naroči lahko še zame te r da bo ceneje, 
če bomo skupaj dobili. Na to sem pristal.
Nekaj dni pozneje pa je  moral on oditi 
iz L jubljane in me je naprosil, naj jaz 
vzamem knjige in časopise, ko pridejo iz 
„Nove založbe“ in jih potem predam onim, 
ki so jih  naročili. T o  sem odklonil, ker 
nisem vedel, ali ostanem v Ljubljani.
Dobil je drugega, ki pa ni imel podnevi „Balkanska federacija“ .

pagande, ker je  pisana v raznih tujih je 
zikih. Verjetnost njegovega zagovora, da 
je bilo to določeno za razne naročnike, 
je  podana.

Obtožnica pravi, da se je to literaturo 
dobivalo na zvit način. Ravno zvit način 
j e ’ potreben, da pridemo do takih kn)ig 
in časopisov. Če stoji režim in njegovo 
„odelenje za javno besbednost“ na .tem 
stališču, da moramo biti zaplankani od 
ostalega sveta, potem se morajo tisti, ki 
se interesirajo za to, kaj se po svetu 
godi, kaj se godi v Sovjetski Uniji, ki ob
vlada eno šestino sveta, posluževati zvitih 
načinov. Zlasti ko so naredbe „odelenja 
za javno varnost“ faktično odpravile pi
semsko tajnost za gotove državljane. Zato 
je popolnoma verjetno, da je  bilo določeno 
za gotove naročnike, in da o razširjanju 
ne moremo govoriti.

Vrhu tega je Hlebec odklonil nalogo, 
da literaturo dostavlja naslovljencem in je  
oni dobil drugega posredovalca. Šlo je  
samo za mehaničen prenos in za nobeno 
razširjanje. Hlebec je  priznal, da je  bilo 
namenjeno adresantom za njih lastno rabo, 
ni pa priznal, kot pravi obtožnica, da gre 
za razšir jan je :

Torej obtožencev ne morete soditi po 
zakonu o zaščiti države.

Sicer se pa sploh ne sme v tem slu
čaju po mojem naziranju uporabiti zakona 
o zaščiti- države, k er  gre za tiskovine, 
temveč z a k o n  o. t i s k u ,  ki določa Spe
cialna dejanska stanja za razširjanje ko
munističnega tiska. In ta zakon pravi, 
da je  inozemski tisk prost, svoboden in 
se ga more zabraniti le s posebnim raz
pisom v „Službenih novinah“ . In tak za- 
branjen tisk je  od vsega materiala samo

časa, zato sem jaz  jem al stvari v „Novi Vprašati se moramo, če jemljemo v
založbi“ in mu jih  predajal. D vakrat sem ozir zakon o zaš&iti države: Kaj je  bolj
šel tja in mu potem izročil, kaznjivo? Ali razširjati to, kar  je  prepo-

Predsednik  sodišča: Kdo pa je  to?  vedano, ali to, kar ni zabranjeno? K er je
H lebec: T ega  ne povem. To je  moja . odgovor jasen, moremo uporabiti samo

stvar. zakon o tisku in po tem pride v poštev 
Vemo, da je  to vaša stvar, samo „Balkanska federacija“ .

Predlagam  oprostitev od obtožbe za 
oba obtoženca.

S o d i š č e  je  obsodilo Hlebca na 3 
mesece in Globočnika na 2 meseca po 
zakonu o tisku. Všteje se jim a preisko- -

Preds.
ampak verjetnost vaše izpovedbe trpi, če |  
ne poveste.

H lebec: Gospodje sodniki! Riskiram 
verjetnost svoje izpovedbe in ga ne izdam. 

Nato razloži, zakaj je  poslal Globoč
nika in kako ga je  5. nov. poslal pred valni zapor. Priključilo se je  razlogu za-
pošto, k je r mu bo dotični nekaj naročil.; 
D rugega pojma o tem «ima.

Po nekaterih malenkostnih vprašanjih 
preide predsednik na zasliševanje Globoč-^ 
nika, ki trdi, da ni vedel, kakšne knjige 
prenaša in še manj imel namen, ali zavest, 
da je  s tem širil komunistično propagando. 
Nato se zaslišita dve priči : prokuristinja 
in uslužbenka „Nove založbe“ .

Nato se cita izjave V ospernika, ki je  
bil vpleten v stvar z iz j  w o  Globočnika 
na policiji, da se mu zdi, da je  bil tisti, 
k i mu je  5. nov. naročil, naj vzame knjige, 
predsednik natakarske organizacije. Vo
spernik (član upravnega odbor Delavske 
zbornice) se je  zavaroval odločno proti 
temu, da je  bila natakarska organizacija 
v zvezi s temi knjigami. Izjavil pa je  pri 
prvem zaslišanju : „Mogoče pa je  to v zvezi 
s Hlebcem, ker on stanuje ravno nasproti 
naše p isarne.“

Prečitajo  se policijske ovadbe. Kon- 
štatira se, da je  celo stvar vodstvo „Nove 
založbe“ sporočilo policiji. Prečitajo se 
naslovi časopisov in knjig (večinoma mo
skovska „P ravda“ in drugi ruski časopisi). 
Izmed vseh je  izrecno prepovedana samo 
„Balkanska federacija“ .

Državni pravdnik v kratkem govoru 
vzdržuje obtožbo.

S. Lemež kot zagovornik izlušči tri 
osnovne stvari, na katerih sloni obtožba: 
1. da so se pri Globočniku tiskovine kon- 
fiscirale ; 2. da so te tiskovine prihajale v 
„Novo založbo“ in 3. priznanje Hlebca. 
Glede Globočnika ugotavlja na podlagi 
okolnosti in načina njegovega zagovora, 
da ni vedel, kaj je  nosil in da ni imel 
zavesti za komunistično propagando. K er 
torej mSnjka vsaka krivda, ga je  treba 
oprostiti.

Bistvo Hlebčevega zagovora obstoji v 
tem, da ga je  dotični prijatelj naprosil, 
da prevzame knjige in jih  izroči naslov
ljencem, oz. posredovalcu. N a teA, da 
Hlebec noče povedati njegovega imena, 
ne trp i verjetnost izpovedi, ampak se v 
tem kaže njegov značaj, ko za svoje delo 
sam prevzema odgovornost. T udi je  jasno, 
da ne gre za razširjanje broSur v mase, 
ker  so pisane v jeziku, ki ga mase ne 
razumejo. Večinoma so to ruski časopisi. 
Tudi „Balkanska federacija“ je  nesposobno 
sredstvo za razširjanje komunistične pro-

'govornika, da se ne more soditi po zakonu 
|o zaščiti države, ker bi se v tem slučaju 
moralo strožje soditi (kot hudodelstvo) raz 

š i r ja n je  nezabranjene komunistične litera
ture kot zabranjene (kot pregrešek).

S. Hlebec odsedi kazen 10. februarja . 
Govori pa 8e, da se uvede proti njem še 
druga nova preiskava.

Tako trpijo naši sodrugi pod režimom 
zakona o zaščiti države, čeprav so osum
ljeni dejanj, ki spadajo pod zakon o tisku.

P roč z zakonom o zaščiti države !
T a  klic mora vsak dan postati silnejši.

Iz volilne agitacije.
Ouštanj. Za dravograjski in slovenjgraški 

okraj so del. stranke izdale skupno letak za 
volitve, ki vsebuje več naših parol in zahtev. 
Letak pravi:

„Delavci in kmetje na Slovenskem vidimo 
v oblastnih skupščinah oni košček samouprave, 
ki jo centralizem dovoljuje narodom Jugosla
vije, zavedamo se pa tudi, da nas hoče ravno 
s tem drobčkom samouprave kul'sirno in go
spodarsko še bolj zasužniti. Delav i m kmetje 
se zavedamo, da sedanja obl *a oblastnih 
skupščin in oblastne samouprava ne zadovo- 
ljuje^otreb našega nacionalnega in socialnega 
razvoja Zavedamo se, da ima slovenski narod 
pravico samoodločbe . . . “

„Naša Skrinjica je druga. V to Skrinjico 
bodo padale kroglice delavcev in kmetov proti 
krivičnim davkom, proti militarizmu in abso
lutizmu. “

Železničarji so izdali poseben letak k vo
litvam. Mi se s tem letakom ne strinjamo do
cela. Prvič v tem letaku ni predočena n e v a r 
n o s t  za  ž e l e z n i č a r j e  z nastopom novega 
železniškega ministra generala in v zvezi s 
tem p o t r e b a  p o l i t i č n e  e n o t n e  f r o n t e  in 
p o l i t i č n e g a  bo j a  p r o t i  c e n t r a l i z m u  in 
m i l i t a r i z mu .  Drugič v letaku ni naglašena 
p o t r e b a  z v e z e  d e l a v c e v  s kmet i .  V celem 
letaku ni niti enkrat zapisana beseda kmet in 
tudi ime liste se je popačilo. Namesto Zdru
žene liste delavcev in kmetov čitamo samo 
„Združena delavska lista“. Brez kmetov in 
enotne fronte z njimi pa delavstvo ne more 
zmagati, o čemer nam je tudi dokaz Zaloška 
cesta. Tudi sicer je letak navadna povprečna 
malomeščanska volilna agitacija, zgolj volilna 
agitacija.

Za tiskovni sklad
je  darovalo osem sodrugov iz La Bocca, 
Francija, 105 frankov (20 -j-  20 -)- 15 —{— 
10 - f  10 +  10 +  15 +  5). Živeli!

Lastnik in izdajatelj: Alojz Kusold, Ljubljana- 
Moste. Odgovorni urednik: Jakob Pančur, čev
ljar, Ljubljana, Križevniška ul. 12. Tiskarna 

Jos. Pavliček v Kočevju.


