
Poštnina plačana v gotovini. 

Leto II. 

strašilo lazi po 
Evropi ... 

Svetovna buriuazija je sklenila, da 
po vsem svetu proglasi komuniste za 
.morilce in zločince". Na angleško ko
mando priobčuje Žerjavovo .julro" naj
fantastičnejše in najsmešnejše pravljice 
o .boljševiški nevarnosti", o .komuni
stičnih atentatih" , o .zarotah v sov
jetski Rusiji". 

V isti številki poroča .Jutro": V 
Londonu so komunisti pripravili v cerkvi 
atentat na zunanjega ministra Cham
berlaina. Vlada je ukrenila vse var
nostne odredbe. Nevarna komunistična 
agitatorja Culjkar in Krajen je ljubljanska 
policija prijela. S. Culjkar gre vprašat 
v uredništvo .jutra·, kako je prišla ta 
vest v list, pa mu odgovore: Dotični 
uradnik je šel na dopust : .. 

Potem kar dežuje poročil o odkrit
jih zalog streliva in topov pri bolgar
skih komunistih, o zarotniških konfe
rencah na Dunaju, v Rigi, Moskvi, o 
Zinovjevem manifestu(Zinovjeva .pisma" 
se izdeluje v: Made in Germany, Berlin, 

I AlG ale . Isto .Ju ro', ki le epre nevl 
napadalo bolgarskega zunanjega mini
stra Kalfova, ker je obdolževal Srbe 
radi sofljskeea atentata, isto .Jutro" 
blagoslavlja danes tega Kalfova, da po
tuje po Evropi in jo rešuje boljševizma. 

Veni sapi poroča: krsta nad ko
munizmom je zabita - boljševiška po
šast dviga svojo glavo na vseh koncih 
in krajih. 

Kaj je vse to? Ali se je svet izpre
menil v norišnico, v kateri ima vsak 
plačan žurnalist odkriti strahOve? Ne, 
gre za sistematično, • vztrajno· kampa
njo, za pripravo novih napadov na de
lavstvo, na S·urni delavnik, na sovjet
sko unijo ... 

Ne pozabimo na vojne zgodbice o 
zastrupljenih studencih 'l Delavci vztra
jajte I 

Bazbijači delavskib 
vrSt. 

19. št. kierikaine .Pravice" objavlja 
dnevni red kongresa za 7. junij, ki ga 
sklicuje SLS pod krinko .kongresa kr
ščansko-socialnega delavstva". 

Sklicanje kongresa opravičujejo go
spodje takole: 

.Pri nas je kapitalistična reakcija še 
prav posebno potisnila delovno ljudstvo 
ob tla. Socialna in obče življenjska 
vprašanja večine našega naroda so od_o 
stavljena z dnevnega reda. Naši soci
alnopolitični zakoni obstojajo po večini 
samo še na papirju, ustanove pa, ki jih 
predvidevajo v varstvo in dobrobit de
lovnih slojev, propadajo in ginejo. Niti 
političnih vprašanj, ki stoje v ospredju 
vsega našega javnega življenja, noče 
vladajoča buržuazija rešiti po želji ljud
stva, da se v njihovem ozadju tem lažje 
nemoteno in neovirano razrašča naš 
mladi kapitalizem." 

Te u~otovitve so sicer pravilne, ali 
.Pravica" noče povedati ene važne 
stvari in ta je: da je ravno SLS mnogo 
pripomogla do današnje reakcije v ju
goslaviji. Streli na zaloliki cesti so bili 
lignal za ofenzivo kapitala. SLS je pri-
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pravi jala reakcijo... PPŽ režim pa 
žanje njeno setev, delovno ljudstvo Slo
venije trpi pod njim dvojno. 

Ker je .Pravica" spregledala tudi 
to dejstvo, napravlja t\ldi napačen za
ključek : 

.Kdo naj jim (delavcem, op. ur.) po
kaže pot, kdo naj jih strne v močno 
armado, ako ne .ideje krščanskega so
cializma ?" 

Delavstvo pa nasprotno ve, da se 
bo mogel postaviti v bran reakciji le 
potom enotnih bojevnih strokovnih or
ganizacij. Na to pot že proletariat tudi 
prihaja. To pa ni všeč niti demokratom 
niti klerikalcem. .Demokrati hočejo zbe
gati delavstvo potom žolle SSDU. kle
rikaIci pa z nekakimi idejami in .jugo
slovansko strokovno zvezo". Tako cep
ljenje je v korist kapitalistom in v 
škodo delavcem. 

Delavstvo je danes slabo zato, ker 
so razbite njegove razredno-bojevne or
ganizacije. Z okrepitvijo teh se bo o
krepil tudi delavski razred. 

Delavstvo se ne sme ločiti po veri, 
ampak . se mora brez ozira na vero in 
narodnost zbrati v enotnih strokovnih or· 

anizaci'ah kot so tudi vsi odjetniki 

židovski) združeni v Zvezt industrijcev. 
.Pravica" pravi, da smo mi materi

alisti. Mi pa pravimo to, da smo v de
janjih pokazali mi največ idealizma, kle
rikalni kapitalisti in dr. Korošec pa naj
ostudnejši materializem in cinizem, ki 
je lastnost buržuazije. 

Če je kristjanstvo nauk o plačilu 
onstran groba, po smrti, je Marxov nauk 
- nauk o osvobojen ju delavskega raz
reda iz verig kapi/ala ie tu na zemlji. 

Katerikoli pošten proletarec, brez 
ozira na to, ali je katoličan ali ne, se 
hoče že tu na zemlji boriti za svojo 
družino, ženo in otroke, svoj razred, 
mora postati aktiven član razredno-bo
jevnih strok. organizacij. 

če pa bodo kfŠČanslm·socialni vo
ditelji hoteli še nadalje cepiti strok. or
ganizacije, bodo s tem jasno dokazali, 
da so razbijači delavskih vrst v interesu 
kapitala. Delavstvo jih bo obsodilo, ker 
se zaveda, da danes ni na dnevnem 
redu vera in življenje po smrti, temveč 
bojevna proletarska enotnost za dosego 
pravic, ki nam jih hoče popolnoma vzeti 
združeni kapital. 

Zakon o poljedelskib 
kreditib. 

pp'vlada je predložila v razpravo 
svoj načrt zakona o poljedelskih kre
ditih. Glavne poteze tega načrta so 
sledeče: Po posameznih krajih se usta
novijo krajevne zadruge za poljedelski 
kre.dit (posojilo). Za ustanovitev take 
zadruge je potrebno najmanj 20 članov, 
ki imajo vplačati deleže po 100 Din. 
V vsakem kraju sme biti le ena za
druga te vrste. Doslej obstOječe zi druge 
se lahko izpremenijo v take krmjevne 
zadruge, če izpremene svoja pravila in 
se prilligode temu zakonu. V vsaki 
oblasti bi bila ena oblastna zadruga, 
katere članice bi bile predvsem te kra
jevne zadruge, pa tudi razne zadružne 
zveze ter kmetijska društva. Vse čla
nice morajo plačati deleže po 1000 Din. 
Ker je v kraljevini SHS 33 oblasti, bi 
bilo s3 oblastnih zadrue. 

Vse te zadruge bi pa vodila direk
cija za poljedelski kredit - v Beogradu. 
Ta daje razna posojila iz sredstev, ki 
jih prejme od države. 

Država bi dala na razpolago sle
deča sredstva: 500 milijonov Din iz 
proračuna poljedelskega ministrstva in 
sicer vsako leto 50 milijonov, potem 
pa 50 0/0 čistega dobička razredne dr
žavne loterije. 

Poljedelski krediti so gotovo neob
hodno potrebni za povzdigo kmetijskega 
gospodarstva. Nujen je zakon, ki bi 
urejeval podajanje teh kreditov. Ali to
zadeven zakon s strani PP vlade ne 
odgovarja potrebam poljedelstva. 

Prvič je po tem zakonu odvisno po
dajanje kreditov od vlade. Člane be0-
grajske direkcije določa poljedelski mi
nister. V upravne odbore oblastnih za
drug tudi imenuje minister po dva člana, 
tako da so tudi oblastne zadruge od
visne od vlade. Vse kmetijstvo bi za
vislo torej od milosti in nemilosti vla
dajoče srbijanske gospode. 

Zakon ne pozna brezobrestnih p0-
sojil za kmetijstvo. A vsi vemo, da 
danes obubožani kmetje krvavo potre
bujejo brezobrestne kredite za povzdigo 
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Dalje: mesto da bi šel ves denar 
res za kmetijstvo, bo šel večinoma za 
vzdrževanje uradništva. Kajti po tem 
zakonu bo samo direktorjev 331 A ko
liko bo drueega uradništva. In vrhu 
vsega tega bo to uradništvo slepo ofCIdje 
beograjske vlade in ne bo služilo kmetom. 

Tak zakon našemu kmetijstvu ne 
bo pomagal, ampak mu bo naložil novo 
pezo na ramena. Po tem zakonu bodo 
prišli kmetje v popolno odvisnost od 
beograjske vlade, njenih direktorjev in 
komisarjev. PP vlada pač drueega na
črta predložiti ni miogia, ker njej gre 
le za to, da zagotovI z vsemi sredstvi 
nadvlado srbijanske gospode nad kmeti 
in delavci. 

To ponovno narekuje združenje vseh 
revnih kmetov in delavcev Slovenije v 
eno fronto. 

Proces proti sodrOgD 
VI. Čopioo. 

7. maja se je začel v Zagrebu pro
ces proti sodrugu Vladimiru Čopiču, 
ki seje nahajal že dolge mesece v pre
iskovalnem zaporu zagrebškega sodiliča. 
S. Čopič je bil že 1. 1921 obsojen kot 
komunistični poslance in član izvrše
valnega odbora korn. stranke jugosla-
vije. . 

Državni pravdnik obtožuje s. Čopiča : 
Da je širil komunizem, da je delal 

za osvobojenje proletariata potom raz
rednega boja in diktature proletariata. 
To svojo obtOžnico opira na material, 
ki ga je po izjavi polic. komisarja Cvetka 
Horvata isti'našel v stanovanju Čopiča. 
S. Čopič trdi, da se mu je podtaknilo 
več dokumentov in pisem, za katere 
on nikdar vedel ni. Za Čopičeve zveze 
navaja državni pravdnik pisma Čižin
skega, namcščenca pri kom. internacio
nali v Moskvi. Nadalje ga obtožuje kot 
urednika zagrebške .Radničke borbe", 
v kateri 10 izšli mnogi inkriminirani 
članki in oklici kot: v spomin Leninove 
smrti, proglas centralnega odbora NDSj, 
resolucija strankinega sveta NDSj o 
politični situaciji v Jugoslaviji, članki: 
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.Jugoslavija in sovj. Rusija", članek v 
slov. jeziku povodom trboveljskih dogod
kov itd. 

Za proces je vladalo vse dni v Za
grebu veliko zanimanje. Sodna dvo
rana je bila vedno polna ljudi, veči
noma delavcev. Pred sodiščem in po 
hodnikih so bile postavljene močne p0-
licijske straže. Prisotnih je bilo tudi 
mn?go domačih in inozemskih novi- Q 
narlev. 

Ko je predsednik prečital zgoraj 
omenjeno obtožnico, vpraša s. Čopiča : 
Ali ste razumeli obtožnico in ali se 
čutite krivega? 

Čopič: .Obtožnico sem razumel in 
se ne čutim krivega. In tudi tedaj, bi 
se ne čutil -krivega, ako bi bila vsa na
vajanja obtožnice točna, ker v boju 
proti tiranstvu so dovoljena vsa sred
stva." 

Na predsednikov poziv razlaga nato 
s. Čopič svole življenje. - je sin siro
mašnih starišev, ki so imeli 13 otrok. 
Študiral je s pomočjo raznih podpor, 
izvršil gimnazijo in pravniško fakulteto 
na zagrebški univerzi. Začetkom sve
tovne vojne je moral v vojsko in sicer 
najprej v Prago, potem na Reko, v Za
greb, !rot!eno e!d mllc!jarslri .p<'llr. 
Na Karpatih je prešel z vsem svojim 
vodom k Rusom. 

Ali je bilo to odgovorno dejanje? 
- vpraša predsednik. 

.Ne. Nekateri so se celo upirali 
temu." Ali j!lZ sem preprečil, da bi ae 
moji vojaki borili in poginjali, ker nisem 
mogel razumeti, zakaj bi človek ubijal 
človeka, ki ga niti ne pozna." 

Torej ste bili pacifist? (mirotvorec). 
.Ne, bil sem proti imperialistični 

vojni. " 
Nato razlaga Čopič svoje ujetni§ko 

življenje v RUSiji. Vpisal ae je med 
dobrovoljce in prišel kot tak vOdeso. 
Tu je bil dva meseca, pa so ea po
slali nazaj v ujetniško taborišče. 

Zakaj so vas poslali nazaj? -
.Ker nisem hotel položiti prisego, 

ki so jo od nas zahtevali. Zahteval 
sem, da se izpremeni besedilo prisege, 
ki so jo od nas zahtevali srbski ofi
cirji. " 

V ujetniškem taborišču je ostal do 
izbruha ruske revolucije. V Moskvi je 
bil najprej pri IV. rdeči armadi, in potem 
je postal tajnik jugoslov. komunistične 
stranke v Moskvi. Glavni nIlmen te 
jugoslOV. organizacije je bil ....:. desor
ganizacija avstrijske vojske in izobrazba. 
Po prevratu je prišel v Zagreb. Tu je 
bil kmalu aretiran. Največ svojega živ
ljenja v državi SHS je preživel v za
porih. Takoj po povratku v državo so 
ga zaprli za mesec dni, potem je bil 
zopet zaprt eno leto. L. 1920 je bil iz
voljen za komunističnega poslanca. 1. 
jul. 1921 so ga zopet aretirali, češ, da 
je organiziral Stejičev atentat na re
genta Aleksandra. Sodišče je ugotovilo, 
da ni sodeloval pri atentatu, ali ga je 
obsodilo na 2 leti za govore, ki so jih 
drugi govorili. Po prestani kazni se je 
vrnil v Zagreb, kjer je bil tajnik NDSj 
(Neodv. delavske stranke Jugoslavije), 
dokler ga niso zopet zaprli. Izjavlja, 
da je po prihodu iz dveletne ječe in 
pod zakonom o zaščiti države prilago
dil svojo pOlitično delavnost obstOječim 
zakonom in da ni storil nobenega kaz
njivega dejanja. 

Nato ukaže predsednik čitati iz .In
ternationale Presse-Korrespondenz· nek 



Zinovjevov govor. Nato se čitajo in
kriminirani članki in oklici iz . Radn. 
Borbe." 

Čopič odgovarja, da za te članke 
ne more on odgovarjati, ker jih ni pisal. 

Ali v člankih se je govorilo o na
siljih ? -

.Niti venem članku nismo pozi
vali na nasilja. Delav~ko gibanje vodi 
politiko obrambe pred nasilji, in taki 
so tudi članki. Nasilja so vrš!li orjunci . . 
Mi smo pa zahtevali pravico in zakon 
je kršila vlada." 

Ali v člankih· piše: .Živela ~ovjetska 
Rusija"? --

.Reči .Živela sovjetska Rusija", ne 
pomeni nobenega zločina. Rusija je 
sovjetska, to je njeno oficieino ime in 
reči .Živela sovj. R" pomeni isto kot 
n. pr .• Živela Francija" . 

A zakaj ne pravite .. Živela Francija" ? 
.Ker nimam prav nobenega razloga 

za to. " 
Nato so zaslišali glavni zagrebškega 

pOlicijskega .strokovnjaka" za komu
nizem - Cvetka Horvata. 

(Konec prihodnjič.) 

Stalna preganjanja. 
Ne mine dan. da ne bi prejeli po

ročila, da je policija ali žandarmerija 
napravila pri poedinih sodrugih prei
skavo ali aretacijo. Najdelavnejša je 
ljubljanska policija in žandarmerija v 
rudarskih revirjih. Gospodje pravijo, da 
iščejo in preganjajo .Rdečo pomoč", 
češ da je širila komunistično propagando. 
Oblasti nočejo vedeti tega, da to sploh 
ni bila nobena organizaCija, ampak od
bor, ki je javno zbiral prispevke za 
žrtve rea'kcije in jih javno objavljal tudi 
v .Slovencu". Tega ne prepoveduje 
nili vidovdanska ustava niti zakon o 
zaščiti države. Ljubljanska sodnija kliče 
priče, il katerih naj bi izvedela, da je 
• Rdeča pomoč" bila nekaj drugega, kot 
j~ bila ~ resnici. Zanimivo je, da je 
bilo zashšamh celo nekaj klerikalnih 
študentov. 

V Trbovljah so radi te zadeve zaprli 
so Oorjanca Jožefa, češ da je zbiral pri
spevke za žrtve reakcije ln s lem liiril 
kom. propagando. S. Oorjanc se čudi 
aretaciji, ker ničesar zakrivil ni. 

Isto tako je nerazumljivo, zakaj se 
že dolge mesece drži v ljubljanskih za

:porih 8 sodrugov, v Beogradu s. Vuka, 
'V Celju 10 sodrugov itd. Vse te vne
bovpijoče krivice se vršijo pod PP re
žimom. ki hoče s takimi preganjanji do
kazali Londonu, kako se bori proti 
• boljševiški nevarnosti" . 

Karl Marx. 

25.000 brez oselnih ! Podjetja pobira· o 2010 
Gospodje trgovci in bogati obrtniki davek 

so imeli 6. maj javno sejo trgovske in • 
obrtniške sbornice. Na seji so ugotovili, Zveza industrijcev (demokratskih in 
da je samo v Sloveniji ki 'k I 'h)' d I \o d 

25.(}()() breznoselnih delavcev en a ol le a a na g, amorajo 
r vsa podjetja takOj pobirati nov 2 od-

v trgovini in obrti. stotni davek na vse fizične delavce s 
ln teh 25.000 brezposelnih ne pre- 30 odstotnim državnim pribitkom, skupaj 

je ma nobene izdatne dlžavne brezpo- torej 2'30%. . 
selr.e podpore, te,mveč so prisiljeni, da Med vsem delavstvom vlada veli
pola(:,oma umirajo o j ' gladu, ako ne kansko ogorčenl'e proti tel' novi krivici 
dobijo službe. l. 

Druge kapitalistične države, k,,! na s strani PP vlade in podjetnikov. 
primer Anglija, vsaj deloma skrbijo za Zakaj se pobira til davek? Z. kaj se 
brezposelne. V j ugOSlaviji so brezpo- ga delavstvo ni moglo ubraniti? 
selni brez vsake zaščite. Ker nima organizacij, ki bi mogle 

Zakaj? s splošno akcijo del. razreda vstati proti 
Ker delavstvo nima tiste moči, s tej novi obrememtvi proletariata. 

katero bi prisililo buržu3zijo, da nje ha K<jpitalisti nam bodo naložili še hujše 
drhva zašč iti brezposel ne. Delavstvo stvari. če se del~vstvQ ne bo pravočasno 
d b' k zavedir , če ne bo obrnilo hrbet vsem 

o I v apitalistični družbi le ono, kar meščd nskim strankam in se kot en mož 
si s svojo lastno močjo pribori. Delav-
ska moč leži v delavskih razrednih or- združilo v enotnih bojevnih strokovnih 
ganizacijah. Proletariat Jugoslavije pa organizaCi jah. 
nima danes niti močne akcijsko -spo- ---..,...----------
sobne proletarske stranke in njegove 
strokovne organizaCije so razbite in raz
cepliene. 

Edino -le enotne razredno - bojevne 
strokovne organizacije bi mogle zago
toviti zaščito ogromne in vedno bolj na
taščajoče armade brezposelnih. 

Gradimo enotne strok. organizacijel 

Nameni podjetnikov. 
Gospodje podjetniki so na seji tr

gOVSke in obrtniške zbornice med drugim 
sklenili sledeče: zbornica naj pošlje mi
nistrstvu za socialno politiko pred stavko. 
v kateri se pozdravila namera spremembe 
zakona za zavarovanje delavcev, ki se 
pripravlja v ministrstvu za socialno po_ 
litiko, ter se izraža mišljenje, da se bodo 
odstranile vse hibe, ki so se pokazale 
pri. praktičn~m izvajanju tega zakona ; 
dall.e se zahteva poeno. ldvljenje in po. 
cenitev uprave socla Ino-za varovanih za
vodov. 

Kaj se to pravi? Kaka sprememba 
se pripravlja v ministrstvu za socialno 
politiko? Splošna odprava 8 urnika in 
uvedba 10 urnika Dalje hočejo poslah
lati le one odredbe v "Eakonu o z.b

ščiti delavcev', ki so šle v prilog de
lavstvu. Z drugimi besedami: trgovska 
zbornica hoče odpravo delavskega soci
alnega za'f8rovanja. In v tem so si e
dini demokratski in klerikalni podjetniki. 

Papirnate resolucije in sami protestni 
slrodi ne bodo nič ukrenili proti temu. 

Novo ofenzivo združenih podjetnikOV 
na delavstvo morej) zlom in le enotne 
strok. organizacije, ki bi bile sposobne 
za akCije. 

Draginja raste de· 
lavčevi dohodki pa· 

dajo. 
Kartel pivovarniške industrije je zvišal 

cene pivu. 
Kartel sladkorne indush'ije je zvišal 

cene sladkorju. 
. Tako dražijo kapitalisti poedine iz

delke. 
Std3j pa je prišla še država in po

dražila so/ za dve kroni pri kilogramu 
in agio zvišala na 1 JOO odstotkov. -
Carino za uvoz moke je povišala, a ba
naška moka Sli prodaja dražje kot ame
rikanska. 

PP vlaela je naložila na delav.tvo 
2 % davek s 3O·od , totnim državnim 
pribItkom. Sedaj je naložila nov davek 
v tej ob liki, da je podražila sol. 

CeRe najvažnejš.m življenjskim po
trebščinam se dVigajo, a delavstvu ne 
samo da se ne zVI~a plač, t< mveč se 
mu jih niža v obliki 2-30% davka. 
Vrhu tega je mnogo podletnikov de
lavcem znižalo plače in od znižane 
pliSCe- odl-r-galo Se Z 30<10/., do.vC'k .. 

Tako hOče jugoslovan.ka buržuazija, 
da pl.ča vse njene dOlgove (30 mili-

- jard Din) delavski razred. Delovno ljud
stvo naj s težkimi davki krije državni 
deficit v t~kočem letu v znesku dveh 
milijard Din. 

Tako bijejo naravnost v obraz de
lavstvu one meščanske stranke, za ka
tere je mncgo delavcev glasovalo 8. fe
bruarja. 

Buržuazija se masti, njeni kapitali 

naraščajo, delovrremu ljudstvu je vedno 
huje, vsak teden mu nalože nov težak 
križ na ramena. 

Doklej bo šlo vse to? 
Dokler se delavec ne bo zavedel, 

da je član delavskega razreda, da kot 
tak spada v delavske enotne strokovne 
organizacije, d mora zgraditi močno 
bojevno proieta rsko stranko. 

Dokler pa bodo delavci iskali rtšitve 
pri meščan!kih strankah, jih bo pa 
meŠ'čanstvo še neusmi jeneje teptalo. 

Zagrebške občinske 
volitve. 

(Naši glasovi .0 naraatli.) 
V nedeljo so se vršile v Zagrebu 

volitve za 25 obČinskih odkornikov, ki 
so bili letos i, žrebani. Udeležba pri 
volitvah je hila zelo slaba. Vpisanih 
volivcev je 35.000. Volilo jih pa je le 
16.101. Količnik je znašal 664. Od 11 
vložeoih list je preseglo kOličnik le pet' 
Ii. t: Hrvat.k. sDcialno· napredni blok 
(radičevci in zajedničarji), Ii\ta neod- · 
visnih delavcev (naši sodrugi), fran
kovci. židje in samostojni demokrat je. 

Glasov so dobile stranke: (Številke 
v oklepajih pomenijo število glasov pri 
volitvah 8. februarja.) 
Lista neodvisn ih delavcev 1250 ( 850) 
narodni so cia listi • . .. 196 ( -) 
frankovci. . . . . . . . . 1220 ( 800) 
Hrv. nar. str. (Šurmin). 425 ( 600) 
radikali . . . . . . . . ., 622 ( ?) 
klerikalci . . ... . . '. 327 ( ?) 
sam. demokr. stranka . . 1395 ( :1610) 
Hrv. soc. napredni blok. 9551 (15800) 
cionisti (židje) . . .' . . . 742 ( ?) 
Davidovičevci. . . . .. 419 ( 1260) 
veleobrtniki . . . . . " 415 ( -) 

Socialisti niso imeli svoje liste. Na 
pOdlagi tega dobi Hrv. soc. napredni 
blok 15 mandatov, neodvisni delavci 3, 
Pribičevci 3, frankovci 2 in cionisti 2. 
Nosilec liste neodvisnih delavcev so
drug K(Rdelj je še vedno v zaporu. 
Policija ni dovolila nobenega shoda, 
polno sod rugov je zaprla, a vendar je 
znatno poskočilo šteVilo glasov za ne
odvisno listo in zelo so padli radičev
ski glasovi. HrvaŠke množice že začno 
"'9"'" Ta'l, J... j { .Io .... J •. #_ .... t\o.... ff""''''--. 
zumaika" polilika vodi v nesrečo in 
da je za detavce in kmete edina re
šitev d'elavsko-kmečki republikanski 
bloki 

Triumf Orjune. 
Zadnja številka .Orjune" piše med 

drugim sledei!e: nOrjnna, ki jo je še pred 
, letom dni po komUDistih zbegani rudar 

Mezdno delo in kapital. 
~~,_~J ;- -:~ (3.jnadaljev.nje.) ~1,."'J;>..:.'tJ#~ -=_ 
- - .. I ,1 .... )( · 

tretje blago. Če se dvigne n. ~. cena enega vatla 
svilenine s 5 na 6 frankov, potem je cena srebra 
v primeri s svilenim blagom padla in prav tako 
je v razmerju k svilen ini padla cena vsega dru
gega blaga, ki je ostalo pri svojih starih cenah. 
Tega blaga je treba d'!ti v izmenjavo večjo mno
žino, da dobimo isto vsoto svilenega blaga. Kaj 
bo posledica dvigajoče se cene blaga? Množina 
kapitala se bo vrgla na svetočo industrijsko pa
nogo in to nalaganje kapitala na industrijo, ki 
uspeva, bo trajalo tako dolgo, dokler ne bo iz
gubila običajnih dobičkov ali dokler ne pade 
cena njenih proizvodov radi nadprodukcije pod 
proizvajaine stroške. 

plim o in oseko (padanje in dviganje) industrije 
- izmenjajo raznt vrste blaga v odgovarjajočem 
razmerju napram njihovim proizvajal nim stroškom. 
Proizvajaini stroški določajo torej njihovo ceno. 

Tega določanja cen po proizvajalnih stroških 
pa 'ni razumeti v smislu ekonomov. Ekonomi 
pravijo, da je povprečRa cena blaga enaka pro
izvajalnim stroškom; to da je zakon. Za slučaj
nost smatrajo anarhično gi banje, v katerem se 
izenačuje dviganje s padanjem in padanje z dvi
ganjem. Z isto pravico, kot so to tudi storili 
drugi ekonomi, bi mogli smatrati kolebanja za 
zakon in določanje cene po proizvajalnih stroških 
za slučajnost. Ali potom proizvajalnih stroškov 
določajo ceno v svojem teku samo ta kolebanja, 
ki povzročajo najstrašnejša opustošenja in kot 
potresi pretresajo meščansko družbo v njenih te
meljih, če jih bliže pogledamo. Celo kupno gi
banje tega nereda je njegov red. Tekom te in
dustrijske anarhije. v tem krožnem gibanju izena
čuje konkurenca takorekoč eno ekstravaganco z 
drugo. 

~; ! Ali kaj se pravi dviganje in padanje cen? 
Kaj pomeni: visoka, nizka cena? Peščeno zrno 
je veliko, če ga gledamo skozi mikroskop, in 
stolp je nizek, če ga primerjamo z goro. In če 
določa ceno razmerje med povpraševanjem in 
dovozom, kaj pa določa razmerje med povpra
ševanjem in dovozom? 

Obrnimo se na prvega najboljšega meščana. 
Niti trenotek se ne bo pomišljal in bo naenkrat 
presekal ta metafizični vozel kot drugi Aleksander 
Veliki. Če me je stala izgotovitev blaga, ki ga 
prodajam, 100 frankov, nam bo dejal, in če do
bim pri prodaji tega blaga 110 frankov, po letnem 
roku seveda - je to meščanski. pošten, zakonit 
dobiček. Če pa dobim pri izmenjayi 120, 130 
frankov, 'je to visok dobiček ; in če bi dobil 200 
frankov, bi bIJ to izreden, enormen dob iček . Kaj 
-torej služi meščanu kot mera dobička? Proizva
ja/ni stroški njegovega blaga. Če dobi pri izme
njavi tega blaga vsoto drugega, katerega izgotovi tev 
je stala manj, je napravil izgubo. Če dobi pri 
izmenjavi proti svojemu blagu vsoto drugega 
blaga, katerega izgotovitev je stala več, je na
pravil dobiček. ln dviganje ali padanje dobička 
računa on po stopnjah, po katerih je menjalna 
vrednost njegovega blaga pod ali nad ničlo 
pod ali nad proizvajainimi stroški. 

Videli smo torej, kako povzroča menjajoče 
se razmerje med povpraševanjem ln dovozom 
dviganje in padanje cen, kako ustvarja sedaj vi
soke, pa zopet nizke cene. Če poskoči cena 
enega blaga radi premalega dovoza ali radi ne
sorazmerno naraščajočega povpraševanja, potem 
mora nujno pasti cena kateregakoli drugega blaga; 
kalti cena enega blaga izraža v denarju le raz
merje, v katerem je bilo dano zanj v izmenjavi 

Obratno. če pade cena blaga pod proizva
jaine stroške, bodo vzeli kapital iz produkCije 
tega blaga. Razen v slučaju, da neka industrijska 
panoga ne odgovarja več času in da mora pro
pasti, bo radi tega bega kapitala produkcija do
tičnega blaga, 1. j. njegov dovoz tako dolgo padal, 
dokler ne bo odgovarjalo povpraševanju, ko se 
bo torej njegova cena zopet dvignila na višino 
njegovih proizvajalnih srtoškov ali še več, ko bo 
dovoz padel pod povpraševanje, t. J., ko bo nje
gova cena preskOČila proizvajaIne stroške. Kajti 
tekoča cena blaga je vedno nad ali pod njegovimi 
proizvaja/nimi stroški. 

Mi vidimo, kako stalno kapital roma ven in 
noter, iz 'polja ene industrije na polje druge. Vi
soka cena povzroča premočno vseljevanje in nizka 
cena premočno izseljevanje. 

Z drugega gledišča bi mogli tudi pokazati, 
kako določajo proizvajaini stroški ne samo dovoz, 
temveč tudi povpraševanje. Ali to bi nas odvedlo 
predaleč od našega predmeta. 

Pravkar smo videli, kako vedno zavisi cena 
blaga pri kolebanju med dovozom in povpr~še
vanjem od proizvajalnih stroškov. In sicer je res
nična cena blaga vedno nad ali/pod proizvaja/nimi 
stroški; toda padanje ln dviganje se izmenoma spo
poinjujeta, tako da v gotovem času - vračunši 

Mi vidimo torej: Proizvajaini stroški blaga 
določajo njegovo ceno na ta način, da se izena
čijo časi, ko cena tega blaga preseže proizvajaine 
stroške, s časi, ko pade pod proizvajaIne stroške. 
Seveda to ne velja za poedin industrijski produkt 
(proizvod), temveč za celo industrijsko panogo. 
To tudi ne velja za posameznega industrialca, 
temveč za ves razred industrialcev. 

Določanje cene po proizvajalnih stroških je 
enako določanju cene po delovnem času, ki je 
potreben za 'izgotovitev blaga. Kajti proizvajaIni 
stroški obstoje iz: 1. surovin in orodij, t. j. iz 
industrijskih produktov, katerih izgotovitev je stala 
gotovo vsoto delovnih dni, ki predstavljajO torej 
gotovo vsoto delovnega časa, in 2. iz neposred
nega dela, katerega merilo je ravno čas. 

Torej isti splošni zakoni, ki urejujejo ceno 
blaga v splošnem, urejujejo naravno tudi delovno 
mezdo (p/ačo), ceno de/ovne sile. (Da/je prih.) 

citati
Sticky Note
Manjkajoče besedilo:....uvidevati, da jih radičevska "sporazumaška"....



.. pozdravljal z bombami in karabinkami, je 
doživela bai v onem Zagorju, ki je po
alalo Da pokolj v Trbovlje jedro napadal
cev, svoj najve6;i .triumf, kateri pa je po

. menil tudi zapečahnje usode komunizma 
med nami. Rdeča fronta puntarjev in za· 
plotnih atentatorjev ter plačanib morilcev 
je razbita v nič pod leleznimi udarci za
nosnih orjunll.Ških bataljonov. Emblema 
Moskve - .rp in kladivo leiita v blatu, 
nad njima pa ponosno vihra v mladi maj

. ni~ki dan s krvjo blagoslo.ljen in v trp-
Ijenjn poveličan orjunaški b'l'jak." 

Vsi rudarji pa ,,·emo to, da .ie bilo 
zadnje razvitje praporja Orjune v Zagorju 
mrtvaški sprevod od Vieh osovražen ib ljudi. 

N. 1. maja pa je bilo vse Z.gorje en 

lntern 
Gonja proti sovjetom. - Stabilizi
rana Anglija. - Francoske občo vo

litve. - Nova vojna v Maroku. 
Svetovni imperialistični tisk piše v zna

menju najbujie gonje proti 8ovjetom in 
proti komunistom. Vodilni glasili aogle
Ikega in francodkega imperializma: "Timel" 
in Temps" piieta stalno dolge članke o 
boljAeviAki nevarnosti. Za povod jim IIu
lijo dogodki v Bolgariji. Ponarejeni do
kumenti Cankova pa 81!1žijo za to, da pri
pravijo ogenj napadov na sovjetsko Ru
aijo. Kajti imperialistični tisk 88 nikakor 
ne zadovoljuje B tem, d. bi vodil gonjo 
samo proti domačim komunistom, ampak 
IkuAa povsod dokazovati, da ima svoje 
prate '{"'mea sovjetska vlada in da 80 po· 
I laniAh. sovjetske Rusije " posameznih 
drhvah voditelji bolj~eviAke propagande. V 
Londonu in Parizu hujskajo oficielni vladni 
listi proti oficielno priznanim sovjeukim 
poslani~tvoBl. Tu kot tam obiialujejo vladni 
listi priznanje sovjetov kot nzmoto". N.a
padalni načrt buržuazije proti sovjetskim 
republikam je postal torej zrelej~i. Sov
jetske drlave žive io se prebujajo v naj
ve~ji Itrah imperialietom - zato mislijo 
ti na 1Irlruge metodeL.t, na vojne napade, 
ki naj bi se jih pripravilo s prekiojenjem 
diplomfttičnih zvez. 

Sklicanje konferenoe male entente v 
Bu'kudto, ~eiko-poljska tveza, potovanje 
te ..... ".·· JUUlaWen minMtr~ ~t1to~a v eograd tD na lmperl1U1SnCD zi iF, lU ige 
balkanske burluazije proti Nem. Avatriji, 
zahteva, da avstrijska vlada prežene tam 
bivajoče komunistične voditelje itd. -
vse to so priprave za izvedbo napadalnega 
načrta proti sovjetskim republikam. 

Da pripravljajo imperialisti ta s.voj 
O&&t B povečanim preganjanjem revolu
cionarnih delavcev in kmetov, z gnusno, 
ldnjivo kampanjo proti komunistom, za 
to imamo polno primerov, Gorostasne laži 
proti komunietičnemo ,ibanju, Atevilni pro
.cesi in preki sodi po raznih detelah -
.. se to je razumljivo le v okvirju novih 
napadal nih načrtov proti sovjet.ki uniji. 

Prvomajske demonstracije internacio
na1nega delavstva 80 morate pokazati Ive
tovni buržuaziji, da ima pri izvajanju takih 
napadatnih načrtov računati z odporom 

Sovjetska oblast 
i .. privatni kapital 

Pred nedavnim čalom se je vriilo v 
Moskvi zelo zanimivo zborovanje. Ena 
največjih dvoran - dvorana v domn etro
kovnih organizacij je bila polna skoro 
samih "nepmanov'" (nep·nova ekonomska 
politika), kakor imenujejo v RUliji novo 
burluazijo, ki S6 je upala zopet na d.n 
po uvedbi nove gospodarske politike ali 
kratko - nepa. Di.kutirali.o o 

vlogi privatnega kapitala • RUliji, 

o sredstvih in potih, kako pritegniti pri
vatni kapital v trgovino. Temu zborovanju 
so predsedovali zastopniki gospodarokih 
in~titucij soyjetske obla.ti. 

Tako zborovanje, katerega veči.a se
stoji iz zastopnikov privatnega kapitala, 
je poseben pojav za Moskvo, Iti je r;lnno 
mello ru.ke delanko -kmečke republike. 
Tudi dnevu.i red zborovanja: vloga, ki jo 
ima dane8 igrati privatni kapital v Ru
.iji, kjer .e nahajajo centralne in najn!
m.j~e Yi~ine gOIpodarstva v rokah prole
tarske driave, dočim BO pa le ostale oblike 
denarnega in bl.rovnega go.podarltva -
torej tudi tak dnevni red j. zadeval za 
go.podanko obnovo in hodpČDo.t RU'ije 

'najintere.antnejb vprdanja. To .boro
-vanje je sanimivo tudi.za nas .zlasti radi te,a, 

sam rdeči tabor, v katerem je vnelo vse, 
kar ima tuljavo pest in proletarsko zaveit. 

Očittk, ki i:& ~aj.t'" nam, pada "~aj 
na vos - morUee Ii1akina. Rudacslti in 
steklarski pr~letarjat ostane zvest Marxo
vemu nauku., ki n bo do.vedel do zmage. 
Od t.ga nas ne bo odvrnil nihče: niti PP 
nasilje, niti vsAi "zaplotni atentatorji in 
plačani morilci". Zagorjani. 

Anketiranje radi
čevskih mandat. 

Pretekli teden je prišla v Zagreb ko
misija, ki naj reli vprašanje onih radičev
skih mandatov, za katere je .klenil beo-

grajski parlament, da jih pregleda posebna 
ankotna komi.ija. 

ln vpraianje teh mandatov Be rduje 
na pravi PP na~in. Gospodje prirejajo 
r;ostije v Prpičevi palači (kjer lO aretirali 
Stjepana Radiča), avtomobilske izlete v 
oklllir.o in na Plitvi§k. jezera ter v zapore 
k - Stjepanu Radiču. 

ZI anketiranjem radičevskih mandatov 
se torej skrivajo pogajanja med radikali 
in onimi radičevakimi voditelji, ki so pri
pravljeni menjati program. kot perilo . 

Vodstvo HRSS dela za hrbtom kmečkih 
mnolic za "sporazum", a radikali zahte
vojo od njih popolno kapitulacijo pred 
nadvlado srbij anske burhazije. Oboji de
lajo račun brez krčmat'ja. 

ional • 
I pregled. 

mogočne milijonske armade razrednoza
vednih proletarcev. 

Buržuazija misli, da sme biti ponosna 
na usp.he agleikega kapitalističnega go
apodantva. Tam se je posrečilo zopet 
postaviti valuto na zlato PQdlago. S tem 
je na videz dOBelena stabilizacija angle
škega kapitalizma. Ali kaj se je stabilizi
ralo? Stabiliziralo 'e je brezposelno mno
žico treh milijonov delavcev, tisoče sto
ječih obratov. Angleški podjetniki hočejo 
odpraviti B·urni deJavnik, v parlamentu 80 

tozadeven predlog odglaeo'vali, nov Chur
chillov (izgovori: Čerčil) proračun pove
čava davke 'na živlienjske potreb~čine: 
to 80 davčni darovi k.pitalistom in novo 
obdavčenje delavcev. 

Franco,ke občin.ke volitve niso pri
nesle nobenega preaenečenja, Levi m&
ičanski blok je nekoliko povečalltevilo 
8vojih glaaov; francoske ma10meUanlke 
in delavske množice gojijo torej Ae v pre
cejšnji mori demokr.tične iluzije (zablode). 
Še vedno pričakujejo, da jim bo levičarski 
'me~čsnski blok prinesel zboljšanje. Ko
munilti so v Parizu nazadovali, v meltih 
v provinci pa 80 ponekod napredo"t'ali. 
Poostrena kampanja od strani levičarske 
in skrajno delničarske burluazije je torej 
komunistom odpodna nekaj volivcev v pa
ri~kib okrajih. O drugih vzrokih sprego
vorimo morda lie kuoeje. 

Pred mnoiicami se bo ravno ledaj 
n • 

Mislimo na Tojno v Maroku. Potem ko 
ee lipanskim l'.bljem ni posrečilo, da bi 
ukrotili za syobodo se boreče Rifkabile, 
je sklenila sedaj franco.ka "Ievičarakau 
vlada, d. gre ramo ob rami s Apanlk.im 
diktatorjem Primo de Revira proti maro
kanekim narodom. Za opravi6ilo navaja 
francoska vlada, da so Rifkabili napadli 
francosko ozemlje. Samo po lebi 88 ra
zume, da bo zača8no skupno nastopanje 
franco.kih in Apau.kih imperialistov proti 
kolonialnim narodom povzročilo pozneje 
Dova Duprotltva med imperialisti samimi. 

V Bolgariji di.ja dalje teror Can ko
vove vlade nad kmeti in delavci. Preki 
.od deluje, poboji se nadaljuiejo. Bol
garska socialna demokracija se javno 80-

lidarizira s tem terorističnim režimom. 

ker me~čanski tisk Airi n.jgorostasnej~e 
lali o vlogi privatnega kapitala in nove 
buržuazije "t' sovjetski Rusiji. nJutro" na 
primer pred.tavlja svojim bralcem pololiaj 
tako-le: Komunizem in začetki socialistič
nega gOlpodarJtva lO samo prazna kulisa, 
za katero se razvija gospodarsko življenje 
viharno in nebrzdano v smeri obnove pri
vatnega kapit.lizma. 

Sedaj pa k zborovanju! 

Nekaj odličnih predstavnikov gospo
darskih eovjetskih inEititucij BO orisali pro
blem, za katerega gre danes. Smilga, 
drugi predsednik državne gospodar'ko ko
misije, Soheinmann, komisar za notranjo 
trgovino, Xaganovič, drugi predaednik 
vseruskega borznega kongresa, Sohlener, 
komisar za finance, in Siromolotov so raz
ložili sledeča dejstva: 

Razvoj rnake indutrije 

gre naprej v takem tempu, ki ga moramo 
imenovati rapiden (= zelo hiter), če ga pri
mel:jamo spredvojnim ča.om. V pred
vojnem časn so .e zadovoljili 3-5 od
stotnim naraatkom produkcije, dočilll je 
y preteklem gospodarskem letu naraaUa 
produkcija za 30°'° in v preteklem pol
letju novega gospodar.kega leta za 25 % , 

v nekaterih indu8trij.kih panogah pa za 
40-50 %. Ioto~ .. no.o vidi radi 

ranoja kmečkoga gOlpoda.ntva, 

Dvomimo pa, da bi socialdemOkratični de
lavoi dovolili to, da bi S8 v njiho"t'em 
imenu odob1'8.val tak terOl'. 

Povratek Anglije k zlati valuti. 
AngleAki finančni mini.ter Churchill 

(izgovori: Č.,·či l ) je dejal v svojem go
voru v spodnji zbornici, da se vrača An
glija 8 proračunom kODservativne Bald
winove vlade k zlati valuti. Prepoved iz
voza zlata, ki velja formalno do konca 
tega leta, naj ne velja več za anglelko 
banko. Ona je doltna, da prodaja goto
vino v višini 400 funtov proti zakonitim 
pldiloim sred.tvom. S tem je vzpostav
ljena pariteta angle~ke valute. 

Ali ta vzpostava angleškega tunt. se 
je i. vr~iI. popolnoma drugače kot pred. 
sto leti po končanju revol.cijskih vojn. 
Tedaj je trajal povratek Anglije k zlati 
valuti (\. 1821) tudi pribliino tako dolgo 
kot sedaj. Ali izvr~ila se je iz lastne 
moči: Anglija je premagala Napoleona. 
Danes pa vzpo.tavlja Anglija svojo valuto 
s pomočjo dolarja, kajti Amerika je bila 
resnična zmagovalka v svetovni vojni. 

ln le ena razlika je. Po kon~aDih re
volucijskih vojnah 1. 1821 se je odločila 
Anglija za nezaslibn imperialističen ro
parski pob od po v.em svetu. Dane. pa 
poedini deli angle~kega svetovnega go
.podstva odpadajo. Anglelki imperializem 
pa danes pada. 

an81<111 delavcev v boju. 
Na Dlnsvem se vr~i najve~ji delavski 

boj, ki ga j. doslej ta drhva doživela. 
Začel .e je • bojem 42.000 kovinarjev in 
se je raztegnil od 21. aprila do danes na 
125.000 delavcev. Danski delavci lO 8e 
obrnili za pomoč na strokovno internacio
nalo in angleike strokovne organizacije. 

Angl. del. stranka obtožuje Cankova. 
Angle~ka dsl .• tranka je poslala v Bol

garijo posebno komiBijo, ki naj dolene 
kdo je kriv BtraAuim razmeram v Bolgariji: 

Ta komisija je dognal_, da je Cankova 
vlada pobila v zadnjem času nad 4000 
ljudi. Angleška delavoka stranka je izdala 
ravno strahovito obtoibo proti CankovD
vemu režimu. Mi jo priobčimo v prih . .Itev. 

povečano povpraievanj. po blagu na de
želi. Jasno je, da zahtevata obe ti okol
ičini razAirjenje trgovine in povečanje 
tr&,ovin.kega aparata. Aparat drhvne in 
zadruine trgoYine kljub atalnemu napre
do"anju ne zadoAča več za to hitro nara
Msnje. Pred sovjetsko drhvo stoji vpra
bnje, ali naj uporabi čiste dohodke iz 
industrije za razfiirjenje in spopolnitev in
dustrije ali za povzdigo trgovine. Druga 
pot je za ra.voj gospodar.tva mlnj ko
ristn.. Sovjetska obl .. t hoče radi tega v 
gotovi meri dopustiti privatni kapital v 
trgovini, da se s tem pospeši razvoj in
dustrije in da postane hitrejša izmenjava 
med meati in deželo, s čimer bo poetala 
tesnejša tudi 

zveza med me.tom in deželo, 

Privatni kapital, ki nastaja v okvirju 
nove gospodarske politike, se B posebno 
ljubeznijo peča • ipekulacijo, kjer npa 
več zaslužiti in le izogniti ddavni kon· 
troli. Sovjet.ka drŽAva zato ne more dati 
privatoemu kapitalu neomejene IVO bode, 
ga mora stalno kontrolirati v 8vrho na· 
predovanja IploAnega gospodarstva. Ne
kateri '&ltopnilti privatnega kapitala 10 

pondarjali 

politi~no lojalnost trgovcev. 

Tu ne gro za politi~no, tsmveč za trgOY
sko lojalno.t. Gre za iztrebljenje vBeh 

verilni~kih in ~pekulacijskib metod, ki 10 

po sovjetskib z,konih atrogo kaznjjve. 
Drugi ... topnilti privatnega kapit.la 

lO le pritoževali nad tem, da so ~apo
stavljeni za delavci kot nnedelaven ele
ment", da tetko dobe stanovanja itd. Na 
to lO dobili ostre odgovore. Schleinmann je 
dejal: Ne more biti govora o tem, da gre 
Ylada na ta vpubnja. Kajti vlada vodi 

proletaroko razredno politiko 

in jo bo vodila tudi v bodoče. Tudi ne 
more biti govora o tem, da bi vlada po
vzdigovala privalni kapital, ker ga ne po
trebuje in lahko živi tudi brez njega. 

• 
Tako izgleda "zborovanje" kapitalistov 

v Moskvi. [n tako govor~ zastopniki sov
jetske vlade privatnemu kapitalu. Če pri
vatni kapital danes v Rusiji še obstoja in 
če .e mu dopušča gotove gospodarske Da
loge, se vrši vse to pod predpogojem, 
da ne trpi gospodaraka mol proletarske 
drlave. 

Zadostuje, da beremo v ruskem Čuo· 
pisju porOČila o sodnib rlzpravsh. pa da 
vidimo, 8 kakšno strogostjo se preganja 
v dandnj i Rusiji vsako verižništvo, pri 
čemer velja za verižoiAtvo tudi to, kar 
imenujejo pri nas "dober kieft". 

ln potem - in to je glavna stvar -

vladajoči razred je in ostane delavski 
razred. 

To je alfa in om"ega (začetek in konec) 
vse politike v delavsko-kmečki Rusiji. 

Strahote Canko-
y. vovega rezIma. 

(Zailiievanja o atentatu v !of. katedrali.) 
D. dokožemo le juneje vsa divjaltva 

Cank.ovovib banditov nad bolgankimi kmeti 
in delavci, navajamo izvleček jz pQl'očila 
Krakova beograjakemu meščanskemu ra
dikalokemn dnevniku n Vreme". V tem 
poročilu beremo med drugim Iledeče: 

nSpominjam M, ko sem pred letom 
ali dvemi leti potoval po Poljskem in ob
iakal Matejkov muzej v Krakovem. Ma
tejko js napravil v svoji hi~i cel muzej, 
v katerem je zbral vse, kar mu je priilo 
pod roke ••• Tu, v tem muzeju, venem 
kotu 181D opazil neke strahovite pripr~ve 
za mučenje, telke jeklene verige in oko
ve . " Ko lem "t'čeraj stopil v .Odno dvo
rano prekega soda v Sofiji, sem se hipoma 
.pomnil tega kota Matejkovega muzeja v 
Krakovem, spomnil sem 8e tudi neke kleti 
pri Vatikanu v Rimu, ki jo tudi za na
pitnino neradi pokdejo, ker 18 sramujejo 
papelkih mučilnib Itrojev, verig in naprav 
za raztezanje, .. 

Pri vhodu pri prvih stopnicah z nlice 
.0 Aa o.tali neki kiDD-plakati. Nekdanja 
dvorana artilJerij.koga kina je danes iz
premenjena v p0810pje, v katerem se z 
nor .. amljiYo lahko,tjo in brezbriinostjo 
govori o smrti, o vislicah in o onih, ki 
jih nihče več no bo videl. Samo izvoljeni 
- oficirji, njihove lene in Dovinarji smejo 
stopiti v poslopje, kjer se lodi. Na ulici 
pred pOIlopjem patrulirajo konjeniki in 
ne dovoljnjejo nikomur, da bi le nstavljal .•. 
Že na oredi ulice jemljejo iz lepo v legi· 
timacije oni, ki prihajajo, in jo drže potom 
v roki. Pri vhodu progleda papirje ~e 
enkrat podnarednik. Dva strdarska ba
joneta IDolita izza njeiovih ramen. Takoj 
pri vhodu je eo'iea, v kateri je vedno 
deset pripravljenih vojakov z nassjenimi 
bajoneti in puškami med nogami. Na glavi 
imajo jekllCne čelade, na katerih so mrtva
like glave s. prekrihnimi kostmi. Vsakemu 
viaita ob pa.u dve nem~ki bombi. Too so 
bolgarski arditi, ki jim pravijo: junaki .•. 

Podnuednik, ki pregllduje papirje, 
ukale najprej odpeti suknjo, potem .podnji 
suknjič, tipa za vrat, pni, miAice, preiskuje 
~epe. Ko je opraVljeno to, ukde: 

nSkini 8apkn" - (odkrij .e). 
Ko tudi v laseh nimate bombe, vas 

pulIijo dalje. 
Po mračnih .topnicah pridet. v malo 

predsobo. Nova deletina vojakov. jekle
nimi ~eladami, bajoneti in bombami. Na
sproti njim nekaj prH! v str.Anih "t'erigah, 
tei kih 40 ali 50 kg. Roke imajo z veri
gami zvezane zadaj na ramenih. 

Skozi dvorano, kjer je bil prej arti
ljerijski kino, se gre tiho po prstih. V 
dvorani je umo n~kaj landarjev, ki drle 
roke na odpetih revolverjih. Samo nekaj 
stebrov loči to dvorano od druge, v ka
teri .odijo. 

V v8ej d'f"orani je vle mračno. .Mize 
lO dolge, vojd"., mastne od jedi. . . Ob-



tolonoi (radi atentata v katedrali, op. ur.) 
lO pri stebrih: podpollto...,ik Koe, v telkih 
verigah gleda topo v sodnike in se na
slanja n. zid. Cerkovnik oerkve .Sv. Ne
delje" Zagorski ima obraz ~loveka, Iti lO 
ca pravkar ijneli zvillie. A ga lele bodo 
obeaili. Komaj a8 drti naslonjen nI zid, 
obraz je mrtvdko rumBn. Kamburov in 
Daskalov prav tako rumeni in nulonjeni 
na zid. 

Edino Marko Friedmano, advokat, revo
lucionar in vodja .olij.kih komunistov, le 
drži uporno, oprt nI mizo. Desetina .. o
jakov iz napadalne ~.te z golimi bajon.ti 
in bombami ob pasu atoje za njiQl io tvo
rijo livo mejo okrog obtohocev. 

•.. ln Vie z8sliievanje 216 razTija v 
ozra~ju krvi, dinamita in bomb. Marko 
Friedmano le smeji, kadar govori kaka 
(knplj.na, op. ur.) pri~ proti nj.mu" ... 

A koliko jih pobij.jo br.z zasliianja I 
Krvnik Can kov hoč. iztr.biti • zemeljlke 
povriin6 bol«anke delavce in kmete. 

To je m.I~lnska kultura I Ona nam 
je Iv.rUo, V kaklno-barbarstvo bomo padli, 
ako Be proletariat ne prebudi in olvobodi 
v •• človeltvo. 

Preki sod V Sofiji. 
(Zadnji govor obtožene~a Fried

manna.) 

Friedmann je v svoji zaključni be
sedi kot obtoženec radi atentata v so
fijski katedrali podal izjavo, ki jo pri
občujejo tudi srbski meščanski časopisi, 
tako .Politika" v št. 6120. 

.Sem komunist in komunizem mi 
je Ivetinja, ali izvrKili atentat v sofijski 
katedrali je delo brezumnosti, ki ga niti 
eden trezen politik ne more odobravati. 
V razmerah, v kakršnih se nabaja danes 
Bolgarija, je edino mogoč ilegalen boj. 
Enotna fronta delavcev in kmetov je 
velika politična ideja za ustvarjenje 
ljudske svobode in Stambolijski je pro
padel zato, ker ni zavestno sprejel te 
ideje. Ali med politiko, ki jo odkrito 
zastopamo, in med bestialnimi zločini, 
za katere se nas, obtOŽUje, ni nobene 
zveze. 

Jaz sem revolucionar in ne prodajam 
svojega prepričanja. Lahko me obsodite 
na smrt, lahko me ubijete ali me ne 
morete prisiliti, da se odpovem temu, 
kar mi je najsvetejše v življenju. Nisem 
član centralnega odbora, nisem terorist, 
nisem atentator, toda sem komunist, kar 
priznavam odkrito, ker bi se sramoval 
pred samim seboj in pred s '/ojim raz
redom, ako bi zatajil svoje prepričanje.· 

Tako govori revolucionar Canko
vovim banditom in to je ponoven dokaz, 
da atentat v sofijski katedrali ni delo 
bolgarskih komunistov in da pada krivica 
za vse dogodke na teror in divjaštva 
Cankovove tolpe. -

Naročajte 
"Zapiske" ! 

Delavsko pismo iz 
Bolgarije. 

V n.kat.rih nemikih ~ .. opisib j. iz
Ilo pi.mo bolgarske d.lavke iz Sofij. njeni 
prijateljici v Berlinu. V pismu b.r.mo 
med drugim: 

"Čudei je, da Ti mor.m ie pisati po 
vsem tem, kar 18 je pri na. zgodilo. Bol
garija j. podobna peklu. Nad pridnim 
bolgarakim ljudstvom vladajo oni, ki oo 
izgubili 8vetovno vojno in ki ie vedno 
mi.Hjo, d. more in mora vladati vojdlr.i 
Ikorenj. V .. k dan Blreljajo nalie nojboljle. 

Onim, ki ae le upajo braniti sedanjo 
vlado, priporočam, da prelive samo en 
dan pri naši kriminalni policiji. Tam, 
kjer je zgneteno skupaj kri in melO, tam, 
kj.r bi~ajo delavc., km.te, juri ote in 
duhovnike do smrti, da bi iztisniti iz njih 
napačna priznanji. Gorje onemu, ki ai 
upa le z eno bes.do potožiti! 

Nda lepa polja BO napojena o krvjo 
naših bratov. Nale matere ID sestre ne 
vedo, ~e bodo i. kedaj videl. svojce iliy., 
in vendar mi nt obupamo. Nekega dne 
bo vzilo solnce za nas, Dflkega dne bomo 
mi .odniki. Tekom zadnjih 10 dni je 
bilo mnogo, mnogo ndih brez sodne raz
prave postrelj.nib. Ali je potem 6udno, 
~. zagrabijo delavci in kmetje za puAke 
in gr.do ilkat reiitv. v gozdove? Č. ne 
danes, pride vrata na nas jutri in potem 
ni drugega izhoda kot v gore ... " 

Dopisi iz del.-klll. Slov'eniie 
Ljubljana. (Scagnettijeva parna žaga.) 

Potrebno je, da vidi vsa javDolt, kake 
razmere .. lad.jo v naši tov.mi. Z.pollenih 
j. 29 dela,c.v in sic.r 19 molikih in 10 
hn.k. Molki ... lulimo na uro 13-15 
kron, nek~ jih ima tudi po 5 Din. Dela 
•• po 10 ur dnevno in podjetnik ni prav 
Jli6 kaznovan .la to, aeprav je proti za
konu o .. Mili delavcev. Zakaj B. prav 
ni6 ne pobriga za to inlpekcija d.la, tudi 
ne vemo. Sploh ni niti Iledu po kakem 
deJu te in.titucije, ki je .Jepa Z8 deJav-
6evo trpljenje, m.sto da nal bi i~itilL -
Pri v.zanju parketo,. j. akordno delo in 
licer dobimo od pak.ta .. lih ~O para. 
Vetomo jih pOlno zvd.r in zjutraj rano 
izv.n delovnega USL Ženik. pa Zl8luliijo 
na uro laDlO 8 - 9 kren. V sobi, ki je 
dolga 4 m in iiroka 3 m, Btanuje 3-6 
o .. b. To sluli ob.n.m za kuhinjo, Ipal
nico in jedilnico. Ker je Itavba le awa 
in zanemarjena, ltanuje z nami tudi polno 
li~urkov in Iten ic. Pa naj potem le kdo 
r06e, d. ni .lultno" v b.li Ljubljani, pre
Itolici Slov.nij.! Da, .lultno" j. za Sca
gnettija in kapitalilte, ki nas tako izmo!
,avajo, ali nam d.lavcem l. godi tako 
.I.bo kakor le nikdar poprej. 

Količevo. Minul j. 1. maj. Manife
Itacija se nilmo mogli udeIditi, ker nal 
ovira tehk gmotni položaj. Zato Bmo pa 
t.m globokeje praznovali prol.tarski 1. 
maj v &vojem srcu. Upamo in prepričsni 
Imo, da bo kmalu prilel 1. maj za nas 
delavce in revne kmete v znamenju zmage 
pravic. nad krivico. Nale ielj. in naie 
ideje se bodo uresni~ile in mi bomo po .. 
atali res svobodni državljani lastne driave. 
S.daj nas pa priti.ka buduazija v.dno 
bolj in preganja on., ki zlhtevajo kruha 
in pravice. Tukaj v dobovski fari smo 
praznovali 1. maj kot Tlako leto. Tovarn 
tu ni, ljudje hodijo delat v Ljubljano in 
druge kraje. Le ona tovarna j. na Ko
ličevem in ta je lalt tovarnarja Bonlča 
iz LjUbljan.. V tej tovarni je zapoIlenih 
pole~ molkih tudi ve~ delavcev len. kega 
spola. Ta človek - krl~an.ko-socialni 
buriuj - plau delavce najveil po 3'50 
Din na uro. Zraven tega pa ima prav 
pridno priganja6e. En dol ... e mora de
lati za dva, zato jih pa ima malo ZlpO-
• I.nih. Žensbm pla~a na d.leturni d.
lavuik 10 Din I Polec tega jih pa le Bo
na~.,. delovodja vedno likanira, ul, da 
pr ... alo nar.de. Tudi ta d.lovodJa j. kle
rikal.c ali "kri~anlki oocialilt". Če lam 
ne bi iivel to, bi ~Iovek n. mogel verj.ti, 
da dolavstvo pr.naia tako izkoril~anje. 
Temu j. tr.ba odpomoili. D.lavci in d.
lavke iz Bonače.e tOTlrne, pristopite T 
Itrokovoo organizacijo I N. dajte B, za
peljavati raznim demokratskim in klerikal
nim ag.utom I D.lav.i Ipadamo v avoj. 
delavlk.e boje.ne Itrokovne organilacije t 

Le v bojevni slogi in organiIIciji je moč. 
Brez Itrokovne organizacije ne upajte na 
boljio plailo in boljle dnev. I Vsi v .notno 
Itrek. organizlcijo, če 8i hočemo priboriti 
~lo,..ka dOltojno iivlj.nj.! PomaCljte ai 
sami I Ži,..l razredni boj d.lavc.v in km.tov 
proti kipitalu! Živ.le .notn. Btrokovn • 
organizacij' I Zavedni delav.i! ' 

Ruše_ Za prol.tariat Rul j. bil 1. 
maj dan pr.bujanja. Na shodu je bilo 
500 dela.,cev in govoril je sodrag Pipe!. 
Vsem je ZDO". zrastel b.oJeYDi po«um, ko 
so videli, da,. teh letih najhuJi. reak.ije 
nilmo omahnili, da se je proletariat polno
iteTimo zbral, da demonitrira proti reak .. 
ciji in s. pripr .. i na nove boje. Podj.tj. 
j. s.v.d. hot.lo, da bi na 1. maj d.lali, 
ali dia.iplinirani naltop dela .. tva proti tej 
nakani je ustavilo .sa kolesa • tovarni. 
Š. ii.i ra.r.dno-.... dni proletariat, ki bo 
prej .li sl.j Itopil nenamiljeno na prat. 
kapitalizmu. 

Ru§e. JIZ I.m dobil nov.mb .. a I.ta 
1924 potom okroinega a"arnega urada 
v Mariboru in sicer na odlok. miniltratva 
za socialno politiko, nakazInih Olem oralov 
zemlje v Dol. L.ndavi. Na ta na~in naj 
bi bil kot 100 0/. vojni slepec relen naj
večje bede, v kateri ti~im s Ivojo druiino. 
Obrnil lem .e na odd.l.k za socialno skrb
ItvO (invalidski od •• k) v Ljubljani. proi. 
njo, d. mi dljo za preselitev v Dol. Lendavo 
2000 Din br.zobrestnega posojila, k.r I.m 
upravi6en kot 100 odstotni vojni sl.pec 
8 šest otroci, da me brezplačno preselijo 
v Dol. L.ndavo. Dobil s.m odgovor: vda 
proinja s. bo odobrila, ko bomo dobili 
kredit iz Beograda. Ker pa navadno tega 
kredita nikdar od nikoder ni, sem le obr
oil na udruženje vojnih inTalidol' z isto 
prošnjo. Do danes mi le niso odgovorili. 
V "Marburger Zaitungi" pije sicer, da 
dobim 2000 Din posojila za prel.lit.v, 
ali do dane. jih še nisem dobil, niti nisem 
prej.l r.l.ne prolnj.. A obla.ti lO mi 
dale na znanje, da izgubim pravico do 
zemlie, ako ae ne pre8elim tja tekom enega 
tedna. Tovariši iz udrnienja vojnih inva
lidov, .Ii res nočete pomagati, ko Be gre 
za ekailtenco b.dn. drniine?! 

Papež Martin, 
100 % vojni sl.pec iz Rul • 

Senova pri Rajhenburgu. Vi or
junci na Senovem, vi vai, ki .te • zadnji 
rudarski stavki potrli kruh nam in naiim 
ienam in otrokom, yi Vii, kateri ste si 
toliko prizad.jali, da .te preprečili popolno 
prootavo t.tolinjega 1. maja, l. molite, ~e 
millit., da • t.m .vojim guuonim po~.tjem 
ubijate v na. nuo prol.tarlko ...... 1. Hi 
.mo kljub t.mu praznovali 1. maj. Č. ga 
nilmo smeli 810ve8no proIlaviti na zunaj, 
je bila ta prollava t.m bolj goreila in 
i.kr.na ,. nuih Ircih. Y n&iih duiah j. 

bila ta manif.sta.ija t.m bolj v.li~slo., 
ker jo j. podžigal gnj.v, Itad in .koro 
bi rekel pomilovanje do val orjunce. iz 
SenoTa. Pomilujemo vas, lodelavei naii, 
ki ste pri orjuni vEI.njeni ali z njo sim .. 
patiz;rate, k.r Ite tak. z.sleplj.ni, da n. 
veste, kam apadate, ne velte, k.aj It •. 
Ampak VIS orjunci - pazniki, preddeiavci, 
vu pa ne pomilnjemo, ampak iz dna dule 
lovr.limo. Že zato, ker ste se brez Vlake 
Itrokovne izobrazbe I klečeplazh'om, de
nuuelranjem llel • .,.tvaILd. puTZptlU du mcu,1., 
kjer le po ... alem mnenju neba "umazan de
tavec" in začne "go.pod", še bolj pa zato, 
ker vam le vle to ne zIdostuje, da v de. 
lovnem iSalu lik.niratev.m podrejeno ubogo 
.rajo". Postali.te balinaiii, ki le v pro
stem času maltretirate in ovajate zaved
n.ji. d.lavc. n. er .. h glavarstva. 

KIJ li j. milm .harambaia" Brilej, 
in vi drugi, ki lie bili na leltaD&U pri 
g. Al.ka;~u, ko It. .kub.1i o,.dbo, da 
bodo nlili orolniki pri naS c.le .. log. 
p.kl.nokih strojev ali kaj? Pov.mo nm 
odkrito, da mi nimamo revolverjev kot 
vi, ki jih I. ,. Ilutbi nOlit. po lepih. Mi 
jih no rabimo. Nllo orolij. j. krepka 
razredn. uvelt, zaveit, da J1lora pravica, 
zmagali nad krivico. Prol.tarci. 

GulItanj - Prevalje. 1. maj Imo 
za~eli praznovati z lepim vremeuom in 
budnico. Ob osmi uri so le začeli pomi
kati spr.vodi iz Goltanji in L.i proti 
Brančurnik.u, kjer sta se sprevoda zdru
ima. Na trati pr.d gostilno so telovadci 
in t.lovadkinje iz Gultauja in Lel nastopili 
s prostimi vajami, del'''Ik.o pevsko druitvo 
.Jekleui zvok" iz Gultanja pa j. prviiI 
javno nastopilo I petjem revolueijunarnih 
pesmi. Nato se je formirar skupen mani
festaeijsk.i sprevod proti Prevaljam z dvema 
godbaUla na ~.lu; kjer •• j. vrii! pred 
Zadru!nim domom alavnostni shod. GI."ni 
govornik j. bil •. Kopl~. Za mladino j. 
govoril s. Borllo.r, za grupo okrog D.
lavlko-km.tsk.ga li.ta B. Kuhar, ki j. po· 
vdaril, da deiavItva n. bodo r.Iil. lamo 
rdeče Zlstave in parade, ampak delo in 
poglobitev rlzredne zavesti ter razrednih 
organizlcij. Ob 12. uri l. je Ihod za
klju~il in maBa .e j. raila, rud.rji v .pr.
vodu na Lele, kovinarji pa v Gultanj, 
kj.r je popoldne priredil dramati~ni odlek 
.Svobod." igro. Vdova Roillinka" z l'pim 
uop.hom. 

Mnogolt.vilni BO bili !ial tudi tilti, ki 
80 miolili, da je prvi m~ trlba nazadnje 
tudi poit.no zaliti. 

Jesenice. (ProIla ... 1. maja.) Na Je
aenicah Imo koviDarji proIlavili l. maj 
.notno. Popoldan 30. aprila lO kljub .la
b.mu vrem.nu pridno postavljali mltJ. iu 
jih okrum z rde6imi .astavicami po Itari 
navadi iD obelili nanje TeDce in napile. 

Na pr.dveiler 30. aprila l. J. vrlli ' 
družabni ,.e~J:. " D.lank.m domu na s..vt _ 
Dvorana j. bila nabito polna -- Itlro in 
mlado, v •• je bilo tam, do~im je I. manj
kalo d,..h lihtnih partij, ki so morali I. , 
d.lati. Svirali lO tamburaiii .Svobod.", ki 
prav I.po napredujejo, pod vodstvom ka
pelnika s. Web.rja. P.v.ko druitvo "Vint
gar" je zapelo pesem "Delavski pozdrav". 

Vratila .e je v.podbujajo~ delavska 
pesem ena za drugo in vmel tamburaši 
t.r kvartet: Gabrijel, Golobi~, Weil in 
Jeram. 

Med odmorom je dvakrat kr .. no de
klamirala I pozivom "Proletarci k vstaje
nju" hurkica !ii~rja l. L.gata, za kar 
je tela z Ambrožičem vred v prizninje 
dolg aplavB. 

Predled.ik je zaklju~il ve~er z nago
vorom, da s prvim majem 19~5 poloiimo 
trdni temelj enotni razredni kovinarski or
ganizaciji, v kateri 0&8 pa ne čakajo lame 
slldkolti, ampak tudi t.žke n.loge. 

Orožniki pa BO od pr.dlednika majskega 
odbora zahtevali, d. takoj odstralli mile 
rdeče zastavice iz mlajev. Predsednik in ,. 
dela"ci se jim niso uklonili. Na Javorniku 
pa lO orolniki z latami zbijali rdeče za
Ita.ice z mlajev; ker pa 86 jim to ni po
srečilo, lO s terorjem prisilili nekaj de.
lavcev, aa lO morali podreti mlaje po noči. 

V jutru pa j. odmevala ena godba za 
drugo skozi J •• enic. in Savo in budila 
proletariat na 1. majsko proslavo. 

Spr.vod na Je.enice pred kolodvor je 
presegal daleko na tiso6 manifestlntov. To 
je bila iiva reka zavednib protet.rcev, ki 
jih kljub prepov.di obhoda ni nib~. mog.1 
razpriiti. Pred j.s.niikim kolod.orom je 
bil ot.orj.n slavnostni .bod. Kot govorniki 
so n.stopili s •. V.rbov., Gor.njc in Molej 
kot zastopniki .kupin. okrog "DelavIko
kmtlkega lista". Oba govornika iz LJub
JJane sta govorila s pozivom na mno.iioo 
konnarjev, da se naj organizilIJo " ob--
stoječe razredn8 orcanizaeije, k.uoČ Da 
teike pOIledi •• raz.epljenosti in brutalnost 
reakcije, ki ho~. popolnoma uduiliti delav
.ko razredno borbenoIt. Zastopnik poli. 
tične oblasti pa je obema zagrozil Z raz
pUltom .hoda ter sta morala .voje govore 
prehitro zaklju~iti. S. Mul.j je za lokaln" 
razmere z obz.irom na pomen 1. mwja " 
lepih primerih pozval vle kovinarje na 
uupur lU VU1 ................... v ......................... Aa ....... ... 

r;ulsaoijo I poudark.om, kot prelinja go
vornika, da ta zdruiitev ni in ne aQle biti 
le za danes na praznik dela, tem.eč da 
tako zdru!eni mOlimo postati za Itaino .... 
enotni strok. organizaciji, kar je nai edini 
izhod k zboljIanju. 

S. Jeram j. o~rtal va. ...,.bovpijoč" 
krivice, ki jih prizadeva delavstvu reatcija 
in pomilo"al klerikalee, ki so z godbo na 
iSelu z marijinimi devicami in okoli ItO' 
starimi delavci korakali raVDO mimo naieg& 
.hoda. Ko je kon~no poudaril teiko in 
•• Uko nalogo, ki jo ima mednarodni pro
letariat za izvriiti v borbi proti militarizmu,. 
ga je pri t.m ... topnik politi~n. obla.ti 
ulta,.il in shod razpustil, na kar je seveda 
s. Jeram moral pod .akonom, Ihod .. k1juiliti -
s pozivom ua navzoče k ""ztrajnosti in 
klicem: še bomo Ivobodno govorili. 

Popoldan l. je vriil • d.l. domu pol· 
noitevilno obiskan komer! in zve6er prosta 
zaba... Tako .mo kljub težkim razmeram, 
... li~stno proIlavili 1. m.j. 

. Sedaj pa na d.lo ZI .notuo kovinarsko
organizacijo. 

Tiskovni sklad., 
N eimeno"ani iz Most 5 Din, Kranjc' 

Borovnica 5, Č.peljnik Fr. Ljubljana 5;. 
Hafner Jelenice 1·50, Jugovic Jesenice 3, . 
Ml.kar Jesenice 3, Ker lO bile na 1. maja 
trgoviile odprte 100, M .. ing.r. 4, Vosper
nik Ljubljaua 60, Dvojmo~ Crnom.lj 6, 
Janez iz Ljubljane lO, Neimenovani 5, 
Salomon Ljubljana', Kastrin Ljubljana 5, 
iz Maribora: nabiral .. pola 104 (Tilke) 
88, nabo p. 100 (Garnel) 24'75, nab. p. 
103 (Karbun) 111, nab. p. 102 (J.t:atjdi6) 
104, nab. p. 9 (Matjalit) 76'25, nob. p. 
105 (Robič) 37, N.imenovani 30, Melnariil 
Zg. Hojdin, Ptuj 3'50, Sab.iI Ljubljana 
Vil 10, Kregar Ljubljana 7, Sodrugi iro 
Rui 100, Polan. J. V.lenj. 2, Jablanl.k 
V.l.nj. 2. Skup~ Din 821. Vit.vlii zad
njo VlOto Ikupaj Din 2008'50. 

bdajatelJ in lutnik: Ko.zorelj,. Ljubljani. 
Oditovom! urednik jOlip- Pndir, Iedlar_ 

Tilkama, JOIip P.,.liček Kočevje. 




