
Leto II. 

Križaj ga! 
Te dni je minulo enajst let od iz

bruha svetovnega vojnega poža,a. Slo
venska ljudska stranka je tedaj pri nas 
najbolj hujska la kmete in delavce na 
vOlno, knezoškof jih je blagoslavljal 
na potu v fronto, v strelSke jarke. 
Radič je pisal navdušeno pismo Praneu 
Jožefu I. HabsburŠkemu. Tudi. večina 
vO(hteljev socialdemokratske .Interna
cionale" se je izjavila za to imperia
listično vojno - za .svobodo, enakost 
in bralstvo vseh narodov". 

• ln izginila bo s sveta beda", so 
govorili VSI ti vojni hujskači, .delavec 
in vojak kmet 10 gospod - VSI so 
sedaj br~tje, vsa meDsebojna nasprot
stva so prenehala, vsi se morajo zbrati 
okrog prestola NJ. Veličanstva, vsi mo
rajo žrtvovati svole življenje za ogro
ženo domovino, ki se bo izkazala hva
ležna svoJim sinovom." 

ln kmet in delavec sta dobila puškG 
v roke. A med temi borci ni bilo go
spode, ker kdo bi sicer venžIl 10 ~pe
kuhral, nismo videli ne posvetne ne 
cerkvene gospude, ker kdo bl še potem 
mogel navduševati. IJu~gtvo za vOjno 
in kdo bl denuncllal lO sooll .poh-

kmetje in delavcI vseh narodnosti Ev
rope, Amerike, Afrike, Azije ... 

Sedem let je preteklo, odkar so 
zapadno-evropski imllerialisti z grma~e 
mrtvsških kosti poglOuhh kmetov 10 
delavcev proglasili, da je sklenjen mir. 
In mir je pnšel, ali ta mir je krvav: 

Kapitalisti so osleparili in Izmozgah 
ljudstvo. 

Mesto mira smo videli - napade 
22 generalov na sovjetsko Rusijo, vojno 
v Maroku, Kitajski. . . 

Mesto socialne pravice - pokolj 
delavcev v Madjarski, Bavarski, Pinski, 
Bolgariji . .. 

Mesto blagostanja - draginjo, težke 
davke, lakoto pri polnih magacinih.. . 

Vojni invalidi - živi mrtvecI IZ 
svetovne vojne žive od miloščine. 

Kmetje nimajo zemlje, ker ni izve
dena - obljubljena agrarna reforma. 

Komunistična stranka, Neoovlsna 
Delavska stranka in druge delavske or
ganizacije so razpuščene. 

Direktno obdavčenje delavstva, novi 
tiskovni zakon so najnovejši darovi re
akcije delovnemu ljudstvu. 

Buržuazlja hoče Z vsemi temi od
redbami doseči, da bi v lej državi za
vladala mrtvaška tišina, da bi utihnil 
delavski in kmečki glas in da bi se 
čul samo krik buržuazije: .Križaj ga 1" 

ln Kristusa so križali, ali delovno 
ljudstvo se ne bo dalo razpeli na kr!.ž. 
Ta križ nosi sicer lie danes na SVOJih 
ramenih, Omahuje pod križem, ali zad
nja postaja na tej križevi pot! delov
nega ljudstva bo - osvoboJenje. . 

Naše gibanje ni na umetni podlagi, 
naše gibanje je pokret delavskega raz
reda, ki bo izvršil kljub vsemu zgo
dovinsko nalogo - osvobojenje celo
kupnega človeštva v novi popolnejlii, 
svobodni delovni človeški družbi. 

laroko - predigra 
Dove svetovne vOjDe. 

Komaj sedem let je minulo od konca 
velikega svetovnega klll:nj~, ki je stal.o 
Francijo 1,700.000 mrtVih 10 52.821 ml-

• 

IzpustltefpoIitlčne pre
iskovancel--' Amnestirajte 

politične obsojencel 

Dajte delavskemu raz

redu politično svobodo I 
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Iijonov 782.000 dolarjev,.in že je fr~n
coski imperializem sredi nove vOjne 
pustolovščine v Maroku. Vlada tako
zvantga .It vega kartela" je obljubljala 
svetu mir in sedaj vojuje vojno v Ma. 
mku. Toda visokodoneče fraze in sim
bolične geste za mir niso mogle rešiti 
problemov povojnega časa. 

Izbruh maroške vojne je prvi rezul
tat imperiali~tične politike, ki sta jo 
začrtala Clemenceau (izgovori: Kle
manso) in Poincare (izgovori: Puankan!) 
in ki sta jo nadaljevala • miroivorca" 
Herriol (izgov.: Eri6) in Palnleve. 

ln drugače ni moglo bili . 
Imperialisti so zaključili svetovn~ 

vojno z versajsko mirov~o pogoobo! ~I 
iO jo odobrili tudi leVI demokrah lO 
socialpatriotski voditelji, čeprav so ve~ 
deli da nosi ta pogodba v sebi kali 
nov~ vojne. Ker so dem~krati i!1 desni 
socialisti sodelovali pn IZdelanju ver
sajskega .miru", so morali pre'l~eti 
nase tudi njegove posledice. Komaj Je 
bil ta mir podpisan, ko je pIIšlo do 
zasedbe Porurja po francoskih četah, 
kar je povzročib nov konflikt z Nemčijo. 

ln sedaj strelja francoski imperia-
lizem Rifkabi ki nič drugega 
kol -

narodov, seveda te samostojnosti 
priznati. 

ln v resnici: sedanji konflikt med 
francoskim imperializmom in za svo
bodo se bore či mi Rlfkabili vznemirja 
kapitaliste vseh dežel. Po Ab~~el. Krim.u 
započeta nacionalna revolUCija vzbUja 
navdušenje med vsemi islamikimi n.~
rodi. Ce bi ta nacionalna revoluclla 
zmagala v Maroku, bi se gotovo r~z
širila na Alžir (ki je v rokah FraRclle), 
Tunis (v rokah Italije), Sudan, Senegal, 
prednjo in zadnjo Indijo, Egipet -
skratka skoro na vse kolonialne dežele. 
Izguba teh kolonij bi pomenila smrten 
udarec francoskemu in angleškemu go
spodstvu. Iz strahu pred tem zahteva 
danes reakcionarna kot .Ieva" francoska 
buržuazija, da se je treba vojskovati .v 
Maroku do zmage francoskega orožJa 
nad nacionalno samostojnostjo tamoš
njih narooov. 

Venem kot v drugem slučaju ob
stoji nevarnost nove svetovne vojne. 
Ce bo premagan Abd·el-Krim, si bodo 
skočili v lase Francozi, Spanci in An
gleži za nadvlado v Maroku. 

Ce bo pa zmagala nacionalna re
volucija, bodo kapitalisti s~ušali zvr~!ti 
vso odgovornost na sOVjetsko untJo: 
Ustvarjanje proljsovjetske fronte s strll:~1 
angleške vlade dokazuje, da buržuazlJa 
že pripravlja tako .javno mnenje" za 
ta slučaj. 

Socialšovinisti igrajo tu tako vlogo, 
kot so jo igrali 1. 1914. Toda odločen 
boj proti VOjni vodi komunistična stranka. 
Francoska vlada jo zato vedno huje 
preganja, a vpliv stranke in njene proti.~ 
voine propagande ima vedno večJI 
vpliv. 

Angleški imperialisti pa - kol ž~ 
omenjeno - merijo glavno ost pro~ 
sovjetski uniji. Ali tu se bodo opekh. 
Če napove angleški imperializem vojno 
sovjetski uniji, bo podpisal sa"!. sebi 
smrtno obsodbo in delavci AnglIje ter 
kolonialni narodi bodo izvršili to smrtno 
obsodbo. 

. .. 

NečuveD Dapad Da ru· 
darje drž. rUdDikov. 

Direkcija državnih rudnik~v. Jugo
slavije je javila, da mora Ukl".ltl do
ločbe kolektivne pogodbe z ruda lji z dn~ 
1. nov. 1. 1923 in sicer tako, da rudarJI 
izgube drUŽinske doklade, da se odpr~vi 
premi ja za neoženjene delavce, da IZ
gube doklade za nabavo obleke in obu
vala in da St odpraVI plačan dopust. 
Tudi popust pri cenah živil se poslabša 
za rudarje. Nadalje, da se ukine 10·/0 
doklada za čezurno delo in 100"/0 do
klade se zmanjšajo na 50"/0, plača ne
kvalificiranim delavcem, ~~jencem ln 
mladoletnim delavcem se znlZa za 1 Dm. 
Draginjske dokiade se znižajo z 200 
na 150%. 

Državna direkcija opravičuje ta svoj 
napad na Življenje rudarjev s .splošno 
gospodarsko krizo" .. Z~ 17 . .In 18. t. m. 
skhcuje drž. direkCIJ) pogajanja z ru
darji v Sarajevu. .. . 

Drf. direkCija je šla v SVOJI ofenzlvl 
še : V Zenici je oopus\ila 1000 

v Ljubiji 300, v Kreki 30·/. 
delavcev. To oopuščanje le 

podjetje v Jugoslaviji, ki je s podporo 
državne sile uničila mez\lno gibanje 
rudarjev 1. 1923, dosegla razpust Zveze 
Rud. Delavcev, odpustitev vseh najzt
vednejših rudarjev in v preteklem letu 
izmozgaJa iz 12.000 svojih mezdnih 
sužnjev nad 40 milijonov Din Čistega 
proft\a l Žerjavovci so svoječasno go
vorili, da so to podjetje židovskih in 
nemških kapitalistov nacionalizirali, Vsa 
ta demokrat~ka .RaciolJjllizacija" je ob
stojala v tem, da je Trboveljska družba 
kupila ves demokratski tisk v Sloveniji 
in udinjala svojim interesom .nacio
naino" Orjuno. Zato so tudi .lutrovci· 
vedno nastopali proti vsem zahtevam 
rudarskega delavstva in zato je prišla 
1. iunija Orjuna opravit svoje .nacio
nalistično poslanstvo" v Trbovlje. 

Klerikalci so napadali to vnebo
vpijočo lumparijo, - tooa.ne zalo, ~a 
jo oopraviJo - ampak da postane 10 
ludi k/erikalci deležni velikanskega pro
fita, ki ga izsesava Trboveljska iz ru
darjev. In res I Po zadnjem občne~ 
zboru so prišli tudi klerikalci pod okrtlJe 
Trboveljske in klerikalni lisk, podpiran 
od Trboveljske drUŽbe - je uuhnil. 
Dva predstavnika kierikaine stranke lIC
dita v upravnem avelu in sedal izu-

~~ ~ ~~j.?~.I~: trovci" in klerika/ci. 
j,!vnosl, da je ta napa~ ~a~o Ko so prišli sedaj radičevci v beo-
proti bosanskim ruda ljem. resmc~ je grajsko vlado, skušajo oni, da postane 
ta napad naperj~~ tudi pro~! rudarje'!' akcionar Trboveljske družbe tudi _ 
~ državnih rudnrklh SlovenIJe (Velenje, hrvaški kapital. In hrvaški ix!n~irji vo
glej dopis: Huda jama itd) in cele dijo sedaj boj .proti" TrbovelJski družbi 
jugoslavije. To je RR .soclalna" p.o- preko .N. Dnevnika" in .kmetijskega 
Iitika v praksi I To je sOcial.no.st om~! lista" pod parolo Slovenstva I P. RadiČ 
ki si perejo Toke nad mastmml proftb in njegovi najnovejši slovenski. kom
Trboveljske družbe. .. . panjoni bi radi prišli v upravm svet 

To je vzpodbuda TrboveljskI družbI, Trboveljske. In potem bo prenehalo 
da tudi ona še bolj izžme rudarje. To njihovo .Slovenstvo" -:- .ter se. bod~ 
je signal za generalno ofenzivo na ves vsi skupaj kot krvoločm lastrebi vrgh 
rudarski proletariati To je izraz ofen- na rudarske družine, da jih izmozgajo 
zive kapitalistov proti rudarjem vsega do kosti v znamenju .bratskega narod
sveta. nega sporazuma". To in nič drugega 

Slovenski rudarji, učite se pri svo- ne pomeni boj meščanskih straR~ ~okrog 
jih angleških sodrugih IOni so od Trbovelj". Druge temne stram IZ tega 
vsega početka nastopili ?dločno prot! boja bomo še spravili v javnost. 
kapitalističnim zahtevam 10 so pozvali Rudarji, postavite s~ po robu z~ru-
na pomol ves proletariat. In a'!l{leš~l ženim krvosesom, zbente se v svoJo 
kapitalizem se ie moral umaknrtl nJI- "Zvezo Rudarjev jugoIlIavije" I 
hovim strnjenim vrstam. 

Pri pogajanjih 17.!n 18. t. ~. ~e 
smejo rudarski delegab popusb\t RIti 
za pedi 

Ne oklevajte več I 
Vsi v "Zvezo Rudarjev jugosla

vije" I 
Vse se mora organizirati I 
Sklicujte shode, pripravite se na 

obrambo svojih interesov I 
Toda vse to še ne zadostuje. 
Železničarji, kovinarji, vse de

lavstvo mGra skleniti svoje vrste I 

Boj za Trboveljsko ' 
družbo. 

Z nastopom RR vlade - se je vnel 
tudi boj za Trboveljsko družbo. ~a
dikalsko - kmetijska (Pucljeva) skuplRa 
okrog .Nar. Dnev~ika" se .zgraža nad 
ogromnim dobičkom Trb1lVelJske družbe. 
.lutro· in .Slovenec· pa o vsem tem 
previdno moJčita. . . 

Kaj pomeni vse to? KaJ pomeRi naj
novejši boj • Nar. Dnev~ikarjev"? Kaj 
znači molk žerjavov~ev 10 klenka.'cev? 

Trboveljska druzba je najbo!1 mo
derno organizirano velekaptlaltsbčno 

PogajaDja za zediDje· 
Dje strokovDega gi. 

baDja Jugoslavije. 
Že cel mesec so se v Beogradu 

vršila pogajanja med Centralnim Rad
ničkim Sindikalnim Odborom (CRSO]) 
in Glavnim Radničkim Savezorn (GRS) 
glede ujedinjenja obeh strokovnih. gi
banj. Ta pOj(ajanja so se sedal pnbh
žala že skoro svojemu zaključku. Po
udariti moramo, da sla se pogajali le 
obe beograjski centrali brez zastopnikov 
iz pokrajin. Sicer pa hočemo danes 
poročati na kratko le o poteku poga
janj brez svojega kom~ntari.a. Pri~o~
njič bomo povedali tudi svoJe mišljenje 
k vsemu. 

Najprej je CRSO 1 predložil svoje 
predloge GRS-u za ujedinjenje slrok. 
gibania. Na ta pismen pre~lo~ je GRS 
tudi pismeno odgovolIl 6.lul"a. GRS 
je v glavnem zahteval ~ledeče: .1. .z~
dinjeAje se more izvriilh le na Idejnth 
in organizacijskih na.čelih l!m~terdamske 
internacionale v smislu nJeRlh sklepov 



na Dunaju 5. julija 1. 1924. Ti sklepi 
pravijo med drugim, da .so socialde
mokratske stranke najbližje strok. or
ganizacijam". Na tem dunajskem kon
g[esu so si Amsterdamci izmislili tudi 
sledečo laž: • Razcepljenost strok. gi
banja v toliko deželah in iz tega izha
jajc ča utrditev socialne in politične re
akcije je v glavnem delo komunistične 
internacionale". 2. V zedinjenem strok. 
gibanju morajo biti v vodstvu v velini 
Amslerdamci; 3. na podlagi klevet Lo
sov.;kega (predsednika rdeče strok. in
ternacionale) proti Amsterdamu se GRS 
ne more pogajali za ujedinjenje. 

Na to pismo GRS-a CRSOj ni več 
odgovoril enoino. 

Večina (Bukvič, Petakovič, Groj ič 
in Stankovič) je dala izjavo, v kateri 
pravi v glavnem sledeče: 1. dunajski 
sklepi amsterdamske internacionale ne 
morejo služ ili kot podlaga ujedinjenju 
strok. gibanja Jugoslavije, ker - brez 
ozira na pravilnost - veljajo ti sklepi 
za popolnoma drugačne razmere; 2. 
CRSO J je neodvisen in popolnoma 
nevtralen napram rdeči strokovni in 
komunistični in!ernacionali; 3. pri po
gajanjih se ne sme od nas zahtevati 
kapitulacije, temveč moramo se so
družno pogajati za združitev; 4. članke 
Lozovskega smo tiska li v svojem gla
silu samo v informativne svrhe; 5. ze
dinjenje strok. gibanja je mogoče le na 
podlagi popolne strankarske neodvis
nosti in nevtralnosti; strok. organizacije 
ne smejo biti odvisne niti od sociali
stične niti od komunistične stranke; 
strankarska neodvisnost pa nikakor ne 
sme pomenjati tega, da bi se strok. 
organizacije sploh ne pečale s politič
nimi vprašanji. 6. O internacionalni 
pripadnosti ne moremo odločati v na-

prej, temveč o tem ima sklepali kon
gres zedinjenja. 

Izj va m nj§ine CRSOj-a. 

Manjšina CRSOJ-a (sodruga Ste
fanOYič in Kaljevič) pravI v svoji izjavi 
v glavnem sledeče: Odgovor večine 
CRSOJ-a gre preko mej šlatuta . in 
Sklepov njegove državne konference in 
plenuma 10 pomeni moralno kapitula
cijo pred GRS-om. Odgovornost pre
puščama sodrugom, ki so izročili tak 
odgovor GRS· u. S. Manojlovič je v 
znak pro esta proti temu odgovoru ve
čine demisioniral. 

Kaj pravi večina? 
Večina odgovarja ss. Slefanoviču in 

Kaljeviču v glavnem sledeče: Na no
beni seji nista izjavila, da gre naš od
govor preko štatutov in sklepov CRSOJ i 
naš Odgovor je le .dosleden izraz ce
lokupne dosedanje politik! CRSOJ-a"'; 
na sejah sta se Kaljevič in Stefanovič 
načelno popolIIama strinjala z naŠIm 
odgovorom razen v oni točki, ki go- ' 
vori o člankih Lozovskega; mi ne ma
ramo nikdar kapitulirati pred GRS-om 
in naš odgovor tudi ni nobena kapi
tulacija. Za Odgovor so glasovali 4, 
proti 2. Manojlovič ni glasoval z no
benim, temveč je predložil - pristop 
amsterdamski internacionali. Sprejema
mo popolno odgovornost za svoj od
govor GRS~u pred vso prol. javnostjo. 

Kaj pravi zagreb§ko glasilo 
CRSOJ-a? 

Z3grebški .Org. Radnik" (hrv. gla
silo CRSOJ) pravi v svoji 32. štev. 
med drugim sledeče: 

• Beograjski • Org. Rodnik" ni več 
v rokah CRSOj-a, temveč si ga je pri-

svojila četvorica iz izvrševolnega od
bora. .. V svojem Odgovoru (GRS· u) 
so dali li (Petakovič, Grojič, Bukvič in 
Stankovič) take izjave, ki popolnoma 
nasprotujejo dosedanjemu delu CRSO J·a. 
Sodrugi Kaljevič, Sltfanovič so se kot 
člani Izvr§. odbora protivili temu, da 
bi se poslal tak odgovor, preden ga 
sprejme plenum CRSOJ-a." Večina je 
kljub temu poslala Odgovor in ga ob
javila v _beograjskem .0. R.". 

Krajevni strokovni svet CRSO j-a v 
Zagrebu obsoja postopanje večine in 
zahteva takojšnje sklicanje plenuma 
CRSO j-a. (Mi smatramo, da fe popol
noma pravilen - anepopolen - ta 
sklep' zagrebških sodrugov). 

Plenum GRS-a. 
6. avg. je sklical svoj plenum GRS 

in poslal CRSOJ-u odgovor sledeče 
vsebine: 

1. Strok. gibanje mora biti realno, 
konstruktivno in strankarsko neodvisno. 

2. Zanj morejo bili merodajni le 
sklepi lastnih forumov in mora pobijali 
vpliv vsakih nevidnih in nepoklicanih 
fdktorjev . 

3. Kongres zedinjenja naj sklepa o 
internacionalni pripadnosti. 

4. Svojo delegacijo (Haramina, Bra
činac in Pavičevič) pooblaščamo, da z 
delegacijo CRSO J-a in saveza grafičnih 
delavcev vodi vse priprave za sklicanje 
kongresa zedinjenja. 

5. Na kongresu naj bo z obeh strani 
paritetno zastopstvo. 

Proti temu sklepu je glasoval Sima 
Kotur, član centralnega odbora GRS-a. 

Slališče CRSOJ a na ta odgovor 
GRS-a nam doslej še ni znano. O na
d~ljnjem poteku poročamo prihodr.jič, 
da bO .o tej važni slvari pravilno in
fJrmiran proletariat Slovenije. 

DOlUači pregled. 
Tiskovni zakon sprejet. 

Radik.ali in radičevci 80 sprejeli zakon, 
ki omejuje v.ako .vobodo ti.ka. Kralj je 
zak.oll podpisal iD mu dal 8 tem veljavo. 
V prihodnji Atevilki objavimo najnakcio
narnejše določbe tega zakon., proti kate· 
r.mu- smo ie toliko pisali, pa ga zaenkrat 
proletariat Dl mogel preprečiti.. R.di~evci 

le hočejo oprati, čeA, da je zakon pripra
vila. PP vlada. Ali ravno la. njihov izgovor 
priča, da oni le nadaljujejo polili ko PP 
retima. 

Novinarji in novi tiskovni zakon. 
Relolucija jugoa1ovenikega novinarlkega 
udruženja. Uredniki nilo več dolžni br .. -

pogojno varovati uredniiko tajnolt. 
'Centralna uprava jugoalovenskega no

vinarskega udruženja je sprejela na .voji 
.. ji na Bledu dne 7. avguBta naslednjo 
relolucijo : 

JugoBlovensko novinarsko udruženje je, 
Imatrajo~ .voboda tiska za najve~ji interes 
Dovinankega poklica, vodilo skozi vea let 
akcijo, da .8 ta svoboda z.jam~i i v ustavi 
i v zakonu. Ker je .voboda tiska .kot n.j
Tiija uataYoa svoboda vaeh driavIj_nov ne 
samo zadeva novinarskega stanu, ampak 
zadeva v.ega naroda in njegovih predstav
nikov v parlamentu, je JNU apeliralo na 
via naio javnost in vee atranke v parla
mentu, da se v novem tiskovnem ' zakonu 
~imbolj zdMi princip lvobode tiska. JNU 
pa mora na I:alost kODstatirati, da .ta ga 
i parlament i javnost oilno slabo podpirala 
v tem boju. Ogromna ve~ina narodnih po
slancev, ki je podpiraja bodisi sedanjo, 
bodi.i bivio vlado, je pristala na novi ti· 
skovni zakon, v oBtali javnosti se je po
kazal proti njemu zelo slab odpor. Novi· 

Barsko udruieoje odklanja radi tega vsako 
odgovornost, da ni v polnem obsegu ohra· 
njena velika ustavna in narodna svobo
ičiua in prepušča pul no odgovornost za ta 
zakon odgovornim političnim faktorjem. 

Kot stanovska organizacija pa ima JNU 
dolžnost, da tudi po sprejetju tiskovnega 
zakona čim najbolj zaščiti interese pold i.2; 
nih novinarjev. V obrambi teh interesov 
se je Udrulenju posrečilo, da 80 S8 med 
rupravo o tiakovnem zakonu mnogi členi 
ublalili na korist novinarjev. Posl'ečilo S8 

mu je doseči, da je prišla v zakon do
ločba o ureditvi 80cialnih in poslovnih od· 
nobjev novinarjev. 

V .tremljenju, da tudi dalje po mol
nOlti odvrne škodljive posledice tiakovnega 
zakona za 'poklicne novinarje, je sprejelo 
JNU Ilede~e .klepe: 

1. Apelira na g. ministra za izenačenje 
aavkoT in loci.lne politike, da čimprej 

izdata uredbo o socialni zaščiti novin.rjev 
in to • .odelovanjem delegatov JNU. 

2. Obvešča poklicne novin.rje, d. ne 
amatra Teč kot zahtevo novinarske časti 

in dolinosti brezpogojno varoy.nje ured
nilke tajno8ti, in priporoča urednikom, da 
prepuščajo polno odgovornost pi.cem član
kov, da se tako prepreči preganjanje po
klicnih novinarjev za prestopke, ki jih oni 
niao zagrešili. Zato .vetuje, da se objav· 
ljajo ~Ianki le o podpilom pi.ca ali nje
govo pi. men o obvezo, da prevzame pred 
oodnijo polno odgovornr ot. 

3. Svetuje uredništvom, da se okori
stijo z odredbo tilkovnega zakona o po· 
stavljanju odgovornih urednikov za posa
mezne rubrike. 

Tudi mi bomo DpoUevali ta sklep, n. 
kar opozarjamo v.e dopisnike. 

Parlament na počitnicah. 
Potem ko 80 radičevci z radikali od

glasovali nove davke in tiskovni zakon, 
so poslali parlament na počitnice do ak· 
tobra. Sljepan Radič si tolaži \'est na 
daImitinskih otokih, Paši~ oe pa zdravi 

• na Češke":: A delovno ljudstvo vedno bolj 
trpi pod RR " 8por.zumom". 

Radič o samem sebi. 
Italijanskemu dopisniku "Epohe" je 

izjavil g. minister Pavle Radič med drugim 
.Iedeče: 

Dopisnik ga je vprašal: Ali bo mogla 
Voša kmečka stranka dolgo čas. ohr.nili 
ves brnik.i narod okrog sebe? 

Pavle: Moja stranka ni v pravem smislu 
Juneoka Itranl<a. V sovjetski Ru.iji je 
glavna podlaga delo, pri n.1 pa ~Iovek. 
Mi nismo nikdar boteH ustvarjati razredoe 
8tranke. Zato je danes z nami vsa brv.· 
ška inteligenca (~itaj buržoazija !). 

- A z.kaj 80 pristopili kmečki inter· 
naeionali ? 

"To je formalnost. V etii5nem in loci
alnem Imislu je moja Itranl<a konoena
tina = na .. dnjaika). Mi hlimo čuvati 
ledanji red. •. Načela, ideali in zakoni 
ne veljajo nič j oni, ki ima oblaat more 
delati, kar ho~e in ima vedno prav. Na
raVDO drugi nima prav." 

- Pa vaša stranka je bila .. publi· 
klOIka ? 

.Mi Imo V teoriji miBlili, d. je repu
blik.nlki reii", boljši kot monarhilti~ni, 
ali če hočejo Srbi monarhijo, zakaj bi bili 
mi proti kralj .. ? !" 

- Ali ni to .edlli neka nov. politika? 
.Nikakor ne. Je iBta kot tedaj, ko 

smo bili z Davidovii5em." 

S tem Pavle Sim prizna, da je bila 
Davidovit>KoroAčeva vlada monarhiatična, 
pod katero je srb.ka gospoda ohrauil. 
s.ojo nadvlado. Kmetje, ustrezite Puclju 
in Korošcu in zapustite jih ! 

Vladimir Čopič pobegnil. 
Y si bralci nalega lista 8e še spomi

njajo proc •• a proti VI. Čopiču , ki je bil 
ob80jen na Iri iu pol leta ječe. Svoje 
kazni ni odaedel mnogo, ker je pretekli 
leaen pobeguil. 

Občinske volitve. 
Za občinske volitve je vložena nlista 

zdru!enih delavet v in kmetov" v Arlišah 
pri Zagorju in v D. M. v Polju. Dela.ci 
in kmetje, ne dajte se več varati po go
spodi in glejte, da boste prevzeli upravo 
svojih občin v svoje roke! 

Po celi vrsti občin , kjer so razpuščeni 
o bči n.ki odbori, ludi RR vlada noče raz· 
pi.ali občinskih volitev in nad ljubljansko 
občino še vedno vl.da demokratski gerent
ski 8vet. Tako izvajajo radičevci v praksi 
- samoupravo občin . Obl'ai5uD ne bo jz
ostal. 

Kako laže "Pravica". 
Zadnja številka krščansko-antisocialne 

.Pravice" je zopet polna lIŽi. K.jdebe· 
lejh je pa ta· le : 

" Delavci - dehlvke, davkoplačevalci, 
izprašuj te vest soc. demokratom, komuni
stom pri vsaki priliki, ko se bodo prito
ževali čez delavski davek, zakaj niso .,. 
času odločilnega boja dr. Gosarja in naših 
posLancev za odpravo krivičnega davka 
podpirali ta boj • svojim ča.opi.jem in 
tako manifestira li zahteve vst"ga delavstva 
kakor je to vrAila "Pravica" io oale or
gaD.izacije z resolucijami. Vse pošteno de
lavstvo mal" maščevati greh ndih nasprot
nikov nad delavsh'om in studom pustiti 
take rune socialistične organizacije in njih 
časopisje, ki hlJtp č uje kapitalistom. cl 

Kljub temu, da je splošno znano, da 
S8 klerikaina stranka posluiuje v svojem 
delu - laži toliko, kot nollena stranka, 
bi ji vendar človek težko prisodil, da se 
bo drznila - lagati vsem Dam v obraz 
in preobrniti vse ono, kar smo sami videli. 

14. junija s.j priredile združene raz
redno·boj.vne Itrokovne organizacije po 
vsej Sloveniji skupne delavske protestne 
.hode proti 3'4 % obdavčenju delavskih 
pl.~, proti splošni politični jn sociallli re~ 

akciji Delavstvo le je v veliki večini 
odzvalo tej akciji - pri kateri ni bilo 
ne kričanskih, ne narodnih in ne demo
kratarskih .. Iocialcev", čeprav je marsi· 
kak nezaved.en delavec S. februarja. gla
soval za te .tranke. S teh protestnih sho
dov je poslalo delavstvo brzojavne proteste 
na vlado in pOllan ce proti obdavčenju 

delavstva. 
Šele tedaj .e je zganil dr. Go.ar to

liko, da je v parlamentu formalno inter
veniral proti temu davku - a je potem 
Ivoj predlog umaknil. - Nov. RR vlada 
je brez Gosarjeve intervencije, pod priti
Ikom delavIke proteltne akcije nekoliko 
izpremenila določbe o obdavčenju delavskih 
pla~, a v oSDovi, 'Y biltvu je 08tal zakon 
o delavskem davku v skoro taki reakci
onami . obliki, kot pod PP vlado. Ta da· 
vek je treba popolnoma odpraviti na voe 
plače izpod 30.000 Din! To .e bo zgo· 
dilo pa tedaj, ko bodo razredno·bojevne 
proletarske vrite .trnjene in aposobne za 
V8&~ boj z buržnazijo. "Pravica" bi rada 
preprič.la delnce, naj ~ak.jo na Gosarja 
in drugih 19 klerikalnih p08lancev. Ko· 
liko 80 poslauci poskrbeli za delavstvo od 
1920. leta dalje, občuti v .. k delavec na 
svojem ielodcu jo tepu. Zato delavstvo 
ne bo več č.k.lo, da mu meščan.ki po· 
slanci končno prinesejo - smrt, ampak 
bo formiralo svojo razredno fronto. 

Nacionalna enakoprav
nost. 

A delavskemu razredu ni potrebno cepljenje, 
temveč združevanje. Ni hujšega sovražnika zanj 
kot divji predsodki in vraževernost, ki jo sejejo 
med nezavedno množico njegovi sovražniki. Za
tiranje .tujerodcev" je palica z dvema koncerna. 
Z enim bije .tujerodca", z drugim - ruski narod. 

Kleposlovni knjiJ:nici 
"ZadruJ:ne založbe". 

... Sredi nemirov in viharjev, ki jih po
vzroča boj za obstanek, za košček kruha - ruski 
delavci ne morejo in ne smejo pozabiti tega na
cionalnega zatiranja, pod katerega jarmom žive 
desetine in desetine milijonov .tujerodceY", ki 
so naseljeni v Rusiji. Gospodujoča narodnost -
Velikorusi - sestavljajo okrog 45 0/0 vsega pre
bivalstva velike države. Od vsakih 100 prebival
cev jih pripada nad 50 .tujerodcem". 

ln vse to ogromno prebivalstvo trpi še pod 
mnogo bolj nečloveškimi življenskimi pogoji, kot 
so življenski pogoji ruskega človeka. 

Politika zatiranja narodnosti je politika raz
LJeljevanja narodov. Skupno s tem je to politika 
sistematičnega pokvarjenja narodne zavesti. 

ln zato se mora delavski razred najodloč
neje izjaviti proti kakršnemukoli zatiranju narod
nosti. 

Nasproti agitaciji reakcionarjev mora posta
viti svoje prepričanje v nujnosti popolne enako
pravnosti, popolne in končnoveljavne odpovedi 
katerimkoli predpravicam kateregakoli naroda. 

To bo bolj kot vse drugo okrepilo popolno 
enotnost, združitev vseh delavcev Rusije brez raz
like narodnosti. 

(Prvič priobčeno v 62. številki .-Pot pravice" 
16. aprjla 1914. I.) 

.Zadružna založba" je pričela izdajati .Le
poslovno knjižnico" ter izdala 1. zvezek .Povesti" 
sodruga Lovra Kuharja iz Guštanja. 

V uvodu pravi . Z. založba", da je njen na
men zmagati s knjigami v delavski in kmeČki 
družini. Vsekakor velika naloga in pomembna. 

Proletariat je bil deležen v tem delu mnogo 
psovk in preziranj. Saj nimate svoje kulture I in 
pa sploh umetnost je umetnost in roman je ro
man I Toda socialistična družabna znanost, ki 
je utrdila princip razrednega značaja vsake kul
ture (razen epoh prakulture in bodoče sociali
stične kulture) kot enega najvažnejših principov, 
ne more in ne sme obstati strahopetno in boga
boječe pred templjem umetnosti. In to prav do-



Lista "Združenih delavcev in 
ikmetov" za občinske volitve 

v Zagorju. 
Kandidati. 

1. Regencin .Rudolf, rudar. 
2. Škrbič .JoŽef, rudar. 
3. Kladnik Marko (socialist) steklar. 
4 . Kozmus Franc mlajAi, steklar. 
5 . Okrogar Anton, rudar. 
6. Ran.inger Alojzij (socialist), steklar. 
7. Fain Ludvik, zasebnik. 
8. Weinberger Mirko, .teklar. 
9. Lukač Alojz, rudar. 

lO. Vidic Ivan, sirojnik. 
11. Ravnikar Ivan, rudar. 
12. S"ebot Jo'ef (socialist), rudar. 
'1 3. Repovš Martin, strojnik. 
14. Debelak JUl'ij, rudar. 

15. Bauer Joško, sleklar. 7. Zup.n Joško, rudar. 
16. Flis.k Valentin, ključavničar. 8. Rus Hinko, kljnčavničar. 
17. Mahkovič Ivan, rudar. 9. Puatotnik Ivao, rudar. 
18. Kollman IVIn (socialist), steklar. 10. Gerčar Peter, .teklar. 
19. Bldič Anton, rudar. 11. Rirhl; Franc, rudar. 
20. Dumel Alojz, rudar. 12. Lebeničnik Franc, rudar. 
21. Sluga Franc, posestnik. 13. W.ber Anton, steklar. 
22. Miklavčič Alojz, rudar. 
23. Skrbič Franc, rudar. 

14. Poženel Franc, rudar. 
15. Rus Ivan; steklar. 

24. Drame Vinko·, eteklohrusec. 16. Jubtman Leopold (sociolist), stekl.r. 
25. Volaj }'ranc, kovač. 17. Drnovšek Franc. rodar. 

Nameatniki. 
18. Grobolllek Anton, rudar. 
19. Jugovar Franc, steklar. 

1. Pock Anton (.oeialist), steklar. 20. Jurca 'AntOD, rudar. 
2. Kolčan Joško, rudar. 21. Weinberger Engelbert, steklar. 
3. Hauptman Martin, rudar. 22. DrnovAek Ivan, rudar, 
4. Strašek Ivan, steklo brli sec. 23. Walend Karl, steklobrusec. 
5. Robič ')"urij , rudar. 
6. Jugov.r Riko, stekl.r. 

24. Kozmus Riko, sleklar. 
25. Š~rubeJ Jernej, rudor. 

I rn cionalni pregled. 
Imperializem in angleško delavsko 

gibanje. 
V času, ko stopa z vso silo v ospredje 

angleški imperializem, zanima nljbolj vse 
-delavce, kaj mislijo angleiki delavci. 

DoslE'j je bila ena glavnih potez an
gleikeg. dela.skega gibanja njegovo izra
zito nacionalistično st&lilče. Res ie sicer, 
-da .0 se angleški delavski delegati ude
leževali vseh internacionatnih delavskih 
.konferenc. Ali tu so se obo.iali vedno 
kot nnekoj več" od drugih delavcev. 

Potom izkoriA~anjl kolonialnih narodov 
je namreč znal angleški imperializem vedno 
pomiriti nezadovoljnost domačih delavcev. 
ln angleški delavci 80 branili svojo "do
movino". Položaj po vojni je pa mnogo 
izpremenil. hi svetovne vojne je idla kot 
prva imperialistična sila - Amerika, od 
katere zavisi danes Evropa in torej tudi 
- Anglija. Anglija je doslej neoviuno 
izkoriAčala kolonije, danes ji PI tn ·vedno 
bolj meb njene načrte - sovjetska unija. 

Macdonaldova delavska stranka izrda 
sicer svoje simpatije do sovjet~ke unije, 
JlIi dejansko še vedno podpira angleški 
i mperij. 

Ali v tej delavski stranki in strakov. 
nem gibanju se razvija ,'edno močnejle 
levo krilo, ki je tudi izvedlo svojo za
hte.o: zdruiienj. angleikih in ruskib stro· 
kovnih organizacij. Od razvoja tega krila 
.zavisi usoda angleAkega imperializma in v 
veliki meri razvoj proletarskega gibanja v 
Evropi. Kolikor zavedoejii postaja Ingle
liki proletariat, toliko pogumneje labko 
gledamo vai delavci v bodoiSn.9st. 

V znamenju "razoroževal.lja". 
Angleški parlament je odobril proračnn 

sa vojno mornarico. Proračun zolAa do 
leta 1930. 5,800.000 root iterlingov, I 

~imer bodo zgradili 16 krihrk, 27 ru
iilcev, 24 navadnih podmorskih čolnov, 

2 d.potna podmoraka čolo •. 
Ameriška vlada je tudi skleniJa, da 

poveča Ivojo vojno mornarico. Francoska 
.. lada je .klenil_, da izda samo v 1. 1925. 
.35 milijonov frankov za vojno mornarico, 
l. 1926. 203 milijonov itd. Tako dela .ve
tovoa burluazija nza miru. 

Rumnnija bo zgradila 100 vojnib zra
koplovov. 

Nemška delavska delegacija v 
Ukrajini. 

Koncem julija meseca je prispel en 
del nemške delegacije pod vodstvom 10-

cialdemokrata Offerhagen v ukrajiosko 
mesto Rarkov. Harkovsko delavstvo je z 
velikimi manjfe8tacij~mj pozdravilo nemAko 
delegacijo. Ob ce.tab .0 napravili 5 km 
dolg ip.lir. Delegacija je obilkala Pe
trovskega, predsedDika ukrajin.ske sovj. 
republike, ogledala si je ječe, centralni 
urad za zavsrovanje delavcev, strokovni 
svet, komisariat za. delo, več tovarn itd. 
V kovinski tovarni nSrp in kladivo Il so 
delegati vprašali, koliko del.vcev pripad. 
kaki cerkvi. ln izmed 1000 delavcev so 
biJi s.mo 4 verniki. Na shodu je vodja 
nemške delegacije Otrerhagen med drugim 
dejal: 

nNismo Bi mogli predstavljati silnosti 
vdih uspebov. Vaši gospodarski uspebi 
zaostajajo sicer za ideoto.kimi, predvsem 
za velikim uspehom, da se delavci poču
tijo re. kot gospodarji deliele, ali tudi 
vIIi gospodarski uspehi so presenetljivi 
zla,8ti v Ukrajini, ki je največ trpela pod 
drl.vljansko vojno. Mi ne maramo d_jati 
nobenib oeizpolojivib obljub, ali trdno ob
ljubljamo to, da bomo 

neizprolno razkrinkali vle laži, ki lO II 
razširile o vam 

in da bomo nemško delavstvo poučili v 
tem, da je 80vjetska unija prava in danes 
edina delavIka delela . .. Pred ndim od· 
hodom v Rusijo ao Dam govorili, da Vle, 

kar bomo videli, da je umetn~ prirejeno, 
aa nam bodo kazah POlemkfnove a.t. 
Smejimo se danes m .. d tem. Iskreno iz· 
ja\'ljamo, da smo priče neizrecne vdanosti 
I,j odskib mooliic n.pram sovjetski oblasti. 
Še nikdar v IVojem življenju nisem videl 

takib nudni.nib, ognjevitih in veselih de-
lavskib demonstracij kot v Leningradu, 
M.oskvi in Harkovu. 

"Zbližanje Ilovjetako unijoH, to bo 
geelo, ki ga bomo prineali nemAkim de
lavcem." 

Nadaljnj. poročila le priob~imo. 

Teror v Bolgariji. 
Parlamentarni klub zemljoradniilre stran

ke je izroiSil ministrskemu predsedniku 
Cankovu pismeno pritoibo radi nepre.tanih 
umorov zemljedelskih poslancev. 

Protest pravi, da je zemljedelska zveza 
pripravljena na lirtve za bolgarsko neod
vilnost, da pa najstrolje obloja vladino 
delovanje, ki bo na ta naain uniiSilo vso 
Bolgarijo. V zadnj ib dveb letib je bilo 
nad trideset .emljedelskih po.lancev nmor
jenih brez sodbe. Zemljedelska skupina 
izvaja v sobranju postavno opozicijo. Vlada 

je dolina morilce izslediti in kaznovati' 
Protest vsebuje koniSno apel na vse po· 
alan ce, naj podpirajo zahteve kmetov in 
nlj skrbijo, da se bo varovala poslanska 
imuniteta. 

6, avgusta je bila končana razprava 
proti 119 .. rolnikom iz Varne. 33 obto
tencev je bilo obsojenih na smrt na vis
licah, 77 na zaporne kazni, 9 pa je bilo 
oproščenih. Danes se priČne v Sofiji raz
prava proti 12 ~lancm komunističoe špijon. 
ske slnlbe. 

6. avgusta je četa 25 komitsšev pri 
Vlaški Kolibi vdrla v naše ozemlje. Četo 
je vodiJ bolgarski vojvoda Stojan Vardar· 
8ki. Četalii so imeli novo oroije in bojno 
opravo, ki izvira .najbrie iz vojaškega. 
skladi Ma v Petriču. Ko so naii izsledili 
čel"e, so ti pobegoili v negotinsko okrožje 
na desnem bregu Vardarja. 

V sofijskih zaporih 
so pričeli politični jetniki, okoli 900 po 
številu, dne 4. t. m. z gladovno stavko v 
protest proti nezakonitemu postopanju ob
l.stev, ki ne izročijo jetnike sodišču. Vsi 
pOlkusi policije, d. odvrne jetnike od gIa. 
dovne stavke, so ostali brez uspeha. Tako 
atoje obl.stn pred dilemo, da puste jet
nike, ki se čutijo popolnoma nedoline, 
ali poginiti .Ii da jib postavijo brez od
loga pred sodiiče. Do nocoj stavka ie ni 
Ronehala. Pričakuj,tio, da se razširi gla
dovna stavka tudi na ostale zapore. 

Upor v Siriji. 
V Siriji (Mala Azija) je prišlo pretekli 

teden do velike vItije domačinov proti 
francoskemu gospodstvu. Francoskim iSe-
tam (artileriji in infanteriji) se je za en· 
krat posrečilo udulliti upor. Franco.ko go· 
spod.tvo v kolonijab .e maje. 

"Levičarji" na kongresu komuni-
stične stranke Nemčije. 

Nedavno .e je vršil 10. kon gre. ko
munisti~ne stranke Nemčije. To je bil 
koo gre. del., kongre. notranjega ntrjenja 
stranke. V ospredju je stal organizacijski 
problem in vpralanje strokovnega gibanja. 
Diskusija o taktiki je stopila vozadie. 
Kongres je izvršil .koro v popolni so· 
gla.nosti svoje delo. Od 170 delegatov 
je le petorica za.topala neko svoje mi
šljenje. Pravimo nneko", ker ni predIo
lila nobeDib .vojib resoIncij, temveč je 
le fr.zarila o bojn proti oportnnizmu. Kon
gres pa je ugotovil, da ledanje vod8tvo 
.tranke h pravilno pobija desni oportu-

nizem in je vodstvo poveril, da · tonča 
zadevo tudi z u1tra·nlevi~ar8koll grupo 
Posenberg·Scbolem, ki se odlikuje po ovoji 
breznačelnosti, in hoie B širjenjem neza
upanja ikodovati stranki. 111. internacio
nala je potrdila ta sklep: da je treba 
uničiti de8ni~arsld oportunizem in n1evi· 
ČRrsko" frazarstvo in voaiti pravilno mar· 
k.isti~no politiko. 

Boji na Kitajskem. 
Na Kitajskem vre dalje. V zadnjem 

časo je prišlo do oberolienih spopadov med 
Kitajci io Evropejci v mestih Svatav, Amoj 
in Fočav. V Svatavu je oborožena mno
žica preprečila izkrcanje Angldev v pri· 
staniAču. 

Abd el Krimov program neodvis
nosti. 

Abd el Krim je izdal oklic na vsa 
marošk. pl.mena, naj se pridružijo boju 
proti Španiji in Franciji. V oklicu pravi : 
Mi bojujemo odločilno bitko proti Fran
cozom, katere moramo prisiliti, da nam 
dajo mir na podlagi popolnega priznanja 
neodvisnosti rifskega ozemlja. Francija je 
spravila okrog 100.000 . mož na fronto 
proti Abd el Krimovim ~etam. 

15.000 bančnih nastavljencev stavka. 
V F ranciji traja že nad 10 dni stavka 

15.000 bančnib nameščencev. Bank;,:ii 
oo~ejo sprejeti njihovih zahtev. Bančni 

uradniki so pripravljeni vztrajati v boju 
do zmtge in v ta namen razširiti stavko . 

Po uspehu angleških strokovnih or-
ganizacij. 

Angleški notranji minister je dejal v 
parlamentu, da kljub vladlni podpori rud
niAkim podjetjem le ni odstranjena ne· 
varnost generalne' stavke. Dejal je, če bo 
šlo tako dalje, nastane vprašanje, ali naj 
vlada v Angliji parlament .Ii delavski 
Iveti. Konservativci in meičanlki listi so 
zelo nezadovoljni nad tem, da se je vlada. 
morala umakniti pred rudarji. 

Do~im do rudarske stavke ni pri ilo, 
.llavka 250.000 tekstilnib delavcev. "lada 
skUBa doseči sporazum med podjetniki in 
delavci. 

Misli progovnega de
lavoa o strokovni or· 

ganiz.cip; 
.Naše sbokovne organizaCije naj 

bodo samo strokovne I ln ne smejo biti 
na nobeni politični podlagi. Nam ni 
mar za politiko I Nam ni mar, kdo 
vlada 1" Ta klic se čuje pogosto od 
ž6lezničarjev. Celo od naših sodrugov. 
Če je to pravilno, bomo videli iz sle
dečega. Tudi kapitalisti so organizirani 
v svojih kartelih, katerih naloga je, zdru
žiti vse podjetnike ene in iste stroke, 
da potem skupno določajo cene SVOjim 
proizvodom. Tudi oni bi lahko rekli; 
nas ne zanima politika. Toda oni dobro 
vedo, da tisti, ki je gospodar politične 
situacije, je gospodar svela. Če so na 
vladi. kapitalistom vdani ljudje, bodo 
vsi zakoni v dobrobit kapitala. če pa 
dobijo vlado v roke delavci in kmetje, 
bodo pa izdani zakoni, kateri bodo 
ščitili delavca in kmeta pred izkorišče
valci, to je pred kapitalom. In s tem 
bo konec njihovi nad vladi. Zato se 
kapitalisti poslužujejo vleh zakonitih in 
nezakonitih sredstev in se jim tudi ne 

bro vedo prav tisti, ki se nam rogajo, saj se 
sami udinjajo buržua~iji s svojo glavo. Ali vse 
njihovo dvomljivo zmajevanje je samo puhla fra
zeologija. Ali Izvirajo ti napadi iz njihove zate
lebanosti in omejenosti, ali pa so mnenja, da je 
najlepše tavati po temi, kjer so vse mačke črne. 

A kultura, umetnost, to ni plod posamezne 
osebnosti, je plod duše, a duša je kot ne
kako križišče gotovih linij družabnega življenja. 
Jasno kot na dlani, da smelo lahko govorimo o 
buržuazni in delavski kulturi. ln proletariat je 
kljub prevaram zdrav in močan in z bodočnost jo 
pred seboj. Res je: proletarska kultura je še 
borna, je še pičla, tiči še v povojih. A ti po
voji - bodimo si v svesti - spadajo otroku
orjaku. Zakaj proletariat je že v svojem bistvu 
kulturen razred. In v današnji družbi že ima 
svojo kulturo, ki temelji na borbah, nadah in 
izkušnjah, po svojem značaju romantično kulturo, 
kjer pa vsebina prevladuje obliko, ker ni časa, 
skrbeti za dopolnjeno obliko za to viharno in 

tragično vsebino. To je kultura borečega se pro
letariata. A naša kultura bo socialistična kultura 
bodočnosti: vsečlovečanska, izven razredov sto
ječa, harmonična, kjer je vsebina - ki se je 
bila oblikovala v zdravem organičnem procesu 
- našla sebi docela odgovarjajočo obliko. ln 
ko delavcu odpadejo spone, bo šel umetnik na 
novo delo za novo umetnos~ ki bo nekaj novega, 
svežega - razcvela veja na drevesu vsečlove
čanske kulture. 

o obračunu. So to sami značaji iz množice, iz 
tiste, ki jo vsi tako radi psujejo za .maso". Pi
sane so povesti v dobrem slogu in spominja na 
druge delavce-pisatelje in razen par ma1enkostnih 
napak in .hrvatizmov· (obično, vrlo, kojih itd.) 
v gladki slovenščini. Zgrabiš knjigo in ne od
nehaš, dokler ne prečitaš do konca. Potem pa 
porečeš: saj to so naši ljudje, povsod krog nas 
žive. 

.Z. založba" je pričela svojo kulturno misijo 
z izdajanjem Kuharjevih povesti. Pisatelj sam, 
večletni delavec, pozna borbo in življenje delavca 
in rodoma s kmetov, tudj kmečki boj za zemljo. 
Dobro je pretipal te množice najnižjih, pa piše 
o Tadeju pI. Spobijanu in o njegovi vagabundski 
filozofiji, ki jo je dobil kot pustolovec. S krepko 
besedo nam ga izkleše v oguIjenem fraku in ci
lindru, ~ tujimi tolarji v žepu in vseeno kot ve
ščega kavalirja za predmestja. Riše nam blodnjo 
delavcev .za kruhom", pripoveduje o barabi in 

Pričela je s to zbirko založba dobro svojo 
pot, pa če izide še kaj prevodov iz svetovne naše 
literature (Petzold, London, Sinclair etc.), pa bodo 
šle sigurno med delavstvo in našle svoj odjek. 
Malo nas je, zato naj knjižnica vztraja in klju
buje. Pričetek je tu. 

Knjiga sodruga Kuharja spada v vsako de
lavsko hišo in knjižnico ter jo najtopleje pripo
ročamo. Naroča se pri Zadružni založbi, Ljub
ljana, Prule 15, ter stane 15 Din. Obsega 144 
strani, torej je tudi kot knjigotržno blago vredna. 

-čič. 

Zbiraite nove naročnike! 

• 



zdi !koda žrtvovali milijone samo, da 
obdržijo oni vlado v svojih rokah. 

NallJen vsake res delavske slro
kovne organizacije je zbolj§ati delavski 
položaj. In konČni cilj vsake take or
ganizacije pa je osvobodilev delavstva 
izpod kapitala. Zato jim tudi ne more 
biti vseeno, kak§ni zakoni se clelajo. 
Kajti s pomočjo zakonov se zasužnjuje 
en razred drugemu. Z zakonom se na
redi delavca povsem brezpravnega, 
kateri ni potem v očeh kapitala nič 
druzega kot blago, iz katerega se mora 
iztisniti čim več profita. Zato mora vsaka 
delavska organizacija' voditi boj prali 
kapitalu. Ona mora razkrinkati delo
vanje vsake protidelavske organizacije, 
Mora pa tudi kazali delavcu pot, po 
kateri se bo osvobodil. Svoje člane 
mora vzgajati v duhu idej Karla Marxa. 
Kajti le po tej poti bomo prišli do zmage. 
Nekateri pa pravijo: .Mi železničarji 
imamo druge interese kot drugi delavci. 
Zato se borimo mi sami zase in drugi 
delavci pa naj se borijo zopet sami 
zase". Tudi kapitalisti so si med seboj 
zaradi produkcije zelo nasprotni. Kar 
nam kaže zlasti pisanje raznih meščan
skih časopisov. Toda kadar se gre za 
nastop proti delavcu, so si složni. Kajti 
njim je delavec orodje, s katerim si 
kujejo svoj kapital. Zato mora tudi de
lavec biti složen, kadar se bori proti izko
riščevalcu. Vsi detavci brez razlike imajo 
gotove skupne interese in en končen 
Cilj. Zato se morajo tudi skupno bo
riti za dosego tega. Le kadar si bodo 
delavci, ročni in duševni, vsega sveta 
brez razlike vere in narodnosti podali 
roke v boju proti kapitalu, potem bo 
imel naš boj uspeh. • 

So pa zopet nekateri, ki pravijo: 
.Strokovne organizacije naj bodo samo 
strokovne'. In zato so lahko organi
zirani v njih delavci raznih političnih 
strank. Nam pa tudi to ne more biti 
vse eno. Strokovna org, mora vzgajati 
člane in jim povedati, da delavec, ka
teri je član kake kapitalisti čne stranke, 
se ne more na drugi strani boriti proti 
njej. Strokovna organizacija mora bili 
bojevna, razredna, ne štrajkbreherska. 

'-elezničarji so oni faktor, kateri 
igra za prebujenje delavstva na deželi, 
skoraj bi rekel, glavno vlogo. To ka
pitalisti dobro vedo. Zato hočejo u.pa
vati železničarie z raznimi neboievnimi, 
verskimi in narodnimi organi'.acijami, 
da bi jih odvrnili od razrednega boja, 
ter jih tako napravili nezmozne za odpor. 
Prava delavska strokovna organizacija, 
pa naj si bo železničarska ali druga, 
mora biti postavljena na dejansko so
cialistični podlagi. Mora biti razredno 
bojevna. Delavec pa, kateri je temu 
nasproten, je vede ali nevede blapec 
kapitala. Kajti nobena organizacija, ka
tera se bori za interese delavstva, ne 
more biti politično nevtralna ali na 
kaki kapitalistični podlagi. Zato . vsi v 
naše razredno bojevne organizacije I 

Brez boja ni zmage I 
I. Arih, progovni delavec, 

, 

Dopisi. 
Kropa. Pri n.. ni ve6 fevdalnega 

siltema, ta je le Idavnaj odpravljen, graj
ličaka, tega sedaj ni več, tudi deBetine 
od lebljev in drugih pridelkov več ne od
račnnavamo, kilt je to bilo nekdaj .. na
vadi, imamo pa druge križe in težave. 
Torej naitejmo jih po vrsti. Župnik Oblak 
in klerikalizem, to je eno, drugo je ob
činski avet z v .. kokratoim lup.nom, tretje 
je !oblj.rska zadruga. 

Župnik Obl.k je licer lie samec br.z 
otrok, moii je varčen. Ko grei proti Kropi, 
le na deani strani vidi njei;'ovo premo
ženje, ki obstoji iz celega hriba j to vse 
pripada temu pobolnemu zaitarelemu fantu. 
On je pri naa vse. OMinskih lej ne .kli
cuje iupan po navodilu pobotoega gospoda 
takrat, k.du BO delavei, ki imajo tudi 
itiri zutopnike v ob~ini, prosti, to je na 
loboto zve~er ali na nedeljo dopoldan, 
ampak med tednom, ko nima delavske 
kontrole. Kar le ti6e brastovega in amre
kovega lesa in intrig komunistov, o čemer 
je pisal .Slovenoc", o tem homo lie go
vorili. Živimo v pozabljenju, ker gOllpod 
župnik nas uči: nNe nabirajte zakladov 
na tem svetu, ker jih rja in moli snedo." 
Gospod lupoik pa za.e to lako razume: 
Nabiraj .. klade na lem .. etu v Kropi, 
ker na druK'em Ivetu jih angeli snedo. 
Torej klerikat.i imajo na dve h listah il-

voljenih tudi pel občinskih .. etovalcev, ti 
nam nič ne koriatijo, ker 80 ~i8tO navadni 
lup nikovi kimovcj. Sedaj S8 ozrimo še 
malo v iieblJusko zadrugo. V notranje 
delovanje zadruge nimajo zadruiniki no
benega vpogleda, kako l. izdelano blago 
prod.je, ali napravimo dobiček ati zgubo. 
Bilanco letno aicer dgbimo, ali je vedno 
tako lestavljena, da 8e nič ne spoznaš. 
Ako kdo v noji radovednosti povprašuje 
in h06e vedeti kaj TeČ, greiili takoj proti 
zadruinim pravilom - kratek proces -
ajdi na polje, brez daljiih ' debat. Dela 
uas v zadrugi povprečno 300 oseb, okroglo 
170 je ladrutnikov, ostali lO dnevničarji. 
Delamo po 10 ur na dan, ne da bi 8e 
nam plačalo po zakonu o zaščiti delavcev 
50 0/. nadurnine. Nale loproge, pardon 
lene, ker delavec nima soproge, tudi de .. 
lajo v tovarni oziroma v zadrugi, one lO 
za ilto delo za 30 ofo slabie plačane kakor 
moliki. Zaslutimo dnevno od 100 do 150 
kron, biti pa morajo dobre kTalifikacije, 
ak.o ne - nimajo te milosti . Akordno 
delo, to pa je kroparske "adruge ipecia
Iit.ta. Ako zaslu lim na primer 400 ali en 
Din manj, dobim 30 0/. n.grade .a stor
jeno delo, do 450 je 25"10, od 450 do 
499 je 15 ofo itd. do 600 Din. Pri tej 
svoti pa odpadejo procenti, tako da je 
vse en hudič, ali se trudim da zaslužim 
400 Din in proceDta, ali pa garam Da 
akord do 600 Din in zgubim procente. 
To je akordna pla6a kvalificiranega ko
viDarja v taj klerik.lni zadru,i na 14 dni. 
Tudi penzijski .klad imamo. Najviija 
renta znaša mesečno 160 kron, za ženske 
(po kri6anskih oa6elih 1) imajo seveda po
lovico manj. 10 % čist."a dobička pravije 
.adruiina pravila v § 21., da spada v kul
turne namene. Klerikalci z župnikom na 
čelu so .eveda takoj bili pripravljeni, da 
se kupi za to Čukovski dom, Ker ne spa
damo vsi med to golazen in ker na ta 
način izdana Ivota ne odgovarja 8kupnim 
koristim zadruiDikov, mislim..>, da za en~ 
krat Ae ne bodo izvedli tega sklepa. Za
druga izdeluje različnih vrst iieblje in ve
rige, čudno .e bode vam zdelo, kako je 
sploh mo&,oč", da se blagoslovljeni .gospod 
meAa med nde kovdko delo in obrt. Do
trpi bratec, kajti nali .upnik je božji apo
atol za vse stvari Da tem 8vetu. Župnik 
kot kmet, kot lebljar, kol mdnik, kot 
občinIki 06e, kot bogatd, kot liv svetnik 
iie v življenju, .se lO gospod iiupnik, prav 
vae. Ooi le razumejo na. vae, kaj je na 
onem sveto, kar pa je na tem svetu, v 
tem pa sploh nima p.ra v kranjski deželi. 

Z. en kral naj bo dovolj, o .adrugi 
in drugih mičnostih lie pozneje: počasi 
pa sigurno. Materiala je dovolj, vae pride 
na vrsto v pravem čuu. Pika.. 

Zagorje ob Savi_ V zadnji številki 
klerikaine "Pravieeu beremo nekaj zelo zme-

, denih vesti o Zagorju, kar dokazuje, da 
88 je doti~ni "dopisu iz Zagorja I'uuil v 
uredniltvu "Pra-lice" in ne T Zagorju. 
Pra'vi, da smo se delavci razbili in da 
upa na zmago Čobal, .ker čaka n. oporo 
leve struje". Klerikalcem na žaloat in 
proletarcem ,na rado.t - bodi ie enkrat 
povedano, da smo 8e zagorski delavci v8i 
združili - proti Trboveljski družbi in s 
tem tudi proti klerikalcem, ki imajo tudi 
nekaj upravDih mest pri TrboveljBki. Zdru
lili pa Imo se tudi proti Čobal- Korunu, 
ker vemo, da je Korun pravni zastopnik 
Trboveljlke. Klerik.lcem kot z&Ščitnikom 
kapitalistov pa seveda ta nIŠa združitev 
ni všeč in zato so .i izmi.lili nov načrt, 

s katerim bi preslepili in nalovili na 8vojO 
past nekaj delavcev. VIoliii so d.e listi 
za občinske volitve: eno pod imenom SLS, 
drugo pod im.nom "Delavske zveze". Ker 
se ne upajo odk.rito nastopiti pred delav
stvom, hočejo tako v kalnem ribariti, raz~ 
dvojiti dela.ske glasove in omogočiti vtado 
klerikalcev in demokratov, to je Trboveljske 
družbe nad zagonko občino. Delavci in 
obrtniki, ta peklenski načrt sovražnikov 
moramo preprečiti in zatv glas oj mo 6. sep
tembra vsi kot en mož za listo 

.Združenih delavcev in ·kmetov". 
Iz mariborske ječe. Bil je lep po

letni dan, 80lnčni iarki BO pripekali v zi~ 
dine jetnišnice, V8e je tiho, lamo iz jet. 
nilikih celic .e sliiijo globoki vzdihljaji 
jetnikov, kateri hirajo od .. dulitjivega zra
ka, ki jih obdaja, in edina tolažba njihova 
ie bodočnost, katera bi po njihovim pre
pričanju prinesla .vobodo človeitvu. 

V tem mrlvalkom molku vzbudi po
zornoat pesem, katera se sliAi iz daljave, 
ki l. priblihje ne b1i~e in zdaj .e da 
le razumeti njena vsebina. "Kaj pomeDi 
ta pe.em?" vprda1 je eden med njimi in 
se radol'edno ozira okoli 8tbe, kateri mu 
bo razodel to .,prdanje. Pelem, katero 

.liiimo, je pe.em liromainega ljud.tva, ooa 
pomeni syobodo in new, bodočnost ~lo
velil ... Dan el je 1. maj, to pesem pojejo 
zatirani delavci, k.teri lO zapustili vai kot 
en mož temne in nezdrave delavnice in 
le zbrali na ulici, aa manifestirajo raz
redno solidarno8t. Na ta dan ae proleta. 
riat celega Iveta ohrabri in pripravi za 
nove boje zoper razrednega neprijatelja 
kapitalizem in za .mago 8ocializma, kjer 
ne bo izkoriščal človek čtoveka, temveč 
bo skupni dobil druhbna last. 

Feliks Deutlchbaner. 
Velenje. Č.s je že, kaj ne sodrug 

urednik, da se med dopioi iz del.-kmečke 
Slovenije bere enkrJr.t tudi poročilo iz Ve
lenja. Kakor v v8eh industrijskih centrih, 
tako tudi pri na. vladajo žaloatne razmere, 
v razliki z drogi mi centri 8mo Bamo v 
tem, da delamo samO itiri dni v tednn, 
ter da Imo dosegli v Go.podovem letu 
1925 rekord v rednkciji. 

Meseca marca t. 1. le je dalo na dopnst 
.a nedoločen čas čez 100 delavce-. Maj
nika na8 je udaril finančni mini8ter B 
3 'I. % direktnim davkom. Julija nam je 
odtrgala GIneraina direkcija državnih rud
nikov 30'10 na akol'dnib postavkah in za 
avgust smo prejeli obve8tilo, d" se raz
veljavi dosedanja mezd na pogodba, ki je 
veljavna Z. V8e driavDe rudnike in 8e v 
to 8vrho sklicuje konferenco za dne 17., 
18. in eventuelno 19. avgusta t. I. v Sa
rajevu, kamor naj prizadeto delav8tvo od
polilje .voje delegate. (Manjša podjetja ene
ga, večja po dva.) 

In koliko bo znaliala zopet ta reduk'
cija na plači ter na itevilu delavstva -
le danea ni znino. 

Da se pa pri vsem tem še delavstvo 
šikanira po ~iBto balkanskem sistemu, je 
jaBno. Bič balkanake z reakcijo zmeAane 
"kulture" menda maJokje tako poje kakor 
pri D18. Kajti Hata 810venaka inteligenCI, 
ki ima svoje mesto v industriji, je poka
zala, da kakor Be je dala v bivši Avstro
OgrBki monarhili hitro germanizirati, ravno . 
tako 8e da dane8 iz germanizma jutri po~ 
srbiti. In resnično je, da je Poturica (Ja
ničar) hojii od Turčilla. - Kajti Če jim 
danes srbijanska buržuazija nareKuje re
akcijo, poklžejo takoj, da znajo biti še 
reakcionarnejAi od nje 8ame in - narav· 
n08t bestiaini napram istorodDemu delav
stvu, ki je iZQlUČenO in izčrpano do 8kraj. 
nosti. Voz 'delavske dolžnosti tiči tu glo
boko v blatu in treba bo še gigantsk.ega 
napora in boja strokovni organizaciji, da 
ga spra ... i na pravi tir. Delavskih zaupni~ 
kov imamo treh različnih grupacij. Bemo
tovce, Korunovce in tak:ozvane Chri8t1iche 
Sozialisten, koji le .koraj da radi vsake 
intervencije pri obratu aporečejo in sled~ 
nji6 iz tega konftikta skubjo delali 1>0-
litičen dobi6ek. Pri vaem tem pa le pre
radi pozabijo na go.podaraki poloiiaj de
lavstva. VeiHna teh (Bernotovci) 8e ima še 
vedno boriti proti korumpirauemu 80cial
patriotizmu, • ne stopi v združeno stro~ 

kOVDO organizacijo, v kateri 80 dani vsi 
pogoji za to. In namesto da bi ti ljudje 
v8topiH v enotno organizacijo in se borili 
ramo ob rami proti socialpatriotizmu in 
oportuoizmu z nami, rajši begajo že itak 
prepldene ljudi • tem, da nam bo oblast 
organizacijo razpustila in prepovedala.
Ako bi do tega moglo pdti in bi v tem 
.lu6aju vaša sekcija Oltala nerazpuščena, 
potem bi pa6 ... k mutec lahko z rokami 
zgestikuliral javn9sti, ZAkaj da sekcija ni 
razpui6ena. (Ker je ni bilo 1) Človek, ki 
tako podlo bega delavstvo, pač nima niti 
pojma o mark8izmu, čeprav 8e šteje med 
n8tare socialiste" . Moji dragi, to ni boj 
proti korumpiran em .ocialpatriotizmu in 
oportunizmu, nego to je naravnost pod· 
piranje tega, da ne razpade. Da je temu 
tako, 80 dokazi vdega delovanja Da ob
~iDi, v Čobalovem koo zum nem druAtvu itd. 
Treba je pač, da že konečno. izprevidite, 
d~ ni drn.ega izhoda, kakor razredni boj 
.trokovne or,aoizaeije, rla 8e potom nje 
borimo .a izboljlanje gmotnega pololaja 
delav8tva in ako bomo, aodrugi, vršili na 
tem polju 1V0jo doliinost, bo .aopanje de
Javstva priilo samo od sebe in delavBka 
armada bo v tem vzr.stIa in postala od· 
106uj06 taktor. Ne plavajte v vodah na
cionalizma in pacifizma, - ne govorite, 
da nim je internacionalnI zveza nepo
trebna, pošten marksist ae vam more ame~ 
jati, v drugem slučaju pa se B studom 
obrniti od vas. Ne hodite v trdi n06i .a 
lučjo, ki vae ne more privesti drugam 
kot v lovr&tni tabor! Izpreglejte, da nas 
8vetovni dogodki ne prehitijo in ne n:aj~ 

dejo 6i.t" razcepljenih, kakor smo ledaj I 
Apelira. le enkrat n& vaB kakor na VIle 
delavItvo, poglejte vpreteklosl - po-

glejte v bodočnost, lle imejte pred očmi 
I.mo Slovenijo, glejte po vlem avetu in 
spozDali bOlte, kakha i .. kaj je naia na
loga • sedanjoIti. Ne obotavljajte se, 
v8topite vai brez razlike v združeno Itro
ko.,no organizacijo Zvezo rndarjev .Tugo-
11avije, v kateri .e bomo ramo ob rami 
borili proti temu, kar .. as teži. Ne odla
gajte, da .e nam ne zgodi, kakor .e jim 
je zgodilo v Slavoniji, kjer se j. buriiu
azija polurila in u8tanovila radikalno or~ 
ganisacijo, v katero je s tt>rorjem .pra
vila vse delavstvo, rekoč: Komur ne ugaja, 
mu je ceeta prosta. Pokaiimo, da ločimo 
jedro od lupine in držimo se socialistič
nega izreka, ki pravi: "Bolje je za svo~ 
bodo glasovati in v nji propasti, kakor pa 
z u8pehom glasovati za 8užn08t." 

Šalelkij, 

Tiskovni aklad. 
Nabiraina pola it. 78 Star. Franc Stari

trg : po 10: Stare Franc, Peruaek Jakob, 
Plos Franc, po 5: Mlakar Ivan, Kan dar. 
Jakob, Prevec Viktor, neimnovani, Znidar .. 
Ai6 Aloj. 2, Ravielj ,Jakob 5'50; ROj" 
LjUbljana tO, neimenovani: 10, 20, 20, 
5, Skočir 5, po 10: Jančigaj, Baznik, Re
jembog ; ŠtOl' Mo.te 15, po 10: Feltijn, 
Maku" Karl, ŠuAteriič, Breskvar; po 5: 
Gontar, Certe8, Dolinar, Volhin, Starič, 
Šuligoj Viktor, nečitljivo, Koliir Jane., 
Kejžar Franc, Tontar Valentin, Smolja 
Miiko, 3 oe6itljivih, Berlok, Hirsch; po 3: 
Bitenc Jernej, nečitljivo, Bernik, JeDko; 
Subadolnik 2'50; po 2: Novak Ivanka, 
nečitljivo, Šeremet Ciril, Kastelic Fral)c, 
Kovačič, Poljaniek, Tomšič, Nebec, Arko, 
Drakaler, nečitljivo j po 1: Roži~ Ivan, 
Janez, Verhunc, nečitljivo, Kreč Miha r 
Baloh Franc Jesenice 5, Hutter 3, Straus 
Anton, dvetIin 2'50, Pa.el N. 3; po 10: 
Krištof Josip, Opeka Daniel, Pečar Matija, 
Keber Ivan, Habič Franc, Kaiaer Peter,. 
Vukovič, Porenta, RU8, Bevc j Keber Jo-
sip 8, Ti6ar Maks 5, Junter Karla 5, Mo
bori6 Franc 3, Weber Leopold 3, nečit
ljivo 3, neimenovani 3, GogaJa Rihard 2, 
Anlin Franc 2'50, Z.vrl Fani 2, Tončk .. 
2, Žagar Andrej 2'50, Dolžan Marija 2-
po 1: Petoi Pavla, neimenovani, neime .. 
novani, Kambič Alojz, OlbA Angela j Pan ... 
čur Jakob, Tomalič E. LjUbljana 30, Ver
bajs Josip ZagoIje 20, Lasič 5, neimel' 
novani 10, Mejač Lovro 101, nabiralna 
pola it. 31 Erjavee Jetica 64, Bedenk lO, 
Koderman 3, neimenovani 2, 4, 2, 2, Moa
nik 3, Kaizer J. 2, n.čitljivo 3, 2'50, Ži
tič lO, Snoj 5, B. N. 1'50, M. K. 2, Er
j •• ec 5, Koderman J. 0'25, Močnik M. 0'25, 
Oblak Fr.anc 1, Skok 1'25, Babnik 0'50, 
Bogataj 0'50, Žagar L. 1'50, Traven 1, 
neimenovani 2, nabiraln& pola It. 39 Go
renc M. 30, Trlnik 2·50, poljanoki komu
Dec 7, H. M. 2, neimenovana 1·75, Šefie-
2, Bratkovi6 1 '25, Š'IIerajc 1'50, Goren" 
lI, nabiraina pola it. 43 Kooi M. 24'50. 
Jag.r 5, Kaprol2'50, Kubar 1, Kosi M. 5, 
Košir 2, Šibar 1, Stare 1, Kavčič 2, Vi
dic 3, Buko.nik 2, Osulin 10. Skupaj 
799 Din. Všte.ii zadojo vsoto skupaj 
8.028'70 Din. 

Vrnite pole I Hitra pom06 je dvakrat
na pomoč. 

Nova knjiga! a 
lzilo je MARXOVO 

lezdno delo in 
kapital 

v prevodu in s predgovorom s. C. Štnlr.elj_ 
To delo mora imeti doma vsak proletarec. 
Nabavi ei jo lahko, ker stane li~no ve
zana .amo 5 Din. Razprodajaici in orga
nizacije imajo 25'10 popnsta. Po polti 
Btane 1 Din VeČ. Broiura je idla v za· 
ložbi "DelavBko·kmečke Matice", naroa. 
se jo pa tahko pri upravi ndega \iBta. 
Odračuna se po čekovni položnici lista s 
pripombo: za !IIaru. 

D.lavci, kupujte in širite svojo lit.
raturo I 

Izdajatelj in lasmik: Konzorcij., Ljubljani. 
Od&ovoml urednik Josip Pezdir, sedlar. 

Glavni urednik: Ciril Štukelj v Ljubljani. 
Tiskarna Josip Pavliček, Kočevje. 
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