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Klic časa.
Delavsko vprašanje
pretresa
osrčje
evropskim državam. Preživljamo ravno čas,
ko je morala mnogo tisoč brezposelnih
delavcev s svojimi družinami in otroki
vzdrževati državna podpora. Svetovna vojna
je ogromno število odvisnih delavcev še
pomnožila.
Gospodarska sebičnost tlači
ljudske plasti. Materialistično mišljenje go
renjih se plazi v ljudsko dušo. Politično
nasilje, spojeno z brezvestnim varanjem,
izigrava najbolj odvisno vejo delavskega
ljudstva. Delavski sloj postaja odločilen in
celo vodilen za velike države. Mišljenje
najzakotnejšega agitatorja postaja istotako
merodajno ko mišljenje najresnobnejšega
znanstvenika. Gledaje na to moraš obstati
pri delavskem vprašanju.'
Za slučaj, da je komu mar sočlovek ali
da želi oteti lastno domovino ali da bi rad
prav uravnal mednarodno politiko ali da
skuša preprečiti širjenje socialnih zablod,
mora rad ali nerad misliti na važnost in na
rešitev delavskega sloja. Delavcem je treba
braniti in vrniti kruh, pravo naziranje in
človeka vredno srce.
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Ob dejstvu, da so si morali delavci vse
sedanje plače šiloma izvojevati in da bi
drugače pri devetdesetih od sto imeli še
vedno po dvajsetkrat manje dnevne plače,
da zasluži delavka — ginejo slučaji, a
vendar — ne za osem ur, ampak za cel
dan, dokler mrak nadaljnega dela ne one
mogoči, samo štiri krone, 1 dinar*, in je
mati - vdova s peterimi otroci in mora s tem
zneskom skrbeti otrokom za hrano, plačevati
stanovanje, jih oblačiti — najstarejša hči
boluje poleg tega za jetiko — , tedaj ko
stane mater meter moškega sukna od 300-—
do 6 0 0 — kron in meter platna 50’— kron,
torej deset do osemdesetkrat več ko njen
dnevni zaslužek — , in ko motriš dninarska
stanovanja v bližini gradu, po čegar lepih
sobanah se šeta elegantna Judinja — žal,
da to sliko, ki sem jo sam gledal, dopolnuje
toliko krščenih odpadnikov — in šteješ
enakomerne hiše: v vsaki teh hiš štiri sobe,
v vsaki sobi ena družina: mož, žena, na pol
oblečeni o tr o c i---- in da soba nima no
benih stranskih prostorov, ne drvarnice, ne
kuhinje, ne kokošnjaka, ampak vse to se
nahaja notri v sobi z repo in pomijami in
živilskimi zalogami, je jasno, da iz povzročevalcev in gledalcev teh razmer ne more
iziti rešitev delavskega sloja, ampak da se
*) Podatek je iz-l.1920. To kričeče razmerje se
je letos izboljšalo v toliko, da imajo v istem kraju
isti delavci po osem kron, dva Din., dnevne plače.

bodo iskreno in odločno lotili naloge reše
vanja ob tej splošni socialni izkvarjenosti in
gospodarski sebičnosti zlasti tisti, za katerih
lastno kožo gre, delavci sami, ako jim kdo
le da uspešno sredstvo v roke. Ti sami na
slonjeni na sopomoč ljudi, ki so si še ohranili
krščansko vest in jim njihova duševna moč
in socialno stališče omogočuje s svetom in
nastopom pomagati odvisnemu delavstvu
do pravic, do uresničenja upravičenih zahtev.
To nalogo, da zbere delavce za uspešno
samopomoč in vse njihove prijatelje za
smotreno sopomoč, ima delavska strokovna
organizacija in zveza teh organizacij
J u g o s l o v a n s k a s t r o k o v n a zveza.

II.

Raj je >Jugoslovanska strokovna zveza < ?
Organizacijsko načelo. Kdo spada vanjo?
»Jugoslovanska strokovna zveza« je
stanovska organizacija krščanskega jugo
slovanskega delavstva.

»Jugoslovanska strokovna zveza« je
organizacija.
Vsaka organizacija organično združuje
ljudi. Organično jih spaja, to je, združuje
jih in- deluje z njimi po načinu organizma.
Organizmu je lastno, da živi v njem življenska
sila. Ta sila razvija iz snovi, ki ji je dana,
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sama svoje organe. Te organe vporablja
tako, da poveča z njimi svoje delovanje in
z njihovim dejstvovanjem izpopolnuje svoje
in s svojim njihovo. Ko s temi organi, s
katerimi sreblje in pri kraja snov, usovršuje
sebe, usovršuje tudi svoje organe, svoje člane.
Red v delovanju organizmovem je tak,
da zeleno listje na drevesu, ko sreblje vase
sinji zrak in solnčno luč, dovaja lesnemu
deblu dih zraka in koreninam v zemlji učinek
luči, in ko nitkaste koreninice v zemlji srčejo
hrano, ne krepe s tem samo sebe, ampak
celo drevo. V taki zvezi so ljudje v organizaciji.
Ko drevo raste, se širijo tudi veje, in ko so
utešene potrebe na mezincu tvoje roke, je
vsled tega na boljšem celo telo.
Ljudje v organizaciji so združeni tako,
da s tem, ko dela kdo za organizacijo, deluje
tudi zase, in ko skrbi cela organizacija za
enega poedinega člana, skrbi za sebe samo.
Ko je cn ud s težavo ščipal prispevke od
svoje male plače za organizacijo, je omogočil
s tem, da je organizacija nastopila za njegove
in njegovih stanovskih tovarišev pravice, in
vsi delavci njegove stroke so za milijone
denarjev na boljšem. Po tem načinu življenja
in medsebojne navezanosti deluje »Jugo
slovanska strokovna zveza«. Delavec, ki za
njo dela, deluje tudi zase, in vsa organizacija,
ko skrbi za vsakega pri njej organiziranega
delavca, skrbi s tem za svojo rast. »»Jugoslo
vanska strokovna zveza« je torej organizacija.
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»Jugoslovanska strokovna zveza« je
stanovska organizacija.
Beseda »stan« pomeni nek trajni položaj,
nek trajni odnos. Pri ljudeh rabimo besedo
»stan« zlasti v trojnem pomenu. V prvem
pomeni stalni način preživljanja. — V tem
stanu si služi kruh. — V drugem pomeni
trajen odnos ene vrste ljudi do ostale družbe :
n. pr. plemiški stan. — V tretjem pomeni
poklic življenja, trajno službo temu poklicu:
n. pr. duhovski stan.
Včasi je v enem in istem mišljeno vse
to troje. Tako mislimo pod izrazom »delavski
stan« na stalni način preživljanja s telesnim
delom, na odnos delavskih ljudi do ostale
družbe, njenih stanov in slojev, in tudi na
poklic življenja, ki je, da ob telesnem delu
dosega kdo končni smoter življenja. Naloga
»Jugoslovanske strokovne zveze« je, da ljudi
delavskega -sloja stanovsko zbere in jih kot
posebno pravno enoto uvrsti med ostale
stanove v državi.
Delo se deli po strokah. Telesno delo
se deli v več vrst, več podrobnih strok.
Stroka označuje vrsto dela. Z ozirom nato
imamo opraviti z delavci raznih strok. »►Jugo
slovanska strokovna zveza« zbira te razne
stroke v skupno zvezo, jih organizuje vsako
posebej, postaja s tem strokovna organizacija,
strokovna zveza. Ni torej samo splošna
združitev delavskega stanu, ampak tudi vrstna,
strokovno organična ureditev.
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»Jugoslovanska strokovna zveza« je
delavska organizacija.
Delavski sloj ima dve veji. K eni spada
neodvisno delavstvo, k drugi odvisno de
lavstvo. Neodvisni, samostojni delavec je
tisti, ki dela na svojem s svojimi sredstvi
Neodvisni združuje v svoji roki last in delo
Pri nas sta to kmet in obrtnik.
Odvisni delavec je tisti, ki dela na tuj
lasti s tujimi sredstvi. Ker ne dela na lastnem
ne stoji na svojem, je nesamostojen. Odvisen
je od lastnika. Lastnik, podjetnik mu skrbi
tudi za orodje. Lastnik daje delo — delo
dajalec — in delavec ga jemlje — delo
jemalec. Delavčevo preživljanje zavisi od
tuje lasti in dosledno tudi od tuje volje.
Zato je te vrste delavec življensko odvisen,
nesamostojen. Delodajalčeva volja mu reže
kruh.
»►Jugoslovanska strokovna ü-veza« zbira
v svoje vrste odvisne delavce. To so delavci
v najbolj pristnem zmislu. Nimajo namreč
ničesar svojega razun svojega dela, delovno
sposobnost, delovno moč.
Sloj odvisnih delavcev se cepi na štiri
veje in te so : 1. industrijski (obrtni) delavci,
2. zemljiški delavci, 3. posli in 4. uradniki.
Te zbira, te organizuje, te vodi k skupni
blaginji, k gospodarski gotovosti ali vsaj k
neki sigurnosti preživljanja »Jugoslovanska
strokovna zveza«.
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^Jugoslovanska strokovna zveza« je
jugoslovanska delavska organizacija.
Vdružuje predvsem delavstvo jugoslo
vanskih plemen: Slovencev, Hrvatov, Srbov,
Bolgarov. Do ustanovitve samostojne jugo
slovanske države je bilo to delavstvo, zlasti
slovensko in hrvatsko, dvakrat nesrečno.
Pleme, h kateremu je pripadalo, je bilo tlačeno
po vladajočem nemškem in mažarskem ple
menu, in delavstvo jugoslovansko je bilo
poleg tega tlačeno še po gospodarskem
kapitalističnem sistemu od materialističnomislečih izkoriščevalcev.
»Jugoslovanska strokovna zveza» je bila
prva organizacija v stari Avstriji, ki si je
upala nadeti jugoslovansko ime. Največji
pritisk je rodil v delavstvu zmisel za najlepše
ideale: zmisel za pravicoljubnost, za dvig
verskega življenja in za narodno svobodo,
pri čemer naj bo pleme s plemenom, narod
z narodom.
Druge organizacije in podjetja si upajo
še le zdaj nositi »jugoslovanski« naslov in
se razkričavati z njim, ker Nejugoslovanom
pihajo neugodne sape; delavstvo je nadelo
to ime svoji strokovni zvezi leta 1909. Drugi
so se bali zameriti bivšemu obstoječemu
sistemu, boječ se za svoje udobnosti in pred
pravice. Delavstvo ni imelo zgubiti ničesar
več razun svoje človeške osebnostne časti.

To braneč se je povspelo moralno in du
ševno najvišje. Iz delavstva so izšle naj
pomembnejše naše kulturne organizacije, na
primer Krščanskosocialna zveza in Orli.
‘►Jugoslovanska strokovna zveza« zbira
v svojih vrstah tudi d r u g o r o d n o delavstvo,
ki išče kruha v jugoslovanski državi. Namen
»Jugoslovanske strokovne zveze« ni negovati
kako narodnostno pleme, ampak braniti in
varovati delavstvu njegove pravice in mu
pomagati do potrebnega kruha. Zato »Jugo
slovanska strokovna zveza« sprejema in
sprejme vsakega delavca v svoje okrilje, naj
bo Slovenec ali Hrvat ali Srb ali Bolgar ali
Nemec ali Mažar ali Italijan, da je le na
čelno z njo istih misli in pripravljen delati
za iste nazore.
Na jugoslovanskih tleh more najti v nji
vsak delavec bratsko zavetje, v inozemstvu
pa v vseh sorodnih organizacijah.

»Jugoslovanska strokovna zveza«
je organizacija krščanskomislečega
delavstva.
S tem je označeno njeno mišljenje do
materialistično mislečega delavstva in m a
terialističnih strokovnih organizacij. K tem
slednjim spadajo materialistični socialisti in
materialistični komunisti in njegove strokovne
organizacije, naj imajo že njihova načela
svoj izvor v Marksu ali Bakuninu ali kjerkoli.
Ti ljudje so z materialističnimi kapitalisti
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istega dulia in istega srca. Morala obojih
je ena in ista, samo da si eni morejo pri
voščiti, česar si drugi ne morejo.
»Jugoslovanska strokovna zveza« je sicer
organizacija za stanovski kruh, ve pa, da je
lahko velikanska opora za resnico in pravico
v javnem življenju, torej dosledno za krsčansko
misel, kakor so socialistične strokovne orga
nizacije, ki se pri nas običajno nazivajo
^osrednja društva« posameznih strok, za ma
terialistični socializem.
Na načelo »krščanskodružabnem
in
»krščanskogospodarskem« sloni »Jugoslo
vanska strokovna zveza«. To načelo ji je v
oporo in ona njemu. S tem načelom stoji
in pade. Vsak, kdor odobruje to pot in te
vzore, ji je dobro došel. Njen zaščitnik je
in ona njemu zaslomba.

III.

Delavcu, kar je njegovega!
Program »Jugoslovanske strokovne zveze<.
Višek organskega življenja je v človeku.
Življenska sila v človeku se imenuje duša.
Življenje v človeku vzdržuje, razvija, urejuje
in vodi duša, njena zavest in iz nje izhajajoča
volja. V gotovih mejah zavisi delovanje
človekovega organizma od nje.
Organizacija je sestavljena iz ljudi. Po
teka iz njihove narave in dosledno iz človekove
duševnosti. Zavest smotra in načina skupnega
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življenja rodi njen program in njen ustroj.
V programu je izražen smoter organizacije.
Program pove, čemu je nastala, čemu njeno
delo in njeno življenje. Ni treba, da bi bil
ravno izražen s temi ali onimi besedami,
ampak na nek način se ga mora zavedati
zavest organiziranih.
Tudi »Jugoslovanska strokovna zveza«
ima svoj smoter, svoj program. Ta program
je v a r o v a t i d e l a v s t v u n j e g o v a p r a v a .
Gledaje na svoj smoter je »Jugoslo
vanska strokovna zveza« varstvena organi
zacija. Varovati hoče in mora delavca in
njegove pravice. Z varstvom je zvezana
bramba in po potrebi boj. Bramba pred
vsemi tistimi, ki hočejo vzeti delavcu njegov
delež na solncu. Boj s vsemi tistimi, ki so
vkradli, vgrabili delavcu njegovo blago, da
zopet vrnejo, kar so vzeli in izsilili.
Dozdaj še mora vršiti »Jugoslovanska
strokovna zveza« zlasti svojo zadnjo nalogo;
bojevati mora boj za delavske pravice tako
dolgo, da bodo te pravice ne-le pripoznane,
ampak tudi, da jih bo zamoglo delavstvo
dejansko vživati in se jih veseliti.
Delavec ima pravico do kruha, do
zdravja, do družine, do družabnega ugleda
in do spopolnjevanja svoje duševnosti. To
in nič drugega je programna zavest delavske
strokovne organizacije »Jugoslovanske stro
kovne zveze«. Delavcu zasigurati te pravice
je njena programna dolžnost.

Zadnji čas je ogrožena delavcu še ena
pravica, o čemur se v zgodovini menda še
ni slišalo, in to je: pravica do dela. Naravno
spada tudi varstvo te pravice v okvir »Jugo
slovanske strokovne zveze« in v pozornostno
točko njenega programa. Edino pravico, ki
je delavcu vsaj z besedo še niso odrekli, je
delavčeva pravica do življenja. A dejansko
je deiavčevo življenje proč, če mu smejo
vzeti vse življenske pogoje.
Če hočemo označiti aktualni program
»Jugoslovanske .strokovne zveze«, to je tako
kakor ga narekujejo potrebe časa, je treba
iti po vrsti, ki je ravnokar navedena, tako:

Pravica do kruha!
Delavec ima pravico do svojega kruha
Delavčev kruh je njegova plača. V kruhu,
v zaslužku delavčevem, mora biti obseženo
vse, kar potrebuje delavec gmotnih dobrin,
da razvije svojo osebnost. Od vsakdanjega
kruha, od delavčeve plače, zavisi razvoj in
obstoj delavčevega telesa in izpopolnitev
duha. Kdor mu jo krati, ga dejansko ubija
telesno in duševno. Telesno neposredno,
duševno pa, ker mu onemogoča dostop do
duševno kulturnih sredstev zanj in za naraščaj.
Kdor mu jo krati, greši tudi zoper socialno
stran delavčeve osebe, ker mu onemogoči
družino ali docela ali vsaj zdravo in vzgojeno.
Z izumiranjem 'in bolehanjem je pa oškodo
vana cela družba. Zato je tisti, ki delavca
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gmotno izkorišča, mu utrgava plačilo, zasebni
in socialni ubijalec. — Zoper te mora bo
jevati »Jugoslovanska strokovna zveza« de
fenzivni in ofenzivni boj. Poklicana je namreč,
da varuje delavcu njegov kruli.
Izkoriščevanje delavcev opravičuje, za
govarja in omogočuje liberalno kapitalistični
gospodarski sistem. Liberalizem namreč pravi:
Svobodno ti je delati, kar hočeš. Ti ne po
znaj druge pravice kakor lastno voljo. Tvoja
volja je tvoja edina postava. S to svojo
voljo narekuješ svetu, kar hočeš, če le moreš.
— Lastniku kapitala torej pravi liberalizem :
Tvoj kapital je samo tvoj, ker drugega Boga
nikakor ti sam. Svojo tovarno, svojo zemljo,
svoj denar lahko rabiš tako ali tako. Nič
zato, če si ti zasegel več ko potrebuješ. Nič
zato, če vsled tvojega kupa drugim manjka.
Nič zato, če drugi ne morejo živeti, razen
če jih ti vzameš v službo. Nič zato, če jim
za delo kaj plačaš ali nič. Nič zato, če jim
utrgaš pol plače ali pa celo. Utrgana plača
naj ti ne vznemirja vesti, ker tvoja volja je
tvoja postava. Tako govori liberalizem last
niku in podjetniku. S tern zagovarja delav
čevo sužnost in njegov umor.
Gospodarji, ki jih vodi liberalizem,
uvajajo v gospodarstvo gospodarski red, v
katerem je edina postava samovolja lastnikov,
delavec pa je brezpraven. Ta gospodarski
red imenujemo liberalni gospodarski sistem
ali krajše kapitalizem.
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Kapitalizem je pravzaprav gospodarski red,
pri katerem je delo l o č e n o od kapitala. Ob urejeni
človeški naravi bi to ne bilo nujno zlo. Ob razkristjanjeni človekovi naravi pa je .veliko zlo. Po
samolasti in velelasti navadno nihče ne hrepeni,
kdor misli last uporabljati socialno; zato je s ka
pitalizmom običajno združena zloraba lasti, njegov
postanek s pohlepom, in, njeqov konec z bojiščem,

v najem. Ce hoče zmagati najemnino, mora
vzeti ali kot podnajemnik ali kot sostanovalec
deset drugih sostanovalcev v isto stanovanje.
Tretje, kar more delavca spraviti ob '
zdravje, je p r e d o l g o , p r e t e ž k o in s novn o s t r u p e n o delo. Predolgo je, ako telo
ne pride do svojega, počitka in ne more duh
zadostiti svojim višjim in verskim dolžnostim.
Predolgo je, ako delo delavca stalno in po
polnoma trga od družine. Ko otroci še spijo,
odhaja delavec-oče na delo v tovarno,
rudnik . .
zvečer ko tudi že spijo, prihaja
truden, umazan na dom. — Pretežko je delo,
če presega delavčeve moči. Najsi bo potem,
da tega dela ne zmorejo ali njegova leta
ali njegov telesni sestav ali njegova starost.
Dogaja se, da podjetnik ali njegov uradnik
ne tioa delavca odsloviti, ker bi to zbudilo
darstvu! -Prot—z--htocrainim—(rapndnzmuiii r
Gospodarstvu naj bo namen človek, ne
mamon ! Najmanjši delavec je več vreden,
ko'vsa tvar, ki jo je preobličili To je gospo
darsko načelo krščanstva. S temi gesli mora
prodirati delavska stanovska armada. Na
delavcih samih je, da prodre. Gre za njihov
kruh.
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na okoli podjetnikova last in ta pusti zidati
na njeni nove hiše ali pa jih ne pusti ali
pa jih zida sani, kolikor in kakoršne sam
hoče. Pripeti se tudi, da posamezniki ali
kaka stavbna družba zidajo hiše'/ zgolj v
izkoriščevalne namene. Za neznosne cene
dobi delavec in njegova družina stanovanje
v najem. Če hoče zmagati najemnino, mora
vzeti ali kot podnajemnik ali kot sostanovalec
deset drugih sostanovalcev v isto stanovanje.
Tretje, kar more delavca spraviti ob
zdravje, je p r e d o l g o , p r e t e ž k o in s n o vn o s t r u p e n o delo. Predolgo je, ako telo
ne pride do svojega, počitka in ne more duh
zadostiti svojim višjim in verskim dolžnostim.
Predolgo je, ako delo delavca stalno in po
polnoma trga od družine. Ko otroci še spijo,
odhaja delavec-oče na delo v tovarno,
rudnik . . ., zvečer ko tudi že spijo, prihaja
truden, umazan na dom. — Pretežko je delo,
če presega delavčeve moči. Najsi bo potem,
da tega dela ne zmorejo ali njegova leta
ali njegov telesni sestav ali njegova starost.
Dogaja se, da podjetnik ali njegov uradnik
ne upa delavca odsloviti, ker bi to zbudilo
hrup. Zato ga prestavi k težjemu delu. Zdaj
je prisiljen ali zboleti ali delo zapustiti. —
Včasi dela delavec v strupenem ozračju ali
ob plavžih na prepihu ali izdeluje izdelke iz
strupenih snovi. Živosrebrni rudniki, žveplene,
fosforne, kemične tovarne spadajo tu sem.
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Gledaje na drugo programno točko mora
klicati »Jugoslovanska strokovna zveza«:
Delavec ima pravico do zdravja! Zato mu
gre zdrava in zadostna hrana. Zato ga mora
postava in dosledno občinska in d.riavna
uprava ščititi pred beznicami, jamčiti za
pristnost hranil in pijač v javnih prodajalnah
in gostilnah, ščititi ga pred izkoriščanjem
pri hrani in gospodarskih potrebščinah zlasti
s tem, da podpira njegova lastna gospodarska
in konzumna društva. — Delavci morajo
tudi nastopati s pomočjo svoje organizacije,
da se jim omogoči nabava delu primerne
zdravje varujoče obleke.
Stanovanjske razmere naj se na zahtevo
delavcev zdravniško pregledajo. Nezdrava in
strupena stanovanja naj se prepovedo! Pod
jetnika je treba prisiliti, da s širjenjem pod
jetja skrbi tudi za stanovanje svojih delavcev!
Občine naj dobe pravico, da prisilno odkupijo
svet za delavska stavbišča! Delavska stavbena
društva naj podpira država z brezobrestnimi
posojili! Svet zazidavo družinskih hiš bodi
delavstvu na ponudo pod pogoji, ki jih do
ločuj postava in bodo naj taki, da more
delavec ob plači, ki jo ima, oskrbeti si
lastno, zdravo, družinskim potrebam primerno
stanovanje. Vlažen, močvirnat svet se mora
v delavskih selih na javne stroške osušiti.
Z ozirom na predolgo delo je zahtevala
»Jugoslovanska strokovna zveza« ureditev
delovne dobe. Ta je zdaj v naši državi
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Jugoslaviji urejena vsaj povprečno z postavo
o osemurnem delavniku. To postavo mora
»Jugoslovanska strokovna zveza« čuvati. S
to postavo je pomagano nekoliko tudi ne
varnosti pretežkega in tudi strupenega dela.
Delavčev telesni organizem mora imeti priliko
za osvežbo in za pozdravitev od strupenih
sno\&.
Treba pa je to postavo še izpopolniti
s postavo cTdelavskih zaupnikih. Delavci naj
imajo s temi S*o$ S m zaupniki varnostno
stražo, ki je podjetiïîk
njegov uradnik
ne more kar meni nič tebi m č odpustiti iz
službe. Taki delavski zaupnikr so^k^dozdaj
odbori delavskih strokovnih oi^anizä&if jn
njihovi zaupniki. Celotna organizacija ščftl
te zaupnike, če jim gospodar grozi z izgonom
iz službe, ker so ga opozorili na nedopustno
ravnanje z delavci.
Strupeno delo pa se mora ravnati po
zdravniških izjavah. Na delavsko zahtevo
pora priti zdravstvena komisija, poslana od
javne oblasti, in ugotoviti, kaj je za delavčevo
zdravje dopustno in kaj ni. Delo delavčevih
rooči ne sme uničevati, ampak mu jih
ohranjevati.

Pravica do družine!
Tretja pravica, ki je ogrožena delavcu
po mamonističnem kapitalizmu, je pravica
do družine. Delavec ima pravico do družin
skega življenja. Ta pravica spada v delavčevo
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osebnost. Kdor grabi delavcu to pravico ali
mu jo onemogočuje, jemlje delavcu nekaj,
kar spada v njegovo individualno in stanovsko
dobrobit. Tisti, ki drugače trdi, pravi: ti
delavec, samo zato nimaš pravice, se je ne
smeš posluževati, da postaneš zakonski mož,
družinski gospodar, ker si delavec. Stanovska
delavska organizacija »Jugoslovanska stro
kovna zveza« je torej dolžna varovati delavcu
njegovo pravico do družine, mu jo braniti
in izvojevati pogoje, da se je bo mogel
delavec dejansko posluževati.
Kakor hitro pa se delavec posluži te
pravice, se obveže za gotove dolžnosti. Ko
sklene zakon, ga sklene v svoji vesti pred
vsem zaradi bodočih otrok. Delavec kot
zakonski mož je dolžan skrbeti za ženo in
za otroke. Dolžan je skrbeti, da mu žena
ostane zdrava in družini ohranjena. Dolžan
je skrbeti, da se mu otroci rode zdravi, da
zrastejo zdravi in z razvitimi telesnimi in
duševnimi močmi dosežejo poklic na zemlji
in srečo po smrti. Dolžan je skrbeti, da se
otroci poklicno, moralno in versko vzgoje.
Te dolžnosti ga vežejo že kot človeka.
Ker je pa dolžan, mu mora biti tudi
omogočeno vse to izvršiti. Njegova stanovska
organizacija »Jugoslovanska strokovna zveza«
je dolžna po svojem programu mu biti za
pomoč v boju, da dejansko doseže te svoje
naravne pravice.
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Obstoj, razvoj družine je spet zvezan š
plačo, zvezan z zdravjem, s stanovanjem,
delovno dobo in s sigurnostjo zaslužka.
Vsled prepičlega zaslužka se dogaja, da
mora hoditi za izvendružinskim delom in
zaslužkom tudi delavčeva žena. Žena je s
tem odtrgana od doma in otrok. Zanemarjati
mora v tem slučaju svoje dolžnosti kot
mati in kot gospodinja : stanovanje ne
pospravljeno,
neprezračeno,
nezakurjeno,
hrana nepripravljena, otroci neočedeni, ne
nasičeni, neoblečeni, nepodučeni. Mož, ki
se vrne od dela in vidi vse to, je nevoljen
in zlovoljen nase, na ženo. na otroke, na
razmere, na vse.
Iz istega razloga, zaradi pomanjkanja v
družini, se dogaja, da morajo otroci ne
dorasli, nerazvitih moči na delo. Zastanejo
v rasti, se navzamejo od pokvarjenih so
delavcev razvad, ne znajo gospodariti z
zaslužkom, obiskujejo za svoj dohodek kino
*n se vdajo lahkomišljenim in nevarnim za
bavam. Moralno sprijeni, telesno nerazviti
in bolehni pomnožujejo ob letih, ki bi imela
biti najlepša, nesrečo med delavskim stanom
in med človeško družbo.
"Jugoslovanska strokovna zveza« mora
čuvati delavčevo družinsko pravo. Poročene
žene morajo praviloma biti izvzete od to 
varniškega dela! Nedoletnim otrokom bodi
tovarniško delo prepovedano! Družinske
matere družinam ! Delavčeva plača mora biti

tolika, đa more delavec-oče živiti družino in
vzgojiti otroke! Nočno delo za ženske mora
biti prepovedano. Delavec ima pravico za
htevati, da je njegova družina moralna,
zdrava, dostojna, ugledna. »Jugoslovanska
strokovna zveza« ima programno dolžnost
mu do tega pripomoči.

Pravica do ugleda!
Konečno ima delavec pravico do družab
nega ugleda. Najžalostnejše poglavje de
lavskega stanu je to, da je delavec zaničevan,
zato ker je delavec. Če kdo, sme delavec
biti ponosen na svoj stan. On res živi od
darov, ki jih je vstvaril Bog, in od dela
svojih rok.
Če delavec, zato ker je delavec, nima
ugleda, je to znamenje, da je v človeški
družbi nekaj skvarjenega, da je javno mnenje
perverzno.
Javni ugled zavisi od splošnega naziranja
v javnosti in od dejanskega soodločevanja
v važnih zadevah, ki tičejo javnost. Res je,
da temeljni ugled vsakega človeka zavisi od
njega samega. Njegovo krepostno, nravno
življenje, njegov neoskrunjeni značaj zove
tiho spoštovanje nase. Pripeti se pa, da
ravno zato prideš ob družabne pravice, ker
si kreposten. Bil je čas in je za nekatere
važne zastope še, ko zahtevajo na primer
volilno pravico samo za tiste, ki posedajo
premoženje ali ki imajo državne šole za
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sabo. Premoženja pa ti morebiti samo zato
nimaš, ker nisi hotel verižiti, ker nisi hotel
tekmeca z nepoštenimi sredstvi uničiti, samo
zato si brez lasti, ker si hotel sebe in svoje
s poštenim delom preživljati. Volilna pravica
Pa je družabna prednost, pomen, moč, s
katero se udeležuješ sovladanja v državi in
v javnih zastopih. Ti samo zato, ker si
delavec, te prednosti nimaš. Tako dejstvo
samo že spravlja delavca ob pomen in dru
žabni ugled. Javni ugled delavčev zavisi od
njegovega stališča v družbi, od državljanskih
Pravic.
Javno mnenje se ravna mnogokrat po
dejanskih razmerah. Javno govorico delajo
nemalokrat plačane vesti in časopisje. Časo
pisje sloni ne samo na duševnih, ampak
tudi na gmotnih predpogojih. Kolikokrat
je pisalo časopisje o balih boljših krogov,
za jad in bedo delavcev in njihovih družin
ni imelo besede, zlasti pri drugih kapitali
stično še bolj razdeljenih narodih, kakor je
slovenski in jugoslovanski. Pri nas se je
zbiral kapital večinoma v nemških in nemško
mislečih rokah. Pa tudi domače časopisje
»boljših« krogov, to je liberalno-mislečih
je imelo mnogo besed za »narodne-« plese
in bale, dočim se za narodno, ljudsko,
delavsko bedo ni zmenilo.
Programna dolžnost »Jugoslovanske
strokovne .zveze« je torej tudi ta, da varuje
delavstvu družabni ugled. Ena večnih zaslug
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krščanske misli v boju s poganstvom je tudi
ta, da je vrnila delu njegovo čast in vzela
čast sleparjem, oderuhom in lenuhom. »Kdor
ne dela, naj ne je?!« (II. Tes. 3, 10). Za
kristijane velja načelo: »Poskrbite po razum
nosti vaši, da ne živi brez dela med vami
kristijan.« (Doctrina XII apostolorum 12, 4.)
»Jugoslovanska strokovna zveza* kot
zastponica te misli z ozirom na delavski
stan mora varovati delavcu vse njegove
družabne pravice. Kar jih ima, jih braniti;
kar so mu jih oropali, jih nazaj priboriti.
Vse družabne pravice mora določati poklicna
sposobnost in nravnost, nikdar pa ne pre
moženje.
Delo mora ohranjati delavca duševno'
svežega. Bistvenega pomena za to svrho je
delavčev nedeljski počitek. Uveljaviti se
mora povsod. Tudi mora storiti delavska
stanovska organizacija vse, da zraste do ,
zadostne moči delavsko časopisje. Namesto
da bi se v javnosti pogovarjali o športih,
naj se raje o resnobnih potrebah človeške
družbe.

Pravica do dela!
V današnjih dneh je še ena najtemeljnejša pravica vsakega človeka ogrožena
delavcu — pravica do dela. Ko je Jugoslavija
doživljala svoje porodno življenje, se je to
dogajalo in sicer v tem slučaju, če se je
delavec držal pravega socialnega in pravega
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socialno -gospodarskega naziranja, to je
krščanskega, in če je trdil, da tudi strokovna
organizacija od tega naziranja odkloniti ne
sme, če hoče res doseči in izvojevati, česar
je delavstvu treba. Če je delavec to edino
rešilno naziranje zagovarjal, se ga je držal,
je bil ogrožen. Z grožnjami in dejanskim
nasiljem hočejo nekateri ljudje in njihovi
sistemi pripraviti do tega, da se prav misleči
delavci odpovedo krščansko -družabnemu
in krščansko -gospodarskemu naziranju in
strokovno organizacijo uslužbijo idejam,
mislim in strankam, ki jih spoznavajo za
napačne.
Na tem polju se morajo delavci bojevati
zoper pristaše družabnega in osebnega nasilja,
zoper materialistično socialno demokracijo.
»Jugoslovanska strokovna zveza« ima v svoji
kroniki zabeleženih precej slučajev, kako so
v letu 1919 pristaši materialističnega socia
lizma dejansko ogrožali osebno, družabno in
stanovsko svobodo ter tudi stanovsko eksi
stenco delavcem,, ki so hoteli strokovno organi
zacijo imeti na edino pravili tleh. S podobnim
orožjem bi se radi uveljavili komunisti. Tako
so na primer v Kamniku sklenili komunisti
16. junija 1920, da Vržejo iz tovarne na
Perovem vse delavce nekomuniste. Delavci
rnladeniči, ki so preživljali onemogle starše,
in družinski očetje, ki so delali v podjetju
nad 40 let, so bili vrženi iz tovarne in iz
podjetij ob času lakote in ob času mnogo-
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brojne trume brezposelnih, da na cestì
poginejo.
Zoper naziranja in stranke, ki zagovarjajo
ali dejansko povzročujejo nasilje, terorizem,
ogroževanje življenja delavčevega, mora
»Jugoslovanska strokovna zveza« nastopiti.
Zato mora idejno in dejansko onemogočiti
materialističnemu socializmu in materialisti
čnemu komunizm u in tozadevnim strankam
njihovo delo, ki ubija delavčevo življenje.
Kakor nastopa zoper sovražnike izven delavskih
vrst, zoper liberalno kapitalistično mišljenje
in zatiranje delavskega stanu v tem smislu,
ravno tako mora nastopiti zoper sovražnike
v lastni delavski hiši, zoper nasilni teror,
ki ga izvaja označeni socializem in komunizem.
Programna miselna označba na zastavi
»Jugoslovanske
strokovne
zveze«
mora
tozadevno biti:
K r š č a n s k o - družabno,
k r š č a n s k o - gospodarsko,
krščansko
stanovsko načelo. V tej luči mora rasti, se
razvijati, ščititi svoje delavstvo.

Glavne programne točke/
»Jugoslqvanske strokovne zveze« so
potemtakem:
1. Varstvo delavskih pravic sploh!
2. Skrb, da se uredi delavčeva temeljna
plača po načelu : Delo naj delavca živi 1
O m ogočiti mu mora, da pošteno preživi
sebe, družino, vzgoji otroke in še nekaj
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prihrani za svoje stare dni. Delavčev zaslužek
delavcu !
3. Preskrba z državno uredbo za starost,
onemoglost, brezposelnost in nezgode.
4. Boj gospodarski samovolji — liberalno-kapitalističnemu gospodarskemu sistemu'
5. Uradno delavsko zastopstvo za sta
novske interese. Delavske zbornice! Delavski
sosveti ! Sovodstvo pri podjetjih. Sosodba
Pri sporih! Delavska razsodišča!
6. Iz delavskih krogov morajo izginiti
beznice, nezdrave in zloglasne krčme.
7. Odpraviti je treba vsako brezvestnost
Pri prodaji živil in pijač tako pri cenah kakor
tudi pri kakovosti.
8. Postavno vodstvo za delavsko za
družno gospodarstvo. Delavska zadružna
podjetja, naj si so že proizvajalnega ali
konsumnega značaja, mora ščititi država.
9. Delavcem in njih družinam zdrava
stanovanja. Obvezati je treba nekoga za
zidavo zadostnega Števila delavskih hiš
Delavska stavbena društva naj podpira država
z brezobrestnimi posojili.
10. Delavska selišča in stanovanja,
osobito hiše, katere zidajo špekulanti, da
jim neso neke vrste kapitalistični dobiček
in se pri tem ne menijo za zdravje in
nravnost delavcev, naj pregledajo zdravstvene
komisije. Njih predlogi, ki naj gredo skozi
Posvet delavstva, podjetnikov, države in,
če je nravnost prizadeta, tudi Cerkve, se
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morajo v določenem roku uresničiti. Nezdrava
in strupena stanovanja naj se prepovedo.
11. Postavo o ureditvi delovne dobe
je treba ohraniti in dopolniti z varstvenimi
predpisi, ki odstranjajo nevarnost fizično
pretežkega in snovno strupenega dela.
12. Poročene žene naj ne bodo za
poslene v takem delu, ki jih trga od družine.
13. Žene in dekleta naj ne bodo za
poslena pri takem delu in ob takem času,
da bi trpela njihova nravstvena čast.
14. M ladini pod 15. letom naj ni do
voljeno industrijsko delo.
15. Kinopredstave, ki dražijo v mladini
strast, in vzbujujejo perverzna čustva, se
prepovedo. Vsakemu podjetju, ki je le enkrat
prekršilo to zapoved, se vzame koncesija.
Kdaj je kaj nenravno ali nravno, tolmačijo
verske družbe: za katoličane v župniji
župnik, za škofijo škof. Za oblasti mora
biti to tolmačenje tako merodajno kot v
higijenskih zadevah zdravniško.
16. Delavec ne sme biti okrnjen pri nobeni
državljanski pravici zato, ker je delavec.
17. Lastništvo in premoženje ne sme
biti merodajno za pravice v državi.
18. Pravico do dela mora delavcu z
ozirom na kulturne in strankarske boje čuvati
država.
19. Država naj podpira vsak moralen
način, ki stremi za tem, da se premoženjske
razlike zravnajo.

\
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20. Vsi razumni in vsi avktoritativni
činitelji naj podpirajo delavstvo, da zmaga
v boju zoper smitsianizem, machiavelizem,
marksizem in bakuninizem iri se uveljavi
y gospodarstvu, politiki, stanovskih odnosih
in socialnem življenju sploh krščansko načelo
21. Za službeni odnos veljaj to-le :
Red med posli in gospodarji, delavci in
delodajalci bodi zakonito tako opredeljen,
da ščiti slabejšega pred močnejšim, ker le
tak poselski, najemniški in delavski red je
socialno pravičen.
Glasilo »Jugoslovanske strokovne zveze*
»Naša moč« je prineslo dne 2. aprila 1919
(L. XIV. št. 18) programne točke, ki jih je
junija istega leta ob priliki delavskega
tabora, na Šmarni gori ponovilo. Glase se

Naše zahteve.
Ureditev temeljne plače.
Obvezno socialno zavarovanje
delavskih stanov za starost in one
moglost.
Hiše z vrtom za delavske družine
proti zmernemu mesečnemu vračevanju.
Brezplačnega zdravnika za de
lavske družine.
Odločilen vpliv staršev na ljudsko
Šolo.
Javno jamstvo za osebno in organizacijsko svobodo.
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Državno stanovsko zastopstvo
delavskih stanov.
Državno ščitenje vseh vrst ljud
skega zadružništva.
V splošnem pa:
Vzajemno razmerje med ljudmi
in med stanovi:
da se odstrani liberalno kapitali
stično državo in liberalno kapitalistični
družabni red;
da se vpelje socialno pravični
družabni red, ki varuje človekovo
osebnost pred državnim nasiljem in
družbo pred nasiljem posameznika;
da se odstrani vsak političen tiranizem ;
da se odpravi vsak strankarski
terorizem;
da časopisi in ljudski govorniki
osvetljujejo dan za dnem pogubni
značaj Marksovega socializma in Bakuninovega komunizma in
uvajajo duha socialne pravičnosti
in socialne ljubezni;
kažejo zvezo med vero, moralo
in državnim blagostanjem;
delajo nato, da odpadniki od
krščanstva ne bodo odločevali kato
ličanom razmer, se vtikali v njih
družine, zakon, vzgojo in celo v po
kopališča;
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delajo na to, da se združijo vsi
stanovi na pomoč delavskemu proet ari atu, tako da bo mogel vsak
delavec pošteno preživiti sebe in
Lizino in vzgojiti otroke.
IV.

Ustr°i ' Jugoslovanske strokovne zveze <.
Ustroj »Jugoslovanske strokovne zveze«
i
0 P o ro je n , da more zveza ustrezati
s rokovnim in krajevnim potrebam.
,
vsaka stroka ima z drugim delavstvom
skupne in hkrati tudi posebne potrebe. Da
more
“Jugoslovanska
strokovna zveza»
strezati posebnim namenom posameznih
s r°k, imajo pravila posebno določilo za
0rganizacijo strok.
Ko število članov določene stroke na
raste do zadostne množine, se organizira v
°kvirii »Jugoslovanske strokovne zveze»
Poseben strokovni odsek, posebna strokovna
zveza, 2 lastnim odborom in lastnim pravil
nikom. Taka strokovna zveza, ki je en del
/Jugoslovanske strokovne zveze«, se upravlja
Sama^ v vseh rečeh in zadevah, v katerih ji
z.adoščajo lastne sile. Kjer in kadar ne more,
^
pomaga osrednja zveza.
Posamezna
S rok°vna organizacija more imeti svoj pon[ strokovni list. Ako njena sredstva ne
^d o šča jo , ima poseben oddelek v skupnem
okovnem glasilu.
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Ustroj »Jugoslovanske strokovne zveze«
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s rokovnim in krajevnim potrebam.
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vsaka stroka ima z drugim delavstvom
skupne in hkrati tudi posebne potrebe. Da
more
“Jugoslovanska
strokovna zveza»
strezati posebnim namenom posameznih
s r°k, imajo pravila posebno določilo za
0rganizacijo strok.
Ko število članov določene stroke na
raste do zadostne množine, se organizira v
°kvirii »Jugoslovanske strokovne zveze»
Poseben strokovni odsek, posebna strokovna
zveza, 2 lastnim odborom in lastnim pravil
nikom. Taka strokovna zveza, ki je en del
/Jugoslovanske strokovne zveze«, se upravlja
Sama^ v vseh rečeh in zadevah, v katerih ji
z.adoščajo lastne sile. Kjer in kadar ne more,
^
pomaga osrednja zveza.
Posamezna
S rok°vna organizacija more imeti svoj pon[ strokovni list. Ako njena sredstva ne
^d o šča jo , ima poseben oddelek v skupnem
okovnem glasilu.

Imena nekaterih strok »Jugoslovanske
strokovne zveze« so: »Cestarska zveza«,
»Čipkarska zveza«, »Zveza elektromonterjev«,
»Zveza kemičnih delavcev«, »Zveza knjigoveškili, kartonažnih, tiskarskih delavcev
»Zveza kovinskih delavcev«, »Zveza lesnih
delavcev«, »Organistovska zveza«, *Pre
dilniška zveza«, »Zveza papirniških delavcev«,
»Zveza delavk ženskih ročnih obrti«, »Poselska zveza«, »Prometna zveza« za železničarje, »Zveza rokodelskih pomočnikov«,
»Rudarska zveza«, »Sitarska zveza«, »Siam
nikarska zveza«, »Zveza služkinj«, »Zveza
sta vbinskili delavcev«, »Tobačna zveza«,
»Zveza trgovskih nameščencev in zasebnih
uradnikov«, »Usnjarska zveza«, »Viničarska
zveza«, ^Zveza zemljiških delavcev«, »Zveza
živilskih delavcev«.
Poleg strokovnih odsekov oziroma stro
kovnih zvez mora biti »Jugoslovanska stro
kovna zveza« organizirana tako, da zadosti
tudi krajevnim upravnim potrebam, tako da
se more včlaniti vsakdo in da more priti do
/ svojega varstva in svojih pravic, tudi če
njegova stroka še ni samostojno organizirana
v »Jugoslovanski strokovni zvezi«, tako da
tudi v tem slučaju noben član ni pozabljen,
ampak zvezan organično z vso organizacijo
in z osrednjim odborom.

Plačilnica.
Najmanjši krajevno
upravni
»Jugoslovanske strokovne zveze« je

delček

plačil"

1

n ič a . Plačilnica se ustanovi, ako je v kraju
najmanj deset članov. Eden izmed nji
prevzame nalogo sklicevati medsebojne do
govore, dopisovati z zvezo, pobirati prispevke,
jih pošiljati zvezi in voditi proračun. Ako
je manj članov v kraju ali samo eden, občuje
z zvezo vsak sam. Prispevke pošilja potom
položnic, ki mu jih osrednja zvezina pisarna
v ta namen dostavi. Član, ki na novo pri
stopi, izpolni in podpiše pristopnico in placa
pristopnino, ki jo določajo pravila oziroma
poslovnik. Vse glavnejše pravice in dolznos i
mu povedo pravila.

Skupina.
Ako je članov v kraju najmanj 15, se
ustanovi skupina JSZ. Namesto enega
poverjenika, ki ga ima plačilnica, 1ZV01‘
skupina odbor. Odbor sestoji iz načelstva
in nadzorstva. Dopolnuje ga zbor zaupnikov.
Posamezna opravila predpisujejo odbornikom
pravila in poslovni red. Kar jih ne, se
sporazumejo sami. V odborovih sejah, se
Stankih zaupnikov in skupinskih zborih rešuj
skupina vse svoje zadeve: ugotavlja po re
članov, pobira doneske, sestavlja spomenice,
rešuje bolniške prošnje, vodi mezdno gibanje,
skrbi za izobrazbo članov, za pridobivanj
novih, za utrjevanje v krščansko druzabnin
nazorih. Pazi, da delavstvo pravočasno na
stopi za rešitev vseh važnih delavskih vpra anj
v lastnem kraju in državi. O vseh korakin
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obveščajo skupine osrednjo zvezo
ravnost ali potoni svojega okrožja.

ali na

Okrožje.
Skupine se združujejo v okrožja.
Okrožje združuje skupine enega krajevnega
okoliša. Okrožje omogočuje skupinam svo
jega okraja, da morejo vzajemno nastopati.
Okrožju načeluje okrožni odbor. Volijo ga
zastopniki skupin dotičnega okrožja. Okrožni
odbor ima podobne naloge za svoje skupine,
ko skupine za svoje člane. Zlasti pa se mora
brigati da z nadziranjem, navduševanjem,
svetovanjem razživlja svoje skupine. Skrbeti
mora, da se skupine vsposobijo za vzajemne
solidarne nastope. Okrožja pomagajo tudi
osrednji zvezi tolmačiti delavske cilje.

Pokrajinsko okrožje.
Okrožja so strnjena neposredno v
osrednji zvezi ali so združena v eno glavno
pokrajinsko okrožje s pokrajinskim odborom
na čelu. Pokrajinski odbori pomagajo osrednji
zvezi pri organiziranju okrožij, skupin in
plačilnic, skrbijo po možnosti za govornike
in predavatelje in s takim in podobnim de
lom razbremenjujejo centralo. Potreba časa
je nanesla, da se morajo pokrajinski odbori
tvoriti po teritorijih zemeljskih vlad.
Končna, osrednja zveza vseh orga
niziranih delavcev, vseh njihovih skupin,
vseh krajevnih in strokovnih organizacij je
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osrednja strokovna zveza za vso Jugoslavijo,
imenovana »Jugoslovanska strokovna zveza«
v Ljubljani. Načeluje ji odbor, obstoječ iz
načelstva in nadzorstva. Za vodstvo zveze
in posameznih upravnih delov dajejo po
trebne podatke pravila.
O°o©o°°

Pravila
Jugoslovanske strokovne zveze.
I.

Ime, sedež, namen in sredstva.
L Društvo
se imenuje » J u g o s l o 
v a n s k a s t r o k o v n a z v e z a « (JS Z ); razteza
na državo Jugoslavijo. Sedež ima v
Ljubljani.
2. Namen: vzgajati člane in skrbeti za
zboljšanje njihovih službenih in gospodarskih
l azmer nalem elju krščansko-socialnih načel.
3. Sredstva:
a) predavanja,
b) poučni shodi,
c) raziskavanje delavskih razmer,
č) peticije na urade in zakonodajne zbore,
d) posredovanje pri delodajalcih,
e) brezplačno posredovanje služb in dela,
f ) pravna pomoč,
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g ) podporna blagajna: društvo si ustanovi
blagajno za podporo v bolezni, one
moglosti,
za slučaj smrti in brez
poselnosti, če se član izkaže z delavsko
knjižico, da je osem dni brez svoje
krivde brez dela; glavni občni zbor
določa, koliko in kako dolgo se daje
podpora; v posameznih slučajih pa
sklepa načelništvo z ozirom na članovo
potrebo in na društveno podporo; pod
porna blagajna ne išče nobenega dobička,
h) plačilnice, skupine in razni odseki, ki
jih ustanavlja društvo,
i) izdajanje spisov nepolitične vsebine in
društvenega glasila,
j ) navodila in nasveti članov v njihovih
socialnih zadevah,
k) prireditve veselic in gledaliških predstav.

II.
Pravice in dolžnosti članov.

4.
Reden član more biti vsak krščansk
jugoslovanski delavec in delavka nad 14.
letom. Oglasiti se mora pismeno naravnost
pri načelstvu ali pri okrožnem predstojništvu.
Ko ga načelstvo ali odbor sprejme, postane
pravi član. Kdor ni sprejet, se sme pritožiti
na občni zbor, ki o tem končno sklepa.
Zvezi pristopijo lahko tudi delavska
nepolitična društva, ki imajo iste pravice
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kot skupine. O njihovem sprejemu, pri
stopninah, prispevkih in izključitvi sklepa
načelstvo.
_ .
Podporni član je vsak, kdor plačuje
letni donesek, ki ga določa občni zbor.
5.
Redni član ima pravico udeleževati
se vseh društvenih prireditev, glasovati, voliti,
voljen biti, staviti predloge, vlagati pritožbe
in prošnje v zmislu teh pravil in pravoveljavni i
društvenih sklepov.
.
Podporni člani morejo biti voljeni v
vse društvene zastope; v tem slučaju imajo
pravico glasovanja kakor redni člani; sicer
se smejo pač udeleževati društvenih prireditev,
glasovati in voliti pa nimajo pravice.
6. Vsak redni in podporni član je dolžan
ravnati se po pravoveljavnih drustvenm
sklepih, plačati vstopnino in prispevke, Ki
jih določi občni zbor. Za potrdilo, da je
plačal, mora sam skrbeti.
.
.
Kdor je dalj nego osem tednov v vojaški
službi, je prost prispevkov; dokler je v
vojaški službi, nima pravice do društvene
podpore.
w .
.
V
izrednih slučajih sme načelništvo ao
voliti odlog in izredne obroke za prispev ce.
7. Član neha biti:
u) kdor izjavi, da izstopi,
v.
b) kogar načelstvo ali odbor izključi,
je delal proti namenu društva a i
ni dva meseca plačal prispevkov, po
ko je bil pismeno opominjan.
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Proti izključitvi je dovoljen priziv na
občni zbor tekom štirih tednov.
Odstopivši ali izključeni član nima no
bene pravice do društva.

III.
Uprava.
8. Društvo upravljajo:
a) načelstvo,
b) nadzorstvo,
c) strokovni odseki,
č) glavni občni zbor,
d) okrožna predstojništva,
e) odbori skupin.
Načelstvo ima 20 članov: načelnika,
3 podnačelnike, zapisnikarja in njegova
namestnika, blagajnika, 12 odbornikov, enega
glavnega tajnika in 8 namestnikov. Načelstvo
sme izbrati izmed sebe izvršilni odbor
7 članov za reševanje tekočih poslov. Seje
izvršilnega odbora so sklepčne ob navzočnosti
3 članov.
9. Člane načelstva in namestnike voli
glavni občni zbor, razen glavnega tajnika,
ki ga izvoli načelstvo.
Voliti se sme vsak nad 20 let star redni
ali podporni član.
10. Načelstvo ima vse vodstvo nad
društvom, kolikor ga ni pridržanega občnemu
zboru. Odgovorno je za škodo, ki bi jo
imelo društvo vsled njegove krivde.
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Načelstvo ima vsaj štirikrat na leto
seje; sklepčno je, če je navzočih vsaj sedem
članov. V slučaju enakosti glasov odloča
predsednik. Sej se smejo udeleževati s po
svetovalnim glasom člani nadzorstva in kogar
povabi načelnik.
12. Če kak član načelstva umrje, ali
odstopi, ali je zadržan, stopi na njegovo
mesto namestnik, ki je imel največ glasov.
Izpraznjena uradniška mesta nastavlja na
čelstvo začasno. Definitivno nastavlja uradnike
občni zboj.
13. Člani načelstva imajo pravico ude
leževati se s posvetovalnim glasom sej
okrožnih predstojništev in skupnih odborov,
pregledati njihove knjige, račune in blagajno.
14. Predsednik zastopa društvo na zunaj,
sklicuje in vodi glavne občne zbore in seje
načelstva; ima pravico kadarkoli pregledati
blagajno; odgovoren je osebno za društvene
hranilne knjižice in vrednostne papirje, pod
pisuje denarna nakazila in društvene listine
[n razglase; podpisati jih mora ž njim vred
še en član načelstva ali od načelstva za to
določeni uradnik.
15. Podpredsedniki I., II. in III. imajo
v'se predsednikove pravice, kadar ga zastopajo.
16. Zapisnikar vodi zapisnik sej in glavnih
občnih zborov.
17. Blagajnik sprejema iti izdaja denar
in vodi vse društvene račune. Denar nalaga
Po določilih načelstva.

18. Glavni tajnik vodi organizacijsko
delo za društvo in društveno pisarno.
19. Nadzorstvo ima pet članov, ki jih
voli glavni občni zbor. Prvo sejo skliče naj
starejši član; v njej se voli predsednik in
njegov namestnik, ki sklicuje seje nadzorstva
in poroča o nadzorovanju občnim zborom.
O vsaki seji načelstva se mora obvestiti tudi
predsednik nadzorstva.
20. Nadzorstvo nadzira vso društveno
upravo, izvrševanje pravil in sklepov občnih
zborov. Na njegovo zahtevo se mora sklicati
načelstvo, oziroma občni zbor.
Najmanj
dvakrat na leto mora pregledati račune,
knjige in blagajno. Pravico kadarkoli pre
gledati knjige, račune in blagajno ima tudi
vsak posamezni član nadzorstva.
21. Strokovni odseki. Za posamezne
stroke članov, ki so v zvezi zastopane, se
osnujejo strokovni odseki z lastno samo
upravo in s pravilnikom v okviru pravil JSZ.
Zato je treba pooblastila načelstva, ki ga
temu da v to svrho občni zbor.
Občni zbor.
22. Glavni občni zbor je reden ali
izreden. Redni je vsako drugo leto do konca
meseca junija. Razglasiti se mora vsaj 14 dni
preje po listih, ki jih določi načelstvo. Tvorijo
ga načelstvo, nadzorstvo in zastopniki skupin
ter plačilnic.

Vsako leto do konca aprila mora naj stvo objaviti v listu, ki ga samo določi,
»etno poročilo o poslovanju društva v m i
nulem letu.
To poročilo obsegaj zlasti
- u n s k i zaključek in denarno poslovanje
23. Zastopnik mora imeti pismeno po.rd,1o, da ga je občni zbor njegove skupine
pY°liI za zastopnika in koliko članov zastopa,
klasov ima toliko, kolikokrat w15 članov
zastopa (ulomki se ne štejejo). Člani, ki ne
Popadajo nobeni skupini, se morejo udeležiti
shoda tako, da si sami izvolijo zastopnika,
mia toliko glasov, kolikokrat po 15 članov
zastopa; ulomki se tudi tu ne štejejo.
Občni zbor je sklepčen, če je zastopana
vsaJ polovica članov. Če ni, se sme po
Preteku pol ure pričeti nov občni zbor, ki
je sklepčen ob vsakem številu.
Člani načelstva in nadzorstva ne morejo
glasovati, ko se glasuje o njihovem delovanju.
24. Občni zbor:
Q) voli načelstvo, razun glavnega tajnika,
voli nadzorstvo,
y sklepa o poročilih načelstva in nadzorstva,
c) določa vpisnino in prispevke, v kolikor
ni v to pooblastil odbora v smislu § 21.
določa najvišje možne podpore,
y sklepa o prizivih,
f* sklepa o predlogih, ' ki pridejo na
občni zbor,
'&) tolmači in izpreminja pravila,
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h) sklepa, je-li se sme »Zveza« raziti.
25. Predlogi članov, ki ima o njih sklepati
občni zbor, se morajo predsedniku naznaniti
vsaj 10 dni prej. Kasnejši predlogi se dopuste
le,, če temu pritrdi načelstvo.
Za izpremembo pravil je treba, da jc
polovica članov zastopana in glasujeta dve
tretjini navzočih zanjo.
26. Izreden občni zbor se skliče, če
zahteva to nadzorstvo ali tretjina skupin.
S k u p i n e i n p l a č i l n i e e.

«

27. Najmanj 15 članov v eni fari ali
občini tvori skupino. Shod, ki se po njem
ustanovi, sklicuje okrožno predstojništvo ; če
ga ni, načelstvo.
Skupino upravlja odbor, ki se voli vsako
leto in ima predsednika, njegovega namest
nika, zapisnikarja, blagajnika ter tri odbor
nike ne glede na spol.
Za vsako skupino se volita dva nad
zornika.
Če je članov nad 30, je izvoliti za
vsakih 10 članov po enega zaupnika.
Zaupniki imajo pravico skupnozodborom
se sestajati vsaj četrtletno, se posvetovati o
zadevah skupine in staviti odboru nasvete.
29.
Predsednik zastopa
skupino
zunaj, sklicuje in vodi odborove seje in
občne zbore, posreduje med člani in na
čelstvom ali okrajnim odborom, podpisuje
še z enim odbornikom spise in nakazila.

n

Ce je zadržan, ga nadomestuje namestnik.
,
Zapisnikar vodi zapisnik o sejah na
"'odili, seznam članov; po navodilih glavnega
nacelstva poroča o delovanju skupine
Blagajnik zbira članarino in izplačuje
c n a r proti pravilno podpisanim nakaznicam,
pončem meseca odpošilja denar načelstvu
1 ga nalaga po sklepih občnega zbora.
Nadzorniki pregledujejo, kadar jih k
,emu pozove načelstvo ali vsaj štirikrat na
elp, knjige in blagajno. O tem poročajo
acelstvu pismeno, in ustno občnemu zboru
sv°je skupine.
Odstopivše ali umrle odbornikezastopajo
. o konca leta namestniki. Vsak odbor mora
•jneti vsaj mesečno svoje seje; sklepčen je;
Ce je navzoča polovica odbornikov.
30. Skupine imajo vsaj četrtletno svoje
shode.
Na glavnem letnem shodu, ki se vrsi
meseca
Po Novem letu vsaj __________
do konca _______
ebruarja, se poda računski zaključek, poročilo
0 delovanju skupine ter se voli nov odbor,
^astopnik za glavni občni zbor in nadzornika.
Načelstvu se mora vsak shod naznaniti
Vsaj deset dni prej.
•
Zastopnik mora na prvem shodu por°cati o glavnem občnem zboru.
31. Kjer je manj nego 15 članov, Se
ustanovi plačilnica. Člani si izbero svojega
Zaupnika, ki ga mora potrditi načelstvo*

Zaupnik ima pravice in dolžnosti zapisnikarja
in blagajnika. Nadzorstvo nad njim določa
načelstvo.
Zaupnik mora skrbeti, da se čim najprej
ustanovi skupina.

Okrožje.
32. Načelstvo razdeli posamezne kraje,
kjer so skupine ali plačilnice, na okrožja in
jim določi sedež.
33. Vsako okrožje ima okrožno predstojništvo, ki ga volijo predsedniki vseh
skupin dotičnega okrožja. Predstojništvo
ima 5 članov: predsednika, namestnika,
zapisnikarja in dva odbornika. Predsednik,
namestnik in en odbornik morajo stanovati
tam, kjer ima predstojništvo svoj sedež.
34. Okrožno predstojništvo:
a) nadzira upravo skupin in plačilnic,
b) vodi zapisnik članov svojega okrožja,
c) poroča o »Zvezinih« zadevah načelstvu,
č) skrbi za organizacijo novih skupin in
plačilnic.
35. Okrožno predstojništvo ima vsaj
četrtletno svoje seje; sklepčno je, če so
trije člani navzoči: nadzira ga načelstvo.
Okrožni predsednik (ali namestnik)
sklicuje in vodi seje, ki jih mora vsaj pet
dni prej naznaniti načelstvu; še z enim
odbornikom podpisuje vse spise okrožnega
odbora.
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Zapisnikar vođi okrožno pisarno
zapisnik članov svojega okrožja.

in

Podrobna poročila.
36. Pri vseh sejah in shodih odločuje
nadpolovična večina. Glasovanje je ustno,
razen če zahteva 10 članov glasovanje po
listkih. Kadar je enako število glasov, odloča
predsednik.
37. Vsa opravila v društvu so častna;
plačujejo se gotovo samo izdatki in pòtnina.
Načelstvo sme nastaviti uradnike ter jih
primerno nagraditi. Tudi glavnemu tajniku
sme določiti primerno nagrado.
38. Društvo se sme vezati z drugimi
društvi podobnega namena.
39. Društvo in skupine smejo imeti
svoja znamenja.
40. Spore v društvenih zadevah rešuje
razsodišče. Vsaka stranka voli po dva raz
sodnika, ki morajo biti člani JSZ, ti z večino
glasov predsednika. Proti sklepu razsodišča
ni priziva.
41. Če se društvo razdruži, pripade vse
premoženje dobrodelnim namenom jugo
slovanskega delavskega ljudstva. Kam, do
ločijo z nadpolovično večino člani zadnjega
načelstva in nadzorstva, ki jih skliče naj
starejši med njimi.
42. Pred ustanovnim občnim zborom
sprejema člane pripravljalni odbor.
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Razvoj >Jugoslovanske strokovne zveze >
in smotreno delo za bodoče.
V smislu sklepov prvega katoliškega
shoda 1. 1892 v Ljubljani se je dve leti
pozneje 1. 1894. ustanovilo v Ljubljani
»Slov. kat. delavsko društvo«, ki je kot
osrednje društvo organiziralo po slovenskih
pokrajinah celo vrsto delavskih društev.
Društvo je duševno vodil dr. Krek. Izmed de
lavstva mu je pomagal najbolj Jože Gostinčar,
predsednik istega društva do 1. 1920, ko se
je pretvorilo v »Delavsko zvezo« z namenom,
da druži vse politične delavske skupine in
kot takemu predseduje še zdaj.
V letu 1897. je delavstvo ustanovilo
pod vodstvom dr.Kreka »Slovensko krščansko
socialno zvezo«. Ta naj bi zbrala vse de
lavstvo v svoje okrilje, obenem organizirala
vsa izobraževalna društva v eno celoto.
Zveza je imela torej namen smotreno širiti
ljudsko prosveto. Prvotno je imela ta zveza
po ogromni večini delavski značaj.
Z ozirom na postopanje socialne de
mokracije, ki si je tudi na Slovenskem hotela
lastiti monopol na delavstvo, je bilo treba
misliti na splošno delavsko strokovno organi
zacijo. Obstojala so do tistega časa po
samezna strokovna društva, na primer:
»Podporno društvo za delavke« r*>-Prometna
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zveza* za železničarje. Da odpoinore z
organizacijo vsem delavskim strokam, da
jih usposobi za zboljšanje svojih potreb iz
svojih sil in za boj zoper socialno demokracijo
iz svojih moči, se je ustanovila leta 1909
••Jugoslovanska strokovna zveza«. Svoj delo
krog razteza po celi državi. V štirih letih
je spravila število svojih članov na 6000.
Slovenska socialna demokracija jih ni imela
do vojne niti pol toliko strokovno organi
ziranih.
Svetovna vojna je delavsko strokovno
organizacijo precej razdrla. Zatirala jo je tudi
Uberalna nemško-avstrijska vlada zaradi imena
Jugoslovanska“ strokovna zveza. Saj ga ni
bilo društva do tega časa, ki bi si upalo
nositi ime „Jugoslovansko“. Edino delavci
so si upali s tem imenom na plan že pred
svetovno vojno. V vojni so zato trpeli z
organizacijo vred. Agilni delavci organizatorji
so šli na fronto. Število strokovno organi
ziranih se je skrčilo na 1000, ostale so ve
činoma ženske. Socialna demokracija se je
prosto razvijala. Z „Vojno zvezo“ in vladno
podporo je dobila gospodarski vpliv na de
lavstvo. S tem si je postavila temelj za čas,
ko se je stara Avstrija razvalila in je ni
mogla začasno podpirati nemška socialna
demokracija. V prvih mesecih po vojni so
ji priskočile na pomoč razmere, javno mnenje
podivjanega in nezadovoljnega, zmaterializiranega ljudstva, začasna ustanovitev vladnih
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oblik v njenem smislu na Ogrskem, Ruskem,
Nemškem in zaupanje, ki so ga pristaši
slovenskih krščanskih organizacij,zlasti mnogi
„Slovenske ljudske stranke“ gojili do socialne
demokracije, misleč, da je ta na Slovenskem
zgolj socialno politična in socialno gospo
darska struja, ki ji je res mar, da se zle
razmere ozdravijo.
No, takoj po razpadu staroavstrijskih
vojnih razmer se je tudi „Jugoslovanska
strokovna zveza“ jela za čudo hitro obraščati.
Dočirn je štela ob razpadu stare Avstrije
samo še 1200 članov, se je takoj v prvem
povojnem letu dvignilo število v njej stro
kovno organiziranega delavstva na 9000
članov. Delavskega tabora na Šmarni gori
15. junija 1919 se je udeležilo 7000 delavcev
in delavk. Shodovje priredila „Jugoslovanska
strokovna zveza“ v onem letu 280. Dne
21. cept. 1920 je bila sprejeta v mednarodno
zvezo krščanskih strokovnih organizacij ob
priliki seje mednarodnega odbora v Bazelu
v Švici.

Nadaljni razvoj.
Da bo nadaljni razvoj „Jugoslovanske
strokovne zveze“ kos razmeram, mora gledati
na troje : na tisto, kar je bitno važno za
vsako organizacijo.
Delovanje razvitega
organizm a ima tri osnovne centre — tri
središča. Z enim skrbi za hrano življenju.
Z drugim življenje osvežuje in razvnema, s

tretjim ga urejuje in vođi. V organizaciji
odgovarja prvemu centru blagajna — bla
gajnik — blagajniški odbor, drugemu taj
ništvo, tretjemu načelstvo. Pri centrali bi
bilo treba za vsako izmed teh središč več
ljudi: odbornik s pomožnimi osebami. Pri
skupinah in manjših organizacijah mora biti
vsaj eden, ki oskrbuje ta posel.

Blagajna.
Prvo, kar organizacija potrebuje, da
raste, uspeva, je urejena, močna b la g a jn a .
Vse korenine in vsi listi na drevesu pomagajo
srkati hrano in jo pošiljajo v središče, kjer
jo razporeja življenska moč in razpošilja
povsod, kjer in koder in kadar jo je treba.
Člani, skupine, stroke, ki ne store prve
dolžnosti, ki ne zbirajo in ne pošiljajo pri
spevkov centralni blagajni, jemljejo sebi
življenje. Ena koreninica na hrastu in en
listič njegov donese in nasreba celotnemu
hrastu primeroma malo hrane in vendar, ker
vse koreninice in vsi listi store svojo dolžnost,
pripomorejo, da zraste orjaško drevo, na
katero so po pravici ponosne vse koreninice,
vsi lističi in vse veje, češ: naša je ta veli
častna hrastova moč. Vzdržuje nas in mi njo.

Splošna vnema.
Drugo, kar organizacija potrebuje za
uspešno rast, je s p lo š n a v n e m a za skupno
stvar. Da ta vnema ostane, ne ugasne, se

množi in plapola, je potreben poseben organ,
in to je pri organizaciji t a j n i š t v o . Tajništvo
je v organizaciji tisto srce, odkoder pluje
vedno nova sveža kri in kamor hiti upehana,
izmučena in oslabela kri, da se ondi poživi,
nasrka nove moči in se spet raztoči na vse
strani organizacijo poživljat, krepit in redit.
Tajniška skrb je agitacija in postrežba.
Agitacija podučuje in navdušuje. Tolmači
organizacijski program in svetuje pri izvrše
vanju. Tajništvo po skupinah mora imeti
svoj izvežbani zbor zaupnikov. Vedeti mora
za vsak pojav v organizaciji, ga znati iz
koristiti v prid organizaciji, obveščati na
čelstvo, da reši nejasne zadeve, določi prave
smeri in pota. Po žilah zaupnikov se raztaka
življenje od tajništva v vse člane. Tako da
vsi vse potrebno vedo in ista potrebna to
plota preveva vse; zato je tajništvo v vsaki
skupini v neprestani zvezi vsaj potom za
upnikov z vsemi člani. Centralno tajništvo
pa potom pisem, delegatov in časopisa z
vsemi skupinami.
Tajništvo mora skrbeti, da se pravočasno
vrše seje, sestanki in shodi. Stvari, ki jih
ne sme ali ne upa rešiti samo, predlaga
odborovim sejam. V svojo beležnico zapisuje
vprašanja, ki so se nabrala od zadnjega po
sveta, in jih predloži posvetu v obliki
urejenega dnevnega reda. Rešena vprašanja,
ugotovljene misli, storjene sejne sklepe je
treba izvršiti. — M nogo misli, ki jih je
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odbor ugotovil, je takih, da morajo biti zanje
vneti vsi člani.
Pametno je, da se tajništvo v to svrho
posvetuje z zborom zaupnikov glede načina,
kako spraviti te misli med člane. Do ume
vanja in navdušenja za nje jih morejo spraviti
zaupniki zasebnim potoni ali pa tako, da
skličejo vse na skupni shod. Na tem shodu
jim spreten poročevalec pojasni zadevo in
jih vname za misel, tako da je prepričanje
v vsej organizaciji enotno.
Pri strokovni organizaciji so take za
deve, pri katerih je treba splošnega delavskega
umevanja in soglasja: disciplina v delavskih
vrstah, enoten nastop pri mezdnem gibanju,
soglasno stališče pri določevanju odnosov
do drugih strok in plasti, vzajemno odo
bravanje in terjanje delavstvu koristnih naredb
in postav, manifestacija za krščansko kulturno
misel ob katoliških shodih, ob določevanju
državnih postav, katere urejujejo prosveto
in vzgojo.
Odbor mora skrbeti, in pri tem je zopet
zlasti tajništvo izvršilni organ, da so člani
v organizaciji zadovoljni. En del poti, ki
vodi k zadovoljnosti, je bil ravnokar omenjen.
Ta je skrb, da vse važne zadeve v organizaciji
umevajo sploh vsi. Drugi del pa je v tem,
da so člani postreženi. Člani morajo dobivati
na čim lažji način vse, kar jim po smotru
organizacije in po njenih pravilih gre. Pri
strokovnih organizacijah jim gre p o sr edo-
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v a n j e pri uradih, pri zakonodajnih zborih,
pri sporih med njim i in delodajalci, pri
mezdnem gibanju, pri iskanju služb, pri
gmotnih podporah.
Delavec ima zato organizacijo, da mu
ni treba hoditi od Poncija do Pilata, ampak
da za to določeni organ v organizaciji zanj
to stori. Prvi naslov, kamor se obrne v
takem slučaju, je tajniška pisarna. Zato mora
biti tajništvo potom te ali one osebe ob
gotovem in ugodnem času članom na raz
polago. O d občnega zbora in od odbora v
to določeni tajnik je za to odgovoren.
Če je organizacija količkaj urejena, so
člani s tajniško napravo tudi najbolj za
dovoljni in hvaležni. Med njimi in tajništvom
se razvije notranja vez, zavest, kako so na
vezani drug na drugega. Kakor ugoden obtok
krvi občuti srce in vsi udi, tako je med
tajništvom in člani organizacije. Ne vidi se,
odkod in kje, ali krepek organizem priča
da je srce zdravo.

Vodstvo.
Tretje, kar je potrebno, da je organi
zacija kos vsem nalogam, je modro v o d s t v o .
Vodstvo je oko, uprto v pravi cilj, ki
presodi prava sredstva ob pravem času, roka,
ki drži krmilo, kompas, ki ravna ladijo.
Vodstvo je dolžno ugotavljati temelje,
ceste in zvezde organizaciji.

*
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vodstvu posluje razum organizacije,
v njem počiva vsa nabrana skupna volja
za dejanja.
Vsa organizacija se mora zavedati te
meljev. Ker pa je sedež skupne zavesti
najbolj v vodstvu, mora biti tudi zavest o
vsem tem, na čemer organizacija »Jugo
slovanska strokovna zveza« sloni, naj
jasnejša v vodstvu.
»Jugoslovanska strokovna zveza« je
organizacija, kot je to v predidočem označeno.
Potemtakem vsebuje gotovo množino ljudi,
državljanov, kristjanov, vsebuje sloj odvisnih
delavcev. Ker je njen nalog temu sloju izvojevati, kar mu še manjka, mu zasigurati,
kar mu gre, zato pri vprašanju o temeljih
ne more storiti drugega nego te temelje
ugotoviti in jih potem pri vsej svoji gradbi
suponirati, sloneti in se dvigati na njih, ne
pa da bi postavljala katerikrat svoje zidove
izven temeljev. To se pravi: rasti, razvijati
se mora dosledno iz temeljnih načel. Temeljni
kamen, fundament, načelo, na katerem sloni
■vsa zgradba
»Jugoslovanske
strokovne
zveze«, je krščanstvo.
S tem je rečeno, da priznava vse, kar
je resnično in kar je res prav. Potemtakem
vsi rezultati, ki jih je res dognala socialna
veda, vse trditve, ki jih je res ugotovila
zdravniška, naravo- in nravoslovna, gospodar
ska in katerakoli veda, ki zvezo s socialnim
življenjem in delavskim vprašanjem, pa tudi

vse trditve nadnaravnega razodetja, katerih
čuvaj in tolmač je katoliška cerkev, veljajo
zanjo ravno tako ko ena in ena je dve, To
se pravi: »Jugoslovanska strokovna zveza«
sloni na krščanstvu, raste iz krščanskih tal.
Zvezde, v katere mora biti uprto okokrmarjevo in kapitanovo, so programne
točke »Jugoslovanske strokovne zveze*. Vseh
mornarjev oči ne morejo biti uprte v vse
zvezde. Vsak izmed udov v organizaciji ima
svoje posebno opravilo, na katero mora
paziti. Vodstvo pa ne more in ne sme ni
koli zgubiti cilja izpred oči. Njegova po
klicna dolžnost je, da gleda v cilj, kreče
ladijo, daje navodila vsem članom o pravem
času in na pravi način, tolmači in izpopolnuje
jasnost programa in terja izvršitev naročil.
O no mora misliti, da se nadomestijo zlomljena
vesla, zadelajo špranje, da funkcionirajo
stroji. Odgovorno je za ladijo in mornarje.

VI.
Organizacije, ki dopolnujejo
„Jugoslovansko strokovno zvezo“.
Ko stremi za ciljem, naleti strokovna
zveza na ovire, katerih ne more odstraniti
brez vpliva na činitelje, ki ne spadajo sami
po sebi v njen ožji delokrog; vendar pa
zavisi mnogokrat bistveno od njih njen
uspeh. Činitelji, ki ji utegnejo prekrižati
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njene račune, so zlasti napačne politične
struje, napačno socialno gospodarstvo, na
pačno kulturno mišljenje lastnih članov in
delavcev samih.
Prvo, proti čemer se mora strokovna
organizacija zavarovati, so napačne politične
struje. »Jugoslovanska strokovna zveza« ni
politična organizacija, ampak stanovskokulturna; vendar pa mora paziti, da ji splošna
politika v državi in obče politično mišljenje
ne podere vseh poti do njenega cilja. Zato
mora rada ali nerada, ako stanovski interesi
to terjajo, poseči tudi sama v politično
vrvenje.
Delavstvo potrebuje državnega varstva.
To varstvo pa zavisi od postav. Če^socialnih
postav ni, jih je treba uveljaviti. Če so, jih
je treba obdržati. Temu pa nasprotujejo
napačne politične struje, blodne ali tudi
zlobne politične stranke. V tem slučaju je
delavstvo siljeno, da se kot pravijo „po
litično orientira“, da zavzame lastno po
litično stališče in da svojemu stališču po
treben povdarek.
Zato mora misliti delavska strokovna
organizacija na lastno delavsko p o l i t i č n o
mo č , na zadostno politično zastopstvo. Po
ustanovitvi jugoslovanske države je začela
vršiti »Jugoslovanska strokovna zveza« tudi
to nalogo. Ko pa se je polastila vlade v
državi in Sloveniji Jugoslovanska demo
kratska stranka v drugi polovici leta 1919,

zastopnica kapitalističnega liberalizma in
nasilnega centralizma, znana končno pod
imenom Pribičevič-Žerjavova vlada ali tudi
demokratskosocialistična, ker so jo podprli
in podpirali tudi socialni demokratje, se je
moralo delavstvo proti nasilni neljudski struji
pripraviti na bran s pomočjo lastne izrazito
politične organizacije. Na novega leta, dne
1. januarja 1920 se je obnovilo zopet nek
danje katoliško politično društvo pod imenom

„D elavska zv e za “.
„Delavska zveza“ torej d o p o 1n u j e
„Jugoslovansko strokovno zvezo“. Njen
namen je skrbeti delavstvu za zadostno
politično moč. Brigati se mora za delavski
politični vpliv. Paziti, da bo delavstvo pri
merno zastopano v vseh javnih političnih
zastopih : v občinski upravi, v deželni in
državni vladi in v postavodajnih zbornicah.
V
delo „Delavske zveze*4 spada skrb
za delavsko politično časopisje, za delavsko
politično izobrazbo in skrb za delavske po
slance. V svobodnih razmerah bi mogla
nalogo „Delavske zveze“ vršiti strokovna
organizacija sama. Ker pa stara avstrijska
postava loči med političnimi in nepolitičnimi
organizacijami in to ločitev in dejstvovanje
lahko tolmači vsakokratna vlada po svoje,
je nujno, da je vsak član strokovne organi
zacije tudi včlanjen v „Delavski zvezi“.
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O d gospodarske strani dopolnuje „Ju
goslovansko strokovno zvezo“ delavsko za
družništvo in sicer najprej:

K onsum na organizacija.
Delavska konsumna organizacija istomislečega delavstva kakor je organizirano v „Ju
goslovanski strokovni zvezi“, ima svoje širše
gospodarsko okrilje v „Gospodarski zvezi".
Konsumna društva so organizirana na dvojen
način: ali samostojno brez organske zveze
z drugimi konsumi ali pa organsko zvezana
z osrednjim konsumom slično ko skupine
pri „Jugoslovanski strokovni zvezi“ s centralo.
Prva vrsta konsumov mora sama skrbeti za
kritje in žitje z malimi silami, ki jih zgolj
krajevna sredstva dajejo. Druga vrsta konsumne organizacije razpolaga z večjo go
spodarsko močjo. More misliti, ker ima
mnogo večji obrat, na cenejši nakup in more
potemtakem b o lje in ceneje oskrbovati svoje
člane in samo ta način delavske konsumne
organizacije se more uspešno kosati z iz
sesavajočo veletrgovino.
Predstavnik te druge vrste je zlasti

I. Delavsko konsum no društvo.
Ima v mesecu marcu 1921 dvaintrideset
podružnic in mesečnega prometa v tem letu
povprečno po 40 milijonov. Ko nasičuje
delavske potrebe, se pretvarja zajedno vedno
bolj v organiziran splošno ljudski konsum,
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ker vsi potrebni ljudje iščejo v njem gospo
darskega zavetja. Po konsumni organizaciji
skuša
„Jugoslovanska
strokovna zveza"
obračati in obrniti narodno gospodarstvo
v prid najpotrebnejšemu ljudskemu sloju,
v korist organiziranemu delavstvu..
. Tretje dopolnilo »Jugoslovanske stro
kovne zveze» so

delavske proizvajalne zadruge.
Nekateri delavci se skušajo rešiti s
pom očjo lastnih delavskih zadrug. Da jim
ne poveže rok industrijski liberalizem in jih
ne uklene v sužnost industrijski velekapital,
se ti delavci mali obrtniki strnejo, zlože
svoje skromne denarne zneske, kupijo z njimi
potrebne skupne stroje, organizirajo lastni
nakup surovin in prodajo izdelkov in tako
svobodno zadružnim načinom rešujejo svoj
obstoj in ljudsko blagostanje. To so delavske
zadruge. To je najidealnejše reševanje de
lavskega stanu pred kapitalizmom. V take
zadruge se rešujejo tudi delavci, ki so do
njih ustanovitve delali zasebnim podjetnikom.
Mengeš, Stražišče ! Zahteva pa ta vrsta
strokovnogospodarske organizacije, največ
socialnega smisla, največ moralnosti in
čestitosti med delavci. Ta del delavstva je
najvernejši in najkrepostnejši.
Socialna demokracija in materialistični
komunizem nima niti ene delavske zadruge.
Tak, kakor se materialistični socializem in.
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komunizem zgodovinsko razvija, uveljavlja
v gospodarstvu neko militarizacijo dela. Čisto
um ljivo! Kjer ni morale, tam je sužnost.
Njih strokovni agitatorji in voditelji, postanejo,
kjer pride njih sestav od moči, neke vrste
valpeti in nadzorniki po načinu onih, ki so
nadzirali gradbo egiptovskih piramid.
Značilno je, da je vse delavstvo, ki
dela v lastnih delavskih zadrugah, organi
zirano pri »Jugoslovanski strokovni zvezi«
Tako I. žebljarska in železo-obrtna zadruga
v Kropi in Kamni gorici, slamnikarska v
Mengšu, sitarska v Stražišču, osrednja čip
karska zadruga v Ljubljani s poslçvalnicami
v Žireh, Škofji Loki. Selcih, Trati, Železnikih,
Vrhniki, Št. Joštu. Kako je res morala, ki
je v notranji zvezi z verskim prepričanjem,
bistvena sestavina zadrug, se vidi na vzgledih
onih zadrug, ki so razpadle. Ob združitvi
jih je vodil idealni duh vzajemnosti. Ob
razpadu nemorala, sebičnost.
Delavsko zadružništvo izvaja najlepše
tisto točko programa »Jugoslovanske stro
kovne zveze«, ki ji pravimo podružabljenje
velekapitala — s tujo besedo socializacija
To besedo upotrebljajo tudi nasprotniki, ven*
dar v nekoliko drugem, svojem smislu in na
činu, tako da pridejo precej v navskrižje s sed
mo zapovedjo. Nekako tako jo umevajo in žele
izvajaji ko liberalni kapitalisti zasebno last
Četrta dopolnilna organizacija »Jugo
slovanske strokovne zveze« je:
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Delavsko stavbinsko društvo.
Njegova naloga je zidati delavcem hiše.
Z mesečnim ali tedenskim plačevanjem po
10 K je prišel potom tega društva pred vojno
delavec do lastne hiše, ne vedoč kdaj, kot
bi plačeval stanovanje.
Zdrava in cena delavska stanovanja,
skrb za nje, spada v program strokovne
organizacije. Dosedaj je to društvo sezidalo
103 delavske hiše. Zasnovalo je delavske
naselbine v Novem Udmatu, Rožni dolini,
Štefanji vasi, Šiški in Trnovem. Prvi načelnik
mu je bil dr. Krek, sedanji načelnik delavskega
stavbenega društva je Alojz Kocmur, kratke
podatke imaš v članku poslednjega v Jubilejni
številki »Naše Moči« (Srebrni jubilej slov.
kršč. soc. gibanja 1919 str. 22).
Blagonosen namen tega in takega
stavbenega društva je očividen. Kateri de
lavec, zlasti oženjen, si ne želi lastne hišice?
Lastna hiša in vrt, koliko družinske sreče s
tem združene! Iz zaduhle tovarne se vrača
delavec-oče. Bela hišica za zelenim vrtom
ga pozdravi oddaleč. »Atek že gre«, zakličejo
otroci in hite mamici povedat. Za živo mejo
majhna utica, kjer večerjajo, se pogovarjajo,
m alo odpočijejo, pomolijo. Mati in oče
spravita otroke spat, noben v hiši se ne jezi
nad nadležno delavsko stranko z otroci; na
svojem so, nikomur v nadlego. Kako dobro
dé to delavcu-očetu in njegovi ženi. Otroci
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. pa, ko dorastejo, se spominjajo hišice očetove,
kraja svojega rojstva in vrtička materinega,
j kraja mladega veselja.
Peta dopolnilna organizacija »Jugo
slovanske strokovne zveze« je izobraževalna

Krščansko socialna zveza
s svojimi prosvetnimi društvi. Strokovna
organizacija mora skrbeti sama ali po kom
drugem za poduk o predmetih delavskih
stanovskih potreb. Razmatrati in ugotavljati
mora, kako bi se dale te potrebe utešiti.
Misli in ideje, ki zdravijo delavsko vprašanje,
pa segajo v svet občih socialnih idej, zvezane
so z vero in moralo, z naziranjem o svetu
in življenju.
Prosvetna naloga sili »Jugoslovansko
strokovno zvezo« na m i s e l n a kulturna
tla. Na izobraževalni poti se srečuje s pro
svetnimi društvi. Misel jo je porodila. V
»Krščansko-socialni zvezi« — prvotno delavsko-izobraževalnem društvu — ji je tekla
zibelka in na isto zvezo se naslanja, da ji
ona s socialno kulturnimi idejami oplaja
strokovna tla. Zato kjer obstoji krščansko
izobraževalno društvo, so člani »Jugo
slovanske strokovne zveze« tudi člani tega
društva. Kjer takih društev ni, mora sama
vršiti prosvetno nalogo za svoje člane. Tudi
osrednja »Krščansko-socialna zveza« mora
biti neka miselna mati za vzore »Jugoslovanske
strokovne zveze». Njuno razmerje bi moralo

biti kakor misel in dejanje. Kadar mati ne
stori svoje dolžnosti, mora hči vršiti obe
opravili.
Osnova in končni cilj je »Jugoslovanski
strokovni zvezi« jasen in trden, to je krščansko
stanovsko načelo in katoliško urejena družba.
»Katoliško« pomeni, prevedeno v naš jezik
to, kar je za splošno dobrobit. Tudi to je
jasno vsakemu njenemu članu, vsaki njeni
skupini, da vse, kar je prav in kar je dobro
in kar je res, je tudi krščansko, je tudi
katoliško, a to ni vsakemu posamezniku in
vsaki strokovni skupini vselej jasno, kaj je
v teh razmerah, ob teh prilikah in odnosih
prav in dobro in res, kaj je v tej vodi, ki
so jo nasprotniki do dna z lažmi skalili, še
krščansko in katoliško, kako in kam bi
plavale ribe v čisti vodi. To ugotavljati je
naloga krščansko - prosvetne organizacije.
Zato gleda »Jugoslovanska strokovna zveza«
v Krščansko-socialni zvezi, njenih društvih,
knjižnicah
in
odsekih
svoje
prosvetno
dopolnilo.

V II.
Pomen >Jugoslovanske strokovne zveze«.
Pomen »Jugoslovanske strokovne zveze«
je sodobni in bodoči. Ko se majejo vulkanično pred našimi očmi družabna tla, je njen
pomen lahko predočiti.
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»Jugoslovanske strokovne zveze« prvi
pomen je v tem, da nudi nravno mislečemu
delavstvu jugoslovanskemu nravno in v danih
razmerah najuspešnejše sredstvo, da izvojuje,
kar se danes v naši državi dobrega za de
lavstvo izvojevati da. Daje mu v roke lastno
organizirano moč. Proza mu duševno moč
razboritih in krepostnih članov, omogočuje
sopomoč vseh njegovih prijateljev in so
mišljenikov, odpira mu vrata do državne
mize in okna, skozi katere more govoriti
javnemu mnenju potom shodov in časopisja.
Om ogočuje delavstvu, da more tudi ob času
neurejenih socialnih razmer, ob katerih
liberalizem s svojo zlorabo svobode v so
cialnem, gospodarskem, političnem in nravnem
življenju še ni popolnoma preprečen s social
nimi postavami, braniti samo sebe.
Drugi pomen »Jugoslovanske strokovne
zveze« je v tem, da utira pot socialni ureditvi
razmer v naši državi nravnim pravnim na
činom. S tem preprečuje grozo socialne re
volucije v naši državi. Krvav razredni boj v
državi sami je neizogiben brez močne enotne
pravno misleče delavske organizacije. »Jugo
slovanska strokovna zveza« nudi skice za
delavske postave s svojimi zahtevami in
resolucijami, omogočuje dogovor med de
lavskim in ostalimi stanovi s svojim enotnim
in programno jasnim delavskim udruženjem in
nudi državnemu aparatu svojo organizirano
moč, da država more izvesti, kar tirja od nje
socialna pravičnost, socialni red in mir.
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Tretji pomen »Jugoslovanske strokovne
zveze« je v tem, da brani protikrščanskim
strujam in strankam izigravati in izkoriščati
delavstvo za svoje namene. Take stranke
so pri nas ob času, ko to pišem, materia
listični socialisti, materialistični komunisti in
liberalni demokrati. Ti poslednji so si za
delavstvo napravili še eno stranko z imenom
narodnosocialna. Vsem tem strankam, ki na
nemoralo, na nevero in dosledno na proti
socialno smer zidajo svojo stavbo, ni mogoče
drugače preprečiti njihovega strupenega dela
kakor s solidno, disciplinirano, podučeno in
m očno delavsko organizacijo »Jugoslovansko
rokovno zvezo«.
Četrti pomen »Jugoslovanske strokovne
£veze« je v tem, da kaže pomen in blagoslov
krščanske misli, uresničene v socialnem ži
vljenju! Kar je lepo, kar je blago, kar je res
osrečujoče, je v naročju krščanstva. V svitu
te ideje zbira »Jugoslovanska strokovna
zveza« socialno najbolj zapostavljene, gospo
darsko najbolj ogrožene ljudi, odvisni de
lavski sloj, in ga vodi do socialne ravno
pravnosti^ do gospodarske sigurnosti po poti,
ki je moralna in zato pravna. Čim bolj je
s svojim delom udejstvila svoj ideal, tem
bolj je osvetlila in učvrstila misel krščanstva
v snrialnih odnosih. Krivične razmere so
namreč strelice v srce krščanske misli, pra
vične pa so njeni otroci.

Iz vrenja in vrvenja današnjih dni, iz
socialne blodnosti in gospodarskih sovražnosti
sedanjega časa dviga zastavo krasno urejena
organizacija delavskih strok. Zaupno in čvrsto
stoji ob nji vse katoliško delavstvo, hrepeneč
se ji pridružuje vse po naravi krščansko
misleče ostalo delavstvo in vse tisto, ki je
dozdaj zaman iskalo rešitve drugod. S tihim
.občudovanjem in malodane.^ zavistjo zrejo
na nio vsi moralni stanovi in poklici. Socialni
misleči z začudenjem gledajo nanjo in go
vore: Zopet se sveti križ na socialnem nebu
lepše ko kdaj. Uto č «--in
yil iio J n
doživljajo v njem svojo rešitev, ki so jo
zaman iskali drugod. Okoli rešilne zastave
jih je zbrala »Jugoslovanska strokovna zveza«.
Utrdila je stavbo jugoslovanske države.

