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Proletarci vseh dežel združite se!
Stev. 11.

LJUBLJANA, 18. novembra 1926

Leto 1

Avtonomne strokovne
bankovnih činovnika

organizacije: Zveza grafičnih delavcev Jugoslavije. Savez
nameštenika Jugoslavije. Savez bankarskih, trgovačkih i
industrijskih činovnika.

Za enotnost delavskega strokovnega gibanja.
Položaj delavskega razreda.
Sodrugi, delavci in delavke!
Vse pridobitve delavskega strokovnega gibanja so v nevarnosti. Kapita
listični razred Jugoslavije goni delavstvo brezobzirno v vedno slabši g o s p o 
darski in politični položaj. N apada mezde in delovni čas. Plače se znižujejo,
delovni čas podaljšuje. Socialno zakonodajo sabotira in izigrava. N evarnost
je, da jo tudi formalno odpravi. Delavske strokovne organizacije in delavski
zaupniki so preganjani in odvzeta jim je zakonska pravica do boja in obram be
delavskih interesov.
B rem en a g o s p o d a r s k e krize z v r n j e n a so na d e l a v s t v o z
zniževanjem plač in podaljševanjem delovnika, z omejevanjem produkcije in
podaljševanjem delovnika, z omejevanjem produkcije in odpuščanjem delavcev
iz tovarn in rudnikov, z redukcijami zaposlenih in povečanim i davki. Delavci
v obratih so prisiljeni, da garajo vedno hujše in napornejše, brezposelni pa so
obsojeni brez javne podpore na lakoto in smrt.

Stanje strokovnega gibanja.
Takšen je položaj delavskega razreda 1 V času, ko hočejo kapitalisti n a
daljevati s svojo ofenzivo do popolnega uničenja vseh dosedanjih pridobitev,
v času, ko se kažejo jasni znaki in dejstva, da hočejo kapitalisti prebroditi
gospodarsko krizo s povečanjem izkoriščanja delavstva, je

delavsko strokovno gibanje razcepljeno
na dve strokovni centrali in nekoliko avtonom nih organizacij. Da bi položaj
bil še bolj obupen, se nadaljuje konkurenčni boj med razcepljenimi deli stro
kovnega gibanja, ki ovira vsak odpor proti nap adom buržuazije in vsako ak 
cijo za zaščito in obram bo delavskih interesov. Vrhu vsega se o g r o m n e
m a s e n e o r g a n i z i r a n i h n e m o r e j o z n a j t i v konkurenčnem boju in zato
izgubljajo zaupanje v organizacije, ki niso sposobne, popeljati jih v boj za
o b ra m b o in zaščito življenja, pač pa v m edsebojno borbo.

Avtonom. strok, organizacije in enotnost.
Ko so vidile, da bo tako stanje pahnilo delavstvo v še bolj obupne
razmere, ker lanski kongres zedinjenja (10. do 12. oktobra) ni prinesel zaželjene
enotnosti vseh strokovnih organizacij, ker želijo prispevati k združevanju raz
rednih sil strokovnega gibanja v obram bo neposrednih interesov in življenje
delavskega razreda,

so gornje avtonom ne strokovne organizacije sklenile, da s svoje strani
sprožijo vprašanje zedinjenja delavskega strokovnega gibanja.
S tem nam enom so predložile obem a strokovnim a centralam a (URSS in CRSOJ),
da se vrši 27. in 28. junija t. 1. konferenca z zastopniki avtonom nih strokovnih
organizacij. Neodvisni CRSOJ je sprejel naš pred log in poslal svoje delegate
na konferenco. Ker p a URSS (am sterdam ski) ni poslal svojih zastopnikov, so
ga avtonom ne zveze poklicale na posebn o konferenco (18. julija), kam or se
je odzval.

Predlog avtonomnih strok, organizacij.
Z ozirom na položaj delavskega razreda, na stanje strokovnega gibanja
in na javno izražena nasprotja med obem a strokovnim a centralam a, so pred
ložile avtonom ne strokovne organizacije kot pod lag o za pogajanja o zedinjenju
naslednje točke:

1.
2.
3.
4.

Zedinjenje brez kapitulacije.
Strankarska neodvisnost.
Proporcionalno zastopstvo v odborih organizacije.
M ednarodno pripadnost zedin jenega gibanja določa kongres.

Brezuspešno posredovanje.
Žal avtonom nim strokovnim zvezam ni uspelo niti privesti zastopnike
obeh strokovnih central na*skupna pogajanja. Zastopniki neodvisnega CRSOJ
so se izjavili, da so pripravljeni pogajati se na predloženi podlagi, p a tudi
na kakšni drugi podlagi. s Zastopniki URSS (Am sterdam ) so zopet izjavili, da
iz lanskih svojih izkušenj ne zaupajo CRSOJ, da sm atrajo strokovno zedi
njenje za izvršeno in da se z današnjim CRSOJ ne m orejo pogajati, dokler
se ne odreče Rdeče strokovne internacionale in'ne o bsod i njenega dela. Tem u
nasproti trdi CRSOJ, da je neodvisen in svoboden vsakih vezi in vpliva.

Akcijski odbor enotnosti.
Četudi se ni izpolnila želja avtonom nih strokovnih organizacij, da pride
do pogajanj m ed obem a centralam a, vendar je njihovo delo za zedinjenjem
našlo odm eva m ed delavskimi m asami, ki iskreno želijo zedinjenje. M nogo
številni pozdravi in manifestacije s strani delavcev in delavskih organizacij
so dokaz.

Zaradi položaja delavstva, zaradi goreče potrebe po zedinjenju, zaradi
želje delavskih m as po enotnosti,

so sklenile avtonom ne organizacije, da se obrnejo na delavske m ase.
Prepričane so, da b o d o pri delavskih množicah v obratih našle več razu
m evanja in boljšega sprejema. Sklenile so ustanoviti

Centralni akcijski odbor za zedinjenje delavskega
strokovnega gibanja
in da pozovejo delavce in delavke, delavske zaupnike in organizacije, da se
pridružijo tem u od b o ru in njegovemu delovanju.
Namen temu o dboru so dale avtonom ne zveze sledeči: idejno in p ro
pagandistično zbrati vse delavce in delavke, zagovornike strokovnega zedinje
nja; z njimi in njihovo pom očjo prenesti vprašanje zedinjenja v široke delav
ske m ase; g loboka stremljenja delavskih množic organizirati v akcijo za enot
no st; in končno skupno z delavskimi m asam i in z zagovorniki zedinjenja p o 
staviti vprašanje strokovne enotnosti pred strokovne centrale in pred odbore
razcepljenih delov delavskega strokovnega gibanja.

Poziv delavcem — delavkam!
Sodrugi, delavci — delavke!
Avtonom ne strokovne organizacije vas kličejo, da jim priskočite na p o 
moč v tei težki to d a vzvišeni nalogi.
Pozivajo vas, da skupno z njimi sprejmete vprašanje zedinjenja kot svoje
lastno vprašanje v lastne roke.
Avtonom ne zveze se obračajo na vas,
da z 'največjo pazljivostjo čuvate enotnost svojih organizacij in da potom
njih in z njimi vršite akcijo za zedinjenje celokupnega delavskega strokovnega
gibanja.
Zedinjevanje strokovnega gibanja zahteva iskreno vdanost in mnoge žrtve.
Za vsak nadaljnji korak, za nadaljevanje in uspeh tega delovanja so potrebna
m oralna in materialna sredstva. Avtonomne organizacije so že dosedaj raz
m erom a svojim slabostnim silam izdale velike vsote. Ni jim žal zanje. Kajti
dale so jih v prepričanju, da tvorijo temelj zedinjenemu strokovnem u gibanju
Jugoslavije.
T od a, sodrugi, avtonom ne strokovne organizacije so preslabe, da bi sam o
na svojih plečih vzdrževale tako veliko nalogo. Lotile sm o se je z zaupanjem,
da nam bo brem e takoj olajšano m oralno in materialno, čim se je oklenejo
delavci, delavske organizacije in zaupniki.
Delavci, delavske organizacije in zaupniki, ki hočejo m oralno in mate
rialno sodelovati pri Akcijskem odboru za zedinjenje strokovnega gibanja, naj
s e obrnejo na Zvezo grafičnih delavcev Jugoslavije, Zagreb, Prim orska ulica 2,
kjer se nahaja sedež začasnega odbora.
Sodrugi, delavci in delavke!
Veliki učitelj delavskega razreda je dejal : Proletarci vseh dežel, združite
se! — Ali ni m orda tem bolj potrebno, da se združijo delavci ene dež ele? !

Živela enotnost delavcev Jugoslavije!
Enotnost za obrambo plač!
Enotnost za obram bo delovnega časa!
Enotnost za obrambo socialne zakonodaje!
Enotnost proti napadom kapitalistične gosp od e!
Enotnost delavcev proti enotnosti kapitalistov!

Nevtralne (avtonomne) strok, organizacije.
D odajam o k temu p roglasu:
P ozdravljam o manifest avtonom nih strok. organizacij. Zlasti njegov namen,
zanesti akcijo med m ase v tovarne.
Ves proces zedinjevanja, ki. m ora vzrasti od spodaj navzgor, se m ora za
ključiti s splošnim dem okratičnim zedinjevalnim kongresom .
Zatorej na delo! V obrate!
Delavci in delavke Slovenije! Delavska mladina! Vsi v strokovne organi
zacije!^ Za njihovo zedinjenje!
Člani bivših neodvisnih strokovnih zvez! Pristopajte v Združeno delavsko
strok, zvezo (Strok, komisijo)! Bojujte se v njej skupno z neodvisnim CRSOJ-em
in avtonom nim i organizacijami za popo ln o strokovno zedinjenje!

Člani strokovnih organizacij v Sloveniji, pristaši levega krila! Ne iz
stopajte iz organizacij! CRSOJ in avtonomne organizacije potrebujejo vaše
pomoči pri zedinjenju! Ne odlagajte svojih funkcij! Ne dajte se izključevati!
Vztrajajte pri svoji delavski taktiki boja in zedinjevanja! Vršite neumorno
vsakdanje podrobno delo po podružnicah in obratih ! Kljub sabotaži s strani
socialističnih birokratov, kljub vsem težkočam.
Socialpatriotski kom andanti in njihovi podrepniki nočejo zedinjenja, no
čejo gibanjà mas. Zato bodo edino delavci in njihova proletarska stranka
zgradili m očno zedinjeno strokovno gibanje mas.
Ravno radi tega p a :

Vsi v strokovne organizacije!

Gre za strokovno enotnost!

N ova ž r t e v d ik ta 
t u r e b u r ž u a z ije .

Ali hočete strokovno gibanje popolnoma
uničiti?

In v e n a a r s e s i i s i
n a š g la s . . -

Delavsko občino Mežico je zasedel
(K dogodkom na ljubljanski univerzi.)
„Delavec“ večkrat poziva na oja- zvez pridružijo Strokovni komisiji, če
te dni vladni komisar. Režimska ute
„Slovenski narod kot
čenje strokovnih organizacij. Zadnji se v strokovnih organizacijah komuni
meljitev tega nasilja, te diktature me
samobitna kulturna skup
nost stoji v začetku odlo
plenum Strokovne komisije je poudaril stom ne da besede, če se jih preganja
ščanstva pravi, da se je to zgodilo za
čilne borbe za svojo go
kakor na policiji in če se jih meče iz
radi razmetavanja občinskega imetja isto. Tudi manifest skupine „Zedinje
spodarsko in politično svo
nja“ govori, da moramo v strokovnih organizacij?! Ali niso strokovne orga
po dosedanjem občinskem odboru. To
bodo.“
nizacije poklicane, da zedinijo vse de
da kako prazna je ta utemeljitev, se zvezah organizirati maso.
Skozi vse gorje in solze tisočernega
lavce brez razlike?! Kako naj se de
Isto naglašamo tudi mi: v s t r o 
vidi že iz tega, da režim ne navaja niljudstva, skozi mrak nasilja in prega
lavec organizira v Savezu metalskih
kakih konkretnih dokazov te svoje trditve, k o v n i h o r g a n i z a c i j a h m o r a m o
njanja se vendarle sliši naš glas. Ni je
radnika, če pa vidi, da je njegov sokar ne bi bila samo njegova dolžnost, z e d i n i t i p r o l e t a r s k e m n o ž i c e .
sile,
ki bi ga mogla udušiti . . .
drug,
ročni
delavec
iz
tovarne,
bil
Ta klic je toliko bolj potreben, ker
temveč, kar bi tudi neznansko rad storil
Neznatni dogodki na videz. In še
— o tem ne more biti dvoma — če bi se strokovno gibanje ne razvija navzgor. vržen iz organizacije, ker je zastopal
interese članov in ker je mislil s svojo na univerzi, izven tovarniških obratov
mogel. Režimsko časopisje trdi, da je Edino železničarska organizacija napre
in kmečkih polja. Ali vendar — mo
glavo?!
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prejel učitelj Möderndorfer, ki je bil član
Slučaj sodruga Vistra v zadnjih gočna i d e j a delavsko-kmečke osvo
tega odbora in krajnega šolskega sveta, v i š i n i a l i p a n e z a d u j e j o .
boditve je odzvanjala z javnih tribun
To so nevarni znaki, ki vsakemu dneh je nov zločin nad strokovnim gi
iz občinske, oziroma krajnega šolskega
ljubljanske univerze.
delavcu povedo, da nekaj ni v redu. banjem ! Delavci in delavke, samo po
sveta blagajne celih 12 tisoč dinarjev.
Vršile so se voHtve v Svet sluša
Poglejmo samo Zvezo rudarjev. Od mislite!
Ko pa začne naštevati zakaj, mu takoj
teljev
ljubljanske univerze. Klub mark
S.
Vister je ročni delavec, zaupnik
13.000 rudarjev je bilo lani organizi
poide sapa. Za 3000 dinarjev pravi, da
sistov
in svobodni akademiki so vlo
jih je dobil v svrho udeležbe nekega ranih še nad 800. V zadnjem času pa v tovarni, odbornik strokovne organi
učiteljskega kurza v Ljubljani. Ta kurz je število rednih članov p a d l o n a 400. zacije in lani je bil eden prvih, ki je žili svojo lastno kandidatno listo in iz
delal za zedinjenje kovinarjev. Tivolski dali svoje parole.
Rudarji so bili včasih najbolj orga
je, v kolikor smo se informirali, trajal
Z a s a m o o d l o č b o sl o v e n s k e g a
letošnje počitnice 6 tednov. V njem so nizirana delavska kategorija, danes pa kongres o božiču, na katerem so bili
delavci delegatje, mu je izrekel zaupnico n a r o d a , z a f e d e r a t i v n o z v e z o z
se učili učitelji praktičnih ročnih del. ležijo popolnoma na tleh.
ostalimi narodi!
s tem, da ga je izvolil v plenum Stro
Zakaj? Zakaj je 9 0 % neorganizi
Mežica je dobila ravno po zaslugi MöProti sistemu kapitalizma!
derndorferjevi lepo meščansko šolo s ranih ?! Ali je kriv samo podjetniški kovne komisije.
V
znamenju teh dveh idej in okrog
In tega sodruga je doletela izklju
teror, redukcija, slabe plače?! Ne, sopraktičnimi delavnicami in pameten člo
njih
so
se
izvršile volitve.
čitev . . .
vek res ne more uvideti, zakaj bi krajni drugi, delavci in delavke, s t r o k o v 
Kar
hočemo
poudariti z naše strane,
'Delavci in delavke iz obratov, naše
šoiskr svet ali občina Mežica ne smela n e g a g i b a n j a n e u n i č u j e j o s a m o
organizacije so, v nevarnosti. Ne ruši je sledeče:
poslati kakega učitelja, ali pa še celo p o d j e t n i k i i n p r e g a n j a n j a , n e g o
Delavci in kmetje Slovenije š e n i s o
jih samo kapitalist, temveč tudi vodstvo
Möderndorferja v tak kurz. In končno g a r u š i j o t u d i b i r o k r a t s k i v o 
d
o
s
e g l i svojih nacionalnih svoboščin.
birokratov.
Branimo
naše
strokovno
za šest tednov življenja v Ljubljani, d i t e l j i .
Buržuazija in njen imperializem ne do
gibanje, osvobodimo ga razbijačev.
Poglejmo v Velenje. Edino podruž
3000 dinarjev ni nikaka neprimerna
Ročni delavci vprašujemo Strokovno pušča sam oodločbe narodov.
nico, majhno in slabotno, je vodstvo z
svota ! Režim plača svoje lakajske šti
Svobodno delavsko-kmečko Slove
komisijo
:
pendiste vse drugače! — Poleg tega Arhom na čelu razbilo v času največje
nijo v federativni zvezi z ostalimi na
A li h o č e t e s t r o k o v n o g i b a n j e
nam pripoveduje še režimsko časopisje, revščine.
rodi bomo torej dosegli edinole, a k o
Vprašajmo onih 6000 rudarjev, ki p o p o l n o m a u n i č i t i ?
da je prejel za svoja potovanja v P re
s t r m o g l a v i m o k a p i t a l i s t e in nji
Ročni delavci pa moramo tudi od
valje (t. j. 8 km od Mežice oddaljeno) so bili organizirani v neodvisnih stro
hovo gospodstvo.
še 3000 dinarjev. Toda tu že ne izvemo, kovnih zvezah, zakaj nočejo pristopiti govoriti :
Zato more biti delovno ljudstvo samo
P r i s t o p i m o v s t r o k o v n e or
kolikokrat je Möderndorfer potoval v k Zvezi rudarjev?
in
njegova
marksistična stranka p r o 
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Ker
vidijo
v
Zvezi
samo
Arha
in
Prevalje po poslih občine. In tudi ne
s i l e c ideje samoc dločbe Slovencev do
izvemo, po katerih božjih in človeških Krušiča, ki razbijata strokovno gibanje p a d o m , i z t i r a j m o i z n j i h i z d a 
odcepitve.
jalce!
in ga vodita tako, kakor je všeč Tr
postavah bi moral Möderndorfer oprav
Mi smo že leta poziväli delovno
Kajti
le
tako
bo
delavstvo
prišlo
do
ljati občinske posle zastonj in še plačati boveljski družbi.
ljudstvo v boj proti nacionalnemu za
Zakaj nočejo zavedni kovinarji na enotnosti. —
sam potne stroške. Ko pošilja režim
Slučaj izključenega sodruga pa naj tiranju s strani imperialistične gospode...
svoje delavske podrepnike na poti, re Jesenicah, člani bivših neodvisnih zvez,
Pozvali smo tudi letos na boj proti netvzbudi
odpor in' obsodbo med prole
pristopiti
k
Savezu
metalskih
radnika?
cimo v Svico, v mednarodni urad dela,
V
eni prejšnjih številk smo objavilitariatom. izključitve v Belgradu s strani tunskim konvencijam. In proletariat bo
jim da savno za dijete po 60 zlatih fran
tudi v bodoče stal na čelu borbe za
kov, ali 600 dinarjev na dan in se nič pismo z Jesenic, kjer se navaja sccial- socialističnih razbijačev n e m o r e m o
delavsko-kmečko Slovenijo.
p r i z n a t i . Sodruga V. je izvolil stro
ne. zgraža nad svojim razsipanjem 1 In patriotizem za glavni vzrok.
Če se zdaj pojavljajo naše parole
Zakaj grozijo železnčarji po po
kovni kongres v Tivoliju in tdino on ga
potem molk o nadaljnjih 6 tisočih.
No, morda pa se da razpust meži družnicah položiti svoje funkcije?
ima pravico poklicati na odgovornost. na ljubljanski univerzi, tedaj je znak
za vladajočo gospodo in korak naprej
Ker se na sejah medstrokovnega
škega delavskega občinsKega sveta —
Sodrugi, člani Save>:a metalskih rad
v n aštm osvobodilnem boju, da pro
v katerem s*de poleg meščanov sami odbora s t r o k o v n i h o r g a n i z a c i j
nika, o d g o v o r i t e n a i z k l j u č i t e v
dirajo kljub mraku in trpljenju prvi,
pripadniki socialne demokracije in bivši sklepa o razširjanju „Volksstimme“ in s p r i d o b i v a n j e m n o v i h č l a n o v .
četudi slabotni, žarki vstajajoče zarje
„Delavske politike“ ter o p o l i t i č n i
pripadniki SSJ — še drugače in bolj
Delavci in delavke iz tovarn, o d 
nacionalne, politične in gospodarske
stranki. Itd.
verjetno utemeljiti.
g o v o r i t e na i z k l j u č i t e v s pri
svobode Slovencev v vedno širše sloje
Ne spoštuje se tivolskih sklepov o s t o p a n j e m v s t r o k o v n o o r g a n i *
Občina Mežica si je dogradila letos
proletariata
in polproletariata.
P on—.
lepo meščansko šolo z delavnicami in nestrankarstvu. Proletarske demokracije z a c i j o .
najmodernejšo higinično opravo. Ta šola in svobode kritike ni. Se vedno ko
Namesto enega izključenega delavca
mandirajo Arhi in Krušiči, ne pa člani. deset novih!
je stala okrog 3 miljone in pol. Potem
Bolnice so premajhne, jetnike se na
Bojevne taktike in bojevnih nastopov
si je ta delavska občina zgradila še gra
m ešča po kleteh. — Nevarne opozivitacijski vodovod za okroglo 800.000 nikjer. Za zedinjenje se ne dela. Pač
cionalce hočejo izgnati v Afriko ali na
dinarjev. Angleški akcionarji prispevajo pa se celo razbija podružnice in izklju
otoke.
čuje člane.
po zakonu o financiranju občin 9 7 % ,
Zatiranje Slovencev in Hrvatov.
Delavci in delavke, taka politika in
torej skoro vse. Ta denar seveda ni
Vse čitalnice, društva, odri, pevski
njihov, ker ga zaslužijo mežiški rudarji taktika Strokovne komisije in sociali
zbori
itd., vse, kar je slovenskega in
stičnih
voditeljev
je
razbijaška,
je
uni
s svojimi trdimi žulji, toda angleški ka
Atentat — navaden švindel.
hrvaškega v Veneziji Giuliji in Istri —
čevalna.
pitalisti bi ga vsekakor radi imeli v svo
Naši časopisi sploh ne prinašajo je razpuščeno in prepovedano. Slo
Zato ni čuda, da strokovno gibanje
jih žepih. Iz Möderndorferjevega pro
vesti, ki se širijo v inozemstvu in ki venski in hrvaški jezik je izgnan iz
cesa vemo, da če ni drugače, angleška peša, da celo nazaduje in da stavbintrdijo, da atentata na M ussolinija sploh
šol in uradov. N acionalnih svoboščin
rudniška uprava tudi „maže“ različne ske in lesne organizacije sploh ni.
ni bilo. Petnajstletni deček je iz sam e za Slovence in Hrvate ni več. Vlada
Delavci nočejo v take strokovne or
uradnike. Zakaj bi se torej slovenski
fašistovske m ladostne navdušenosti h o  fašistovski revolver . . .
agenti angleškega kapitala ne potegnili ganizacije in najzavednejši del prole
tel videti M ussolinija. Ril se je skozi
za angleške bogataše proti slovenskim tariata, ki je kljub obznani in zakonu
vrste v ospredje. T o je sfanatizirane
o zaščiti države ostal zvest neodvisnim
delavcem ? !
Gospodje, nabavite si pepel
fašiste podivjalo, da so petnajstletnega
strokovnim
organizacijam
danes
noče
Angleška rudniška uprava je napra
dečka na licu m esta ubili — kot „aten
nike!
pristopiti k Strokovni komisiji — k e r
vila vse mogoče poizkuse, da zniža ob
tato rja“.
v o d s t v o in b i r o k r a c i j a s svojo
Prosim, da bi priobčili v Enotnosti
činske doklade. Po zakonu ni šlo. Do
Nov val terorja.
ta članek :
bila si je lakaja v davčni upravi — ki t a k t i k o o d b i j a p r o l e t a r s k e m a s e .
Resnica ali neresnica — po „aten
Kako naj pristopajo delavci in de
Zdi se mi, da sem dolžan, da se oglasim
je seveda pozneje izginil s površja —
ki je trdil, da je mežiška šola luksus lavke v strokovne Organizacije, če v njih ta tu “ je nastopil teror, kakršnega v z enim člankom. Bil sem v bolniškem
nimajo uspehov, ne pravic, če v njih Italiji še ni bilo, čeprav sm o že culi stanju in zadržan od bolezni, mi ni bilo
za Mežico. Morda je tudi vodovod lu
mogoče, da bi vsakokrat sam šel po bol
k su s? Mi sicer vemo, da so v Mežici komandirajo Arhi in Golmajerji, če se iz Italije vse grozote fašizma.
niško plačo. Zato sem oškodovan na iz
do sedaj skoro vsako leto umirali ljudje jih razbija?!
Ustavljeni časopisi.
gubo pri plači, ker sem dobil plačo sicer
Kako naj se bivši člani neodvisnih
na legarju, toda angleški kapitalisti in
Vsi opozicionalni časopisi so bili v polnem redu, samo da je pri enem sto
njihovi lakaji vendarle lahko mislijo,
ustavljeni. M ed njimi tudi kom unistična dinarskem bankovcu manjkal kos v veli
da vodovod ni bil potreben in da je podjetniki, kakor n. pr. „Trboveljska pre
„U nita“ in „Ordine n u o v e“. Definitivno kosti kvadratnega centimetra.
mogovna
družba“,
v
občini
„švicali“
;
to razmetavanje denarja.
Nisem ga mogel nikjer izmenjati, po
Pa. vse je še nekako šlo, dokler je 2. bi se zmanjšala rezervna brezposelna je ustavljeno tudi kom unistično „D elo“
armada, ki omogočuje pritisk na plače v Trstu.
vedal pa mi je lekarnar, da ga ne bom
šel denar iz mežiške občine v kapitali
Zakon o zaščiti države.
mogel drugje izmenjati, kakor v Narodni
stične žepe. Mežiško šolo je gradila in 3. bi delavci ne hoteli več podjetni
banki v Ljubljani. Ko sem se nahajal v
kom garati za sramotne plače. Kar pa
tvrdka „Slograd“ iz Ljubljane (mimo
P arlam ent je sprejel zakon o za
grede povedano: ravnatelj te tvrdke je bi bila morda še najhujša posledica ščiti države. Policija im a svobo dne Ljubljani, sem se res napotil v Narodno
brat velikega župana Mariborske oblasti). take delovne metode, je to, da bi uteg roke. Vsi potni listi se razveljavljajo. banko in sem ga tudi izmenjal. Plačati
Toda pri vodovodu je prišla ta delavska nilo priti končno delavstvo do spozna
Na meji imajo straže pravico, streljati pa sem moral 1 Din 70 para odškodnine.
občina na čudno misel, da bi bilo bolje, nja, da so podjetniki sloh nepotrebni za begunci. Ruzpuščene so vse o p o - Dobil sem pa pri drugi plači — ker tudi
da gradi sama z brezposelnimi delavci, na tem svetu.
zicionalne organizacije in društva. Iz nisem mogel sam ponj — zopet take ban
kovce. Pogledam denar in vidim luknjo
To bi bila groza!
da jih pošteno, človeško plača in da
parlam enta je bilo vrženih 124 p o slan 
v sredini in druga. Obe dve so bile pre
In zato je morala pasti zopet ena cev, komunistične so aretirali.
je bolje, da dobe dobiček, ki ga drugače
žgane na sto dinarskem bankovcu. Zato
iztisne podjetnik iz delavskih žuljev in delavska občina.
V Milanu.
prosim osobje, ki ravna z denarjem, da
In zato bo moral pasti tudi učitelj
spravi v svojo mavho, delavci sami.
V
Milanu so fašisti razdejali 250si nabavi posodico za otrinjati cigarete in
Prosim, tu pa že začne „boljševizem“ ! Möderndorfer.
hiš. Ranjenih je 850 oseb. Pisatelju tja naj polaga goreče cigare oziroma ci
Delavci na branik za delavsko ob
Zakaj, kaj bi bilo, če bi vse občine vpe
Crocen so zažgali knjižnico, obstoječo
garete, da ne bo nazadnje kvarilo denarja
ljale ta sistem režijskega dela, ali pa čino ! Izražajte v pismih simpatije me
žiškim rudarjem in njihovem občinskem iz 100.000 knjig. — P o javnih trgih in delalo nepotrebne stroške in škodo
vsaj vse delavske občine? To ni ma
so postavili vislice v znak grožnje. —
delavcem.
Rudar iz Trbovelj.
lenkost za kapital: 1. bi bogataši, veliki svetu.

Divjanje Mussolinije
vih fašistov.

P o zim i in sp o m la d i bo m a r s ik je la k o ta
S krškega polja.
(Kakšne nadloge tarejo kmets.)
S strahom lahko gledamo v bodoč
nost. Zima je tu, kaj b o ?
Koliko bodo pretrpeli delavci po
mestih in industrijskih revirjih?
Kakšne skrbi tarejo kmeta ? Posebno
letos, ko je letina slaba. Še na kmetih
bo pozimi in spomladi marsikje lakota.
Letošnje deževje in povodnji so straš
no uničile kmetije. Malo pridelka in
še ta slab. Krompir j'e segnil v zemlji
in mnogi gospodarji bodo letos ostali
brez njega. Če vemo, kaj pomeni krom
pir za slovensko kmetijo, lahko veru
jemo, da kmetje jokajo od same skrbi.

tako slab, da bodo kmetje letos prejeli
samo 50 do 60 procentov lanske žetve,
ponekod 70 do 75 odstotkov.
Nad njivami s prosom in ajdo je
stala voda. Seme zato ni vzklilo. Pri
delala se je samo ena tretjina navadne
letine. In še ta je slabe vrste.
Ko je doraščal krompir, je stal v
vodi. Avgusta meseca pa se je v vro
čini skuhal in segnil. Komaj ga bo za
seme. Že septembra so kmetje povpra
ševali po njem, da ga kupijo. Kako
bo kmet redil svinje ? Od česa bo živel ?
Repa je spet trpela radi suše v av
gustu. Zato jo je malo in drobna je.
Edino koruza je ostala. Z njo pa
bo treba plačevati davke . . . In še voj
sko nam obetajo . . .

Še bomo plačevali Klic iz tobačne tovar
ne Ljubljana.
davke.

l e dni so časopisi obelodanili na
črte za državni proračun v bodočih
letih 1927/28. Poglejmo številke, čeprav
bi nas mnogo bolj zanimali podatki o
letošnjem primanjkljaju v proračunu,
ki kaže, da ne bo majhen.
Dohodki.
Gospodje ministri so c reračunali
dohodke na 11 miljard 471 miljonov
dinarjev. Kdo bo pa dajal te dohodke?
Davki bodo prinesli v državne bla
gajne celih 5 miljard 160 miljonov.
Delavci in kmetje, še bomo plačevali!
Monopol daje 2 miljardi 362 mi
ljonov. Kaj se to pravi? Odgovor bi
V Prekmurju.
nam lahko dali kmetje v Dalmaciji,
Tudi nad Prekm urjem se je izlil dež.
Hercegovini in Makedoniji, ki pride
Ravno ko je cvetelo žito. Pridelek je
lujejo tobak, pa ga morajo napol za
stonj prodati državi, ki na kmečkih
žuljih zasluži miljarde.
Državno gospodarstvo bo dalo 3 mi
(Dosedanji gerent Vodušek postane podžupan.)
ljarde 828 miljonov. O dkod? Iz žepov
Nov občinski c d b o r je prevzel svoje je „prostovoljno“ odstopil. Kaj naj ta železničarjev in delovnega ljudstva sploh.
posle. Okrajni glavar je izvršil odlok dogodek pomenja, da bo na občini
Izdatki.
ostala še vedno ista gerentovska poli
ministrstva.
Dobro nad 11 miljard se bo iztis
tika? Ali bo morda socialist Sitter samo nilo iz ljudstva. Kdo bo pa užival te
Dvoje je mogoče:
ali je gerentstvo tako uprupastilo župan — figura, gospod Vodušek pa pare, kam bodo izginile?
občinsko gospodarstvo, da hočejo zdaj podžupan — gaz d a?!
Kraljevski dvor, narodna skupščina,
Takšni znaki so slabi za delavstvo. predsednik vlade, glavna kontrola, pi
gospodje zvrniti odgovornost in krivdo
Poglejmo v Delavsko zbornico. V njej sarne kraljevega dvora in kraljevskih
na novo izvoljeni odbor —
ali pa pričakuje Trboveljska družba sedijo socialisti, demokrati in klerikalci ordenov nas bo stalo 130 miljonov.
in oblast, da bo nov odbor pozabil na ter složno delujejo. Zato brezposelni
(M mogrede bodi omenjeno, da za
rudarsko revščino in nadaljeval proti- ne dobivajo podpor, pač pa tajniki in brezposelne v proračunu ni niti pare.)
odbori strokovnih central.
delavsko politiko dosedanjih gerentov.
Za pokojnine generalom, ministrom
Če je Vodušek zato postal podžupan, na razpoloženju, za narodna priznanja
Morda je pa ( boje skupaj. Vsekakor
da se bo tudi v trboveljski občini za
morajo trboveljski rudarji pazljivo kon
(medalje, pohvale i. dr.) bo izdatkov
nemarjalo brezposelnost med rudarji in celih 640 miljonov.
trolirati delo županstva.
Primer Mežice je obenem jasen znak, se ne bodo pričela kakšna občinska
(Seveda v proračunu ni nobenega
s kakimi težavami se bo moral boriti dela — tedaj je taka složnost v škodo izdatka za zidanje novih tovarn ali za
občinski odbor, če bo hotel zastopati delavstva in pomenja navadno podpi
odpravo stanovanjske bede.)
ranje kapitalističnih strank in Trbovelj
delavske interese.
Državni dolgovi, to se pravi fran
Slučaj z Voduškom nam daje misliti. ske družbe.
coski, angleški in amerikanski bankirji
Rudarji, kontrolirajte delo občinske
Dosedanji gerent je kar čez noč postal
bodo požrli 602 miljona.
podžupanom namesto s. Grabnerja, ki ga odbora!
(Slovenskim kmetom, ki jim je po
vodenj odnesla hiše, njive in vse, se
ne bo dalo niti enega tisoča!)
Vojna in mornarica — topovi, puške,
strupeni plini in podobno — bo vzela
Kmečka zem lja v Dalmaciji.
Fašistovski teror v Dalm aciji.
2 miljardi 350 miljonov ljudskega pre
Izmed siromašnih pokrajin je Dalma moženja.
Odkar se sklepajo v Belgradu nettuncija najsiromašnejša. Kmečko ljudstvo nima
ske pogodbe, ki pomenijo izdajstvo nad
(Naše uredništvo je prejelo pismo
niti zemlje. Od vse zemljiške posesti
delovnim ljudstvom Dalmaciji, se je pri
invalida, ki sporoča, da je po novem
imajo tisoči in tisoči kmetov samo eno
tisk režima v Dalmacije se povečal. Zadnje
zakonu izgubil pravico do invalidske
tretjino. Druga tretjina pripada škofu in podpore, ker ne more dokazati, da mu
čase postaja strog in brutalen, da ga lahko
višji duhovščini, tretja tretjina pa — ita je granata odnesla nogo. Tako se godi
primerjamo s fašistovskim terorjem.
lijanskim veleposestnikom in trgovcem.
Ljudstvo dalmatinsko se upira. Neza
tisočem.)
V
parlamentu mešetarijo zdaj poslanci
dovoljstvo raste. Zaupanje ljudstva v me
Ministrstvo notranjih zadev (policija,
o agrarni reformi v Dalmaciji. Hočejo jo
ščanske stranke in Radiča popušča. In pri
žandarmerija) bo preskrbljeno s 605
seveda „izpeljati“ tako, da bo ostalo vse
zadnjih občinskih volitvah je povsod na
miljoni.
pri starem.
predoval in zmagoval bojevni Blok delavcev
Za promet bo izdatkov 2 1h miljarde.
Ljudstvu Dalmacije naša gospoda ne
in kmetov. Naša ideja osvobojenja bo
(Železničarje reducirajo. In loko
da zemlje. Lahko jo pa izkoriščajo ita
kmalu zavojevala večino siromašnega ljud
motive iz Nemčije prihajajo zastonj.
lijanski magnati. Ni še dovolj domačih Novozgrajena želeniška proga Topčiderstva. V Splitu, glavnem mestu Dalmacije,
pijavk, priti morajo še kapitalisti iz fašije naša stranka dobila večino.
Mala Krsna v Srbiji pa se je porušila.)
Narod Dalmacije koraka na levo. Sluge stovskega pekla.
Itd. Naj nehamo. To dovolj pove.
Gospoda v parlamentu sicer „prote
režima pa odgovarjajo s terorjem. Vsi ob
Škoda, da nimamo pri roki prora
činski odborniki po vsej Dalmaciji, ki so stira“ proti zatiranju Slovencev in Hrvatov
čuna sovjetske Unije. V prejšnji šte
bili izvoljeni na listah delavcev in kmetov, v Italiji, toda delovnemu ljudstvu Dalma vilki našega lista smo objavili samo
cije, Slovenije, Hrvatske, Srbije ni za podatke za industrializacijo. Že te šte
so bili odstavljeni — zaradi komunizma.
Nad 20 delavcev in kmetov iz okolice prazne besede, ampak zahteva:
vilke govorijo nekaj vse druzega, go
Zemlja kmečkemu ljudstvu Dalmacije ! vorijo o socializmu.
T rogirja je bilo aretiranih — radi obrambe
Razlastitev italijanskih veleposestni
pred jugofašistovsko Orjuno. Sodr. Jelič
(Pomotoma smo v prejšnji številki
je bil izročen sodišču — radi govora na kov in škofov!
napisali
samo 472 miljarde dinarjev.
Proč z belgrajskimi in nettunskimi
shodu stanovanjskih najemnikov.
Pravilno
se mora glasiti, da izda sov
pogodbami, ki delovno ljudstvo Dalmacije,
Čim pa so se razširile med ljudstvom
jetska Rusija v tekočem letu nad 1 mivesti o Mussolinijevem diktatorstvu in za Primorja in Slovenije izročajo v žrelo ita
ljardo 400 miljonov rubljev, to se pravi
tiranju Slovencev in Hrvatov v Italiji in lijanskemu imperializmu.
nad 42 miljard dinarjev za zidanje novih
to ravno ob obletnici rapallske pogodbe,
Radič o Italiji.
tovarn, novih železnic in novih elektrarn.)
ko se v Belgradu mešetari o nettunskih
K zadnjim dogodkom v Italiji je dal
A pri n a s ?
pogodb — je vladajoči režim v Dalmaciji

Trboveljska občina.

Siromašna Dalmacija - siromašna Slovenija.

iz strahu pred ljudskimi demonstracijami
prepovedal vsak shod, vsako zbiranje, vsak
letak — skratka vse in celo takim patri
oti čnim in buržuaznim društvom kakor je
Jugoslovanska Matica.
Komu služi in koristi tako nasilje nad
delovnim ljudstvom Dalmacije? Ali ni to
direktna usluga Mussoliniju v času, ko se
zapirajo v Italiji slovenske in hrvaške či
talnice, društva in odri, ko se z orožjem
ubija in strahuje ljudstvo onstran m eje?!
In še nekaj : za Dalmacijo steguje ita
lijanski imperializem direktno svoje krem
plje. Tudi Slovenijo hoče. T a nevarnost
nad delovnim ljudstvom obeh pokrajin s
strani rimskega fašizma, ki neprestano iz
ziva nove krvave vojne, je toliko večja,
ker je ljudstvo Dalmacije in Slovenije že
danes zadosti zatirano. Od dveh strani
ogroženo si mora podati roke in v enot
nem boju izvojevati:
Svobodno Dalmacijo !
Svobodno Slovenijo!
Delavsko-kmećko republiko !
Trpečemu in bojevnemu ljudstvu Dal
macije naše solidarnostne pozdrave.

tudi St. Radič izjavo. Med ostalim čitamo:
Kar, piše „Quotidien“ iz Pariza o Mus
soliniju ni nikak osebni napad, temveč
napad na režim. In časopisi trdijo, da je
Mussolini internacionalni agent provokater
in prinašajo k temu dejstva. Ravno tako
piše glasilo berlinskih socialistov, ki so še
na vladi, da je vlada v Italiji vlada rab
ljev in špijonov.

Plakat na ljubljanski univerzi.
Na ljubljanski univerzi je ob priliki
volitev v SSLU bil razobešen plakat na
slednje vsebine:
„Siromašna Slovenija!
Kmečko gospodarstvo trpi pod ogrom
nimi bremeni. Samo lani je bilo za okroglo
60 miljonov rubežni. Nizke cene za les
in živino. Povodnji. Naš kmet propada.
Tovarne se zapirajo. Brezposelnost nara
šča. Narodno zatiranje tu in onstran meje
se povečuje. Mussolinijevi fašisti divjajo
nad slovenskim ljudstvom.
Proč z zatiranjem! Za samoodločbo
narodov! Za samoodločbo slovenskega ljud
stva! Za svobodno in zedinjeno Slovenijo!
Lista svobodnih akademikov.“

K o n g r e s u s n ja r 
sk ih d e la v c e v .
1. novem bra se je vršil kongres
O srednjega društva usnjarjev in so 
rodnih strok za Slovenijo v Ljubljani.
Ker so na kongresu imeli birokratje
veliko število glasov, je kongres o d 
klonil predlog k strokovnemu
z e d i n j e n j u , ki ga je stavila ljub
ljanska podružnica. Glasi se:
„ P re d lo g
k strokovnemu zedinjenju usnjarskih in čev
ljarskih delavcev Jugoslavije.
Kongres je po obravnavanju položaja prišel
dò zaključka, da je za obrambo pred napadi
kapitala na plače in osemurnik ter pred re
dukcijami neobhodno potrebna enotna stro
kovna organizacija. Obstoječa ločitev naše
organizacije od Saveza kožarskih radnika, or
ganizacije, ki predstavlja delavstvo naše stroke
v ostali Jugoslaviji, je v škodo delavstvu. Zaraditega je treba storiti vse, da ustvarimo
enotno močno organizacijo.
Kongres se s predlogom Saveza kožarskih
radnika popolnoma strinja in smatra, da je

Novi delovni red.
V
zadnjem članku smo omenili uspehe, katere dosegamo, odkar smo raz
cepljeni in razbiti na vse mogoče stran
ke in strančice.
Danes pa hočemo opozoriti na eno
izmed največjih pridobitev naše razcep
ljenosti, to je novi delovni red monopolskih delavcev, proti kateremu ne samo
da se nismo uprli, temveč smo ga na
migljaj s. (?) Uratnika celo podpisali.
Kaj vsebuje dobrega ta novi delovni
re d ? Prva in rekel bi največja dobrota
tega reda je, da se nestalnost delavstva
podaljšuje od enega leta na pet let.
Kaj se to pravi?
To se pravi, da je po omenjeni d o 
ločbi tovarniškemu vodstvu dana mož
nost, da prepreči stalnost vsem onim
delavcem, ki mu niso po volji, in pre
pričani bodimo, da se bo uprava te mož
nosti v polni meri posluževala posebno
proti zavednejšim sodrugom in to tem
lažje, ker ima vsak paznik pravico pri
poročiti delavca zdravniku, da ga pri
pregledu vrže.
Nadalje ta famozni delovni red do
loča nezaslišano visoke kazni. Za vsak
najmanjši prestopek tri dni delati —
zastonj. Nadalje mesec dni prisilnega
dopusta (brezplačnega seveda). Potem
pa na cesto — brez razsodišča. To so
glavne dobrote, ki nam jih nudi ta de
lovni red. Vsebuje sicer še mnogo do
ločb, ki izročajo delavstvo raznim šikanam, pa jih tu ne bom omenjal.
Usiljuje pa se mi vprašanje, zakaj
smo mi vse to brez odpora sprejeli?
Mogoče zato, ker je d o b ro ? Ne. Am
pak zato, ker se nismo znali upreti.
Mesto, da bi združeno nastopali vsaj
takrat, ko nam trgajo zadnje ostanke
naših pravic, ko nam skušajo izviti zad
nji košček kruha iz rok, se pa grizemo
med seboj, ter izgubljamo svoje sile v
medsebojnih prepirih. Mesto, da bi sodružno nastopili v obrambo svojih pra
vic, vlada med nami nezaupanje in denunciantstvo. V času, ko bi se morale
naše sile koncentrirati v boju proti ved
no hujšemu pritisku kapitala, mu sami
pomagamo vihteti bič, s katerim nas
tepe.
Povsod se delavstvo probuja, samo
mi ostajamo topi, neobčutljivi, brezbrižni.
Zato vam kličem : Proč z javkanjem in
tarnanjem, ki nam ne pristoja. Proč z
medsebojnim nezaupanjem in zahrbt
nostjo, ki nas onečašča ! D v i g n i m o
se! S t r n i m o s v o j e v r s t e i n s p o 
zna Uborno, da s m o v e l i k i , m o č 
ni, n e p r e m a g l j i v i !
Del. dop. Martinovič.
Opomba ur.
Delavcem in delavkam tovarne za
k lej v Mostah priporočamo, da čitajo
ta dopis. Spoznali bodo, da je o d p u 
stitev ss. Kusolda in Udoviča iz tovarne
samo signal, ki pravi, da bo v limfabriki, še bolj zapel bič. Proč z med
sebojnim nezaupanjem in zahrbtnostjo !
Strnimo vrste!
na tej podlagi mogoče in potrebno doseči
enotnost.
1. Osrednje društvo ne izstopi iz Združene
strokovne zveze, kakor tudi Savez kožarskih
radnika ne izstopi iz CRSOJ-a.
2. Ena kakor druga organizacija se obve
zuje v svoji strokovni centrali z vsemi silami
delati za popolno strokovno zedinjenje obeh
potom kongresa zedinjenja.
3. Iz obeh organizacij se ustanovi: „Zdru
žena zveza usnjarskih delavcev (delavk).“
4. Centrala te zveze ostane v Zagrebu, a
vanjo se kooptirata dva zastopnika osrednjega
društva.
5. Centralni odbor „Osrednjega društva“
postane pokrajinski odbor združene zveze us
njarskih delavcev za Slovenijo. S tem pride
celjska podružnica Saveza kožaraca v njegovo
področje.
6. Vprašanje kvot in odračunavanja se reši
sporazumno.
Kongres Osrednjega društva nalaga bo
dočemu centralnemu odboru, da takoj upostavi zveze s Savezom kožaraca in zedinjenje
na tej podlagi izvede."
*

O dklonjen je bil nadalje predlog
s strani delegatov, da se obsodi p o 
stopanje načelstva Zveze rudarjev' v
velenjskem slučaju. — Ravno tako se
ni dopustilo članu centralnega od bora
živilskih delavcev, da referira o stro
kovnem zedinjenju. Razmerje glasov

6 : 2.
Kljub temu na delo za zedinjenje
strokovnih organizacij.

K občinskim voitvam v Ljubljani.
Prejeli smo in priobčujemo:
„Skupini Zedinjenje!
Cenjeni sodrugi!
Prejeli smo vaše pismo z dne 27. ok
tobra, v katerem nas pozivate, da se iz
javimo glede delavskega bloka pri ljub
ljanskih občinskih volitvah in glede skup
nega volilnega odbora, na kar vam odgo
varjamo sledeče:
„Mi smo v listu „Enotnost“ in na
vseh javnih nastopih zahtevali enoten na
stop vseh delavskih političnih strank in
skupin v D e l a v s k e m b l o k u . T e za
hteve do danes nismo izpremenili in jo
tudi v bodoče ne nameravamo, ker nam
je jasno, da mora delavstvo v sedanji dobi
napadov združene buržuazije strniti svoje
vrste in združeno nastopiti v vseh akcijah
za življenske zahteve delavstva, kakor n.
pr. proti redukcijam, proti brezposelnosti,
proti brezpravnosti delavcev in delavskega
razreda, proti gerentstvu in komisarjenju
v občinah in dr. To svoje stališče smo
dosledno naglašali tudi v Samoupravnem
akcijskem odboru (SAO), katerega član ste
bili do pred kratkim tudi vi sami.
Pri volitvah v ljubljansko občino pa
je po našem mnenju Delavski blok po
treben še posebno iz sledečih razlogov:
1. Ker se interesi delovnega ljudstva
Ljubljane, t. j. delavcev in nameščencev,
z dosedanjim nekontroliranim in samo
voljnim buržuaznim občinskim gospodar
stvom najobčutnejše prizadeti; tu je po
trebna energična in obilna delavska kon
trola, ki pa se da doseči v zadostni meri
samo tedaj, če postavi in glasuje delavstvo
enotno za svoj blok in če ne bo več igralo
vlogo nezavednega priveska meščanskih
strank.
2. K er je delavsko gibanje v Ljub
ljani razbito in nam te volitve nudijo pri
ložnost, da ga mobiliziramo v njih za nje
govo razredno organizacijo.
Oživeti delavsko gibanje, zainteresirati
delavce za njihova lastna politična in go
spodarska vprašanja ter delavstvo pred
vsem na strokovnem polju organizirati v
enotne strokovne organizacije — to mora
biti v tej dobi naša glavna naloga.
Z našim pristopom k Delavskemu bloku
pa nikakor ne odstopamo od svoje poli
tične in organizacijske samastojnosti. Naša
skupina ostane zvesta idejam Karla Marxa
in Engelsa.
Odbor za pripravo delavskega bloka
pri ljubljanskih občinskih volitvah obstoja,
to je Samoupravni akcijski odbor. T a od
bor je vsem delavskim organizacijam in
strankam odprt. Iz njega pa sta pred vami
že izstopili Socialistična stranka Jugosla
vije (SSJ) in narodni socialisti (NSS). So
cialistična stranka je od vsega začetka ta
odbor in njegovo delo bojkotirala in enot
nost delavstva v vprašanju ljubljanskih ob
činskih volitev sabotirala, kar ste menda
tudi vi obsojali. Zato pa nam je nerazum
ljivo, da ste se odstranili tudi vi iz njega.
Ako so vašemu izstopu dale povod
predvolitve, ki jih predlaga Jugosl. soc.
stranka, potem je naše mnenje, da to ni
zadosten povod za razbijanje Delavskega
bloka. Predvolitve ne smejo prejudicirati
(onemogočiti) Delavskega bloka. In zato
je naše mnenje, da je vaše mesto, ako
resnično hočete Delavski blok, v Samo
upravnem akcijskem odboru.
Vaše izjave, da ste tudi še po izstopu
iz SAO za Delavski blok, jemljemo na
znanje. Toda pripomniti moramo, da p o 
g r e š a m o vašega delovanja za enoten na-

stop v vseh ostalih delavskih akcijah in
nastopih, n. pr. proti redukcijam, brezpo
selnosti itd., pred vsem pa pri s t r o k o v 
n e m z e d i n j e v a n j u . Enotno strokovno
gibanje pa je danes najvažnejše življensko
vprašanje proletariata Jugoslavije. Brez
enotnih strokovnih organizacij ne more
biti zedinjenja proletarskih mas. Samo s
skupnimi nastopi pri volitvah ne bomo
postavili branika proti redukcijam, davkom
in zakonu o zaščiti države i. dr.
Zatorej mi predlagamo :
1. da se povrnete v SAO, katerega de
lovanje je treba pravilno usmeriti za boj
proti gerentstvu in komisarjenju, ter za
razpis ljubljanskih občinskih volitev;
2. da ne sledite razbijaškemu delu
SSJ in da pomagate resno postaviti SSJ
pred vprašanje Delavskega bloka, ki ga
dosedaj zavestno sabotira.
Smatramo za potrebno, da se skliče
v bližnjem času tudi javen delavski shod
za avtonomijo ljubljanske občine.
Proč z gerenti in komisarji — za raz
pis volitev na ljubljanskem magistratu!
Za energično delavsko kontrolo v ob
činskem gospodarstvu!
Za razredni Delavski blok !
Za enotnost delavcev in nameščencev!
Delu čast in oblast!
Ljubljana, 14. novembra 1926.

Kako se ustvarja v Nemčiji
enotna delavska fronta.
Nemški socialisti za bivše kralje in
cesarje.

Socialpatriotski voditelji Nemčije so že
znani izdajalci delavstva. Spomnimo se
samo leta 1918 in 1919 ter Liebknechta
in Kozo Luxemburgo/e.
Vendar jim je dozdaj mnogokrat uspelo,
da svoja izdajstva zakrivajo pred delav
stvom. Toda kar so storili zadnje čase,
se ne da več zatajiti in delavstvo trumoma
rapušča Soc. stranko.
Pred pruski parlament so namreč buržuazne stranke stavile zahtevo, da se ce
sarju Viljemu, raznim vojvodam in njihovim
soprogam izplača 15 miljonov zlatih mark
odškodnine ter gradov in posestva v taki
velikosti, da bi lahko pet Berlinov sezidal
na tej zemlji. Skupna vrednost znaša 250
miljonov zlatih mark. V parlamentu so se
veda zastopani tudi socialisti in komünisti.
Delavstvo je na te zahteve nacionali
stov ogorčeno dvignilo svoj protest. Na
ogromnih shodih komunistične stranke je
proletariat Berlina demonstriral proti oro
panju ljudskega premoženja. Keinen Pfen
nig den Fürsten — je bila delavska pa
rola.
Toda kaj so storili socialistični po
slanci v parlamentu? Ali so glasovali
proti? Ne! Na zločinski način so se
vzdržali glasovanja pri prvem čitanju za
Skupina D ekalistov.“ kona, dočim so komunistični poslanci de
*
lali obstrukcijo, dokler jih policija nasilno
Na diskuziji Pod lipo, ki so s e j e ude ni vrgla iz parlamenta.
Tedaj je zavrelo med članstvom ber
ležili samo dekalisti in socialni demokratje,
linske organizacije socialistične stranke.
je Kisovec (soc. dem.) izjavil, „da za tak
delavski blok nismo in da smo šli tudi Na svoji konferenci so sklenili strankini
1. 1922 samostojno v volitve“ . Z ozirom funkcionarji, delavci iz obratov, da morajo
njihovi poslanci glasovati p roti odškod
na to prinašamo naslednje pismo :
nini cesarjem in knezom,
„Načelstvu ISDS v Ljubljani.
Ko je prišlo drugo čitanje zakona v
Cenjeni sodrugi!
parlamentu, so se socialistični poslanci
V
prigibu vam pošiljamo pismo, ki
zopet vzdržali.
smo ga poslali skupini „Zedinjenje“. V
Kom. stranka je znova pozvala prole
njem je točno formulirano naše stališče
tariat na ulice in demonstracije. Izvenglede skupnega nastopa delavskih strank
parlamentarni pritisk mase je naraščal. Ko
pri prihodnjih občinskih volitvah. Mi vas
se je vršilo tretje in zadnje čitanje zakona
prosimo, da nam izrazite svoje mnenje o
v parlamentu, so prihajale iz tovarn in
tem našem stališču ter da nam pred vsem
veleobratov berlinskih delavske delegacije
pismeno odgovorite na vprašanja, ki smo
v parlament. Delavci socialisti in komu
vam jih stavili že na zadnji diskuziji in
nisti so iskali socialistične poslance in za
ki jih tu ponavljamo kakor sledi :
htevali od niih odločnega glasovanja proti.
1.
Ali ste pripravljeni iti na skupno
Ko je okrog sto delavcev tvoreča delega
listo pri prihodnjih občinskih volitvah tudi
cija brezposelnih vdrla v parlament in po
s tistimi delavskimi strankami, ki se po
zivala socialistične voditelje, da glasujejo
vas predlaganih predvolitev ne bodo ude
proti, jih je policija vrgla iz parlamenta
ležile — ali ne. Pripominjamo, da je
na cesto.
mišljen nastop pri teh volitvah za vsako
In po zaslugi lažisocialističnih koman
delavsko stranko tako, da lahko nastopa
dantov je bil zakon sprejet . . .
s svojim programom, da se samo splošne
Upor med socialističnimi delavci po
zahteve, ki se bodo sporazumno ugotovile,
vsej Nemčiji je bil odgovor na to zločin
skupno, in da velja za vsa zborovanja na
sko izdajstvo.
čelo proletarske demokracije. Skupen na
Stotine socialistov je pristopilo v ko
stop pri volitvah tndi ne obvezuje delav
munistično stranko. Berlinska „Rote Fahne“
skih strank za skupen klub v občinski
je morala pomnožiti svojo naklado. V
zbornici. Za delavske stranke smatramo
Essenu je prestopil h komunistični stranki,
konkretno JSDS; SSJ, NSS, skupino De
delavec, ki je bil od i. 1884 član socialne de
kalistov in skupino Zedinjenje.
mokracije. V Hamburgu je socialistična
Ali ste pripravljeni izključiti iz tega
stranka izgubila toliko članov, da je dala
skupnega nastopa (skupne delavske liste)
tiskati v tiskarno vabila izstopivšim članom
vsako drugo stranko, skupino ali organi
za povratek in da je najela več brezpo
zacijo, ki programatično ne priznava raz
selnih delavcev, ki so ta vabila raznašali
rednega boja? Mi to izključujemo.
za gotovo plačo. Skratka, delavci člani
Odgovor na ta vprašanja nam je po
izstopajo, oni pa, ki so ostali, se nahajajo
treben zaradi tega, ker izjave vaših govor
v ostri opoziciji proti vodstvu.
nikov na zadnji diskuziji niso bile enotne
Ravno v tem času je vodstvo sociali
in ker nam je na tem, da poznamo oficistične stranke priredilo agitacijski teden
elno mnenje vaše stranke v tem vprašanju.
za stranko. Kakšen krah je doživela, do
Delu čast in oblast!
kazuje dejstvo, da je dobila novih članov
Ljubljana, 14. novembra 1926.
samo 40.000 pri 10 miljonih proletarcev.
Skupina Dekalistov.“ Koliko je izgubila starih članov seveda ne
zvemo.
sedanjo gospodo, njeno gospodstvo, njeno
Kongres vseh delovnih.
izkoriščanje in njeno politično in nacio
Kom. stranka in mnoge druge delavske
nalno zatiranje.
V
nedeljo 14. novembra je bil v Celju
organizacije sklicujejo za 1. in 2. decembra
Vstop SLS v vlado je samo v interesu
zbor zaupnikov SLS. Dr. Korošec je go
državno konferenco brezposelnih, za 3. in
slovenskih trgovcev, bank in industrijcev.
voril k političnemu položaju in dejal :
4. decembra pa kongres vseh delovnih. Na
Zato
piše
„Narodni
dnevnik“,
glasilo
tr
„Mi smo bili vedno zvesti in lojalni
kongres se je prijavilo že mnogo delegatov,
govskih in bančnih krogov :
državljani in zato nam tudi ni potreba
„Pozdravljamo ta sklep dr. Korošca in med njimi tudi socialistični člani.
menjati programa.
zaupnikov
SLS ter samo obžalujemo, da
Ne samo, da hočemo v vlado, ampak
Volitve na Saškem .
mi želimo, da pridemo v vlado. Tudi mi ni bil storjen že preje . . . samo želimo,
Na Saškem so se vršile volitve v de
da bi bil čim prej realiziran. T reba pa
Slovenci imamo polno pravico, da sedimo
želni zbor. Poleg meščanskih strank so
je,
da ne vstopi SLS v vlado samo z eno
v vladi.
nastopile komunistična stranka, socialistična
nogo, da bi v tem primeru njena beseda
Zato zahtevamo, da se Slovence ‘po
stranka in stara socialna demokracija Sa
v
vladi
le
malo
veljala
.
.
.
Glavno
geslo
zove v vlado in mora se najti način, da
ksonske (skrajno desničarska). Od teh treh
SLS pri zadnjih volitvah je bilo avtono
se tudi nam vra ta do vlade odpro.
strank je napredovala samo komunistična
mija. Mislimo, da čisto pravilno tolmačimo
Toda četudi svojo taktiko izpremenimo,
stranka in sicer od 260.000 na 342.000
želje vse Slovenije, če rečemo, da bo vsa
se bomo .borili vedno s poštenimi sredstvi.
glasov. Dobila je 14 poslancev, prej 10.
Slovenija
zadovoljna, če nam SLS pribori
Prepričan pa sem, da se doba suhih let
Socialisti so nazadovali. Prej so imeli 40
vsaj delovanje oblastnih skupščin. Kajti
tudi za nas bliža svojemu koncu.“
poslancev, zdaj so jih zadržali samo 31.
bolje
so
delujoče
oblastne
skupščine
kot
Mi se bomo k tem Koroščevim bese
Stara socialna demokracija ima v novem
pa lepo zapisana avtonomija, ki je le mrtva
dam še povrnili. Pribiti pa hočemu takoj,
deželnem zboru samo 4 poslance.
da je tudi Radič obljubljal sedem dobrih beseda.“
Napredek komunistične stranke je re
Delavci
in
kmetje
Slovenije
izrekamo
in debelih let, ko je kapituliral, da pa so
zultat taktike enotne fronte, ki preveva
delavci in kmetje Jugoslavije letos občutili k temu : Ne bomo samo branili avtonomijo vso stranko, odkar se je znebila ultralevi
Slovenije, ampak zahtevamo sploh svo
yseh sedem suhih let.
čarskega sodstva Ruth Fischer - Maslowa.
Vstop SLS v vlado bo samo ojačil do bodno Slovenijo.

SLS h o č e v vlad o.

Poštne znam ke za poplavljence.
Na pisma in dopisnice moramo kupo
vati dražje znamke. Pravijo, za poplav
ljence. Kdo bo verjel to, če se v parla
mentu sploh aoče govoriti o pomoči slo
venskim in banatskim kmetom ?

Listnica uredništva.
Do p i s i niso mogli iziti radi posebnih
težkoč. Ako bo mogoče, prihodnjič.
Ch. Novak, C hicago. Naslov izgubljen,
ne moremo odgovoriti.

Iz uprave.
Sodrugi, poravnajte naročnino, zbirajte za
tiskovni sklad, da izide prihodnja številka.

Za žrtve reakcije.
Sodrug K. je nabral na nabiralno polo
„Nujno“ skupno 360 Din. Denar se je izročil
preganjanemu sodrugu z družino.

Tiskovni sklad.
Izkaz o tisk. skladu priobčimo prihodnjič.
Zahvaljujoč požrtvovalnosti sodrugov in sodružic je mogla iziti ta številka.

Socialistični voditelji — „levičarji“»
Dunajska „Neue Freie Presse“, glasilo ži
dovskih velekapitalistov, prinaša 14. novembra
odprto pismo na Otto Bauerja in Karla Rennerja
povodom govorov k obletnici avstrijske repu
blike. Med,drugim čitamo vprašanje:
„Zakaj mi socialna demokracija takoj, ko
se je ustvarila (avstrijska) republika in pozneje,
ko je po lastnem priznanju imela največjo
moč v koaliciji s takozvanim prestrašenim
meščanstvom — zakaj ni tedaj pomedla z vsem,
vprašujemo mi. Zakaj niste takoj takrat brez
odlašanja vrgli vso ropotijo preteklosti v kot?
Zakaj niste nasprotnikov pomendrali v tla in
v zanosu ter slavi takratnih medenih tednov
odstranili znake hlapčevanja? Tega niste sto
rili in danes se upate očitati revnemu, z vaše
strani napadanemu meščansvu, da je reakcio
narno, ker ne hiti v gručah k vam in ne časti
vas, ki hočete upostaviti razredno gospodstvo,
z demokratičnimi sredstvi, če bo šlo, z ne
demokratičnimi, če bo slaba predla . . . “
Na ta vprašanja dunajske gospode, ki se
Odkrito dela norca iz „levičarske“ avstrijske
socialne demokracije, naj nam odgovori „De
lavska politika“, Golouh in Ošlak, „Delo“ in
njegovi pisači.

Po svetu.
V aršav a (Poljska). Pri volitvah v bol
niško blagajno so komunisti dosegli 12 man
datov, socialni demokratje 10, nacionalisti 9.
Lep uspeh za komuniste, če pomislimo, da je
njihova stranka ilegalna.
Ka nt on (Kitajska). Kantonske čete so za-,
sedle Hukau in prodirajo proti Nankingu in
Šangaju.
O d e sa (SSSR). Vršila se je konferenca
med Čičerinom in turškim ministrom Rušdibejem. Kapitalisti se bojijo, da se ustanovi
Zveza azijskih narodov pod vodstvom Rusije.
Rim. Aretirana sta bila komunistična vo
ditelja Gramsci in Terrari.
M oskva. V kratkem se bo vršila v Ber
linu konferenca ruskih in angleških rudarjev
za ustvaritev angleško-ruskega rudarskega
odbora.

Zahvala.
Naj prisrčneje se zahvaljujem sodrugom iz
Ljubljane za poslano podporo 300 Din.
S sodružnim pozdravom
Julijana Fakin, Zagorje.

Književni pregled.
Karl Marx, njegovo življenje in učenje, spisal
Beer. Izšla je kot II. zvezek Socialno-politične knjižice. Cena 20 Din. Sodrugi, to
knjigo treba čitati.
Zapiski Del.-km. matice. Več številk. Vsaka
10 Din.
Leposlovna knjižica:
I. zvezek. Kuhar: Povesti. Cena 15 Din. Niz
zanimivih povesti iz kmečkega življenja.
II. zvezek. Ch. Dickens: Božična pesem v
prozi. Cena 12 Din. Povest mednarodnega
angleškega pisatelja.
III. zvezek. M. Krleža: Golgota. Cena 12 Din.
Proletarska drama znamenitega hrvaškega
pisatelja.
IV. zvezek. Jack London: Železna pesta,
prva knjiga je izšla v Zadružni zalogi. Ro
man je proletarskega pisatelja Jack Lon
dona. Predgovore je napisal pisatelj Bratko
Kraft. Druga knjiga izide k Novemu letu.
Cena prvi knjigi 20 Din.
Pariška komuna. Cena 5 Din.
Mile Klopčič: Plamteči okovi. Revolucio
narne pesmi mladega proletarskega poeta.
Cena vezani knjigi 10 Din.
Maksim Gorki: Deveti janu ar. Črtica o ruski
revoluciji iz leta 1905 z dvema slikama.
Cena 5 Din.
Generalni štrajk angleškega delavstva. Ce
na 2 Din.
Pahor: Medvladje. Socialni roman iz dobe,
ko se je zlömila avstrijska oblast. Cena
30 Din.
Vse te knjige se lahko naroče v upravi
„Enotnosti“, Ljubljana, Karla Marxa trg št. 2.
Lastnik in izdajatelj: Alojz Kusold, LjubljanaMoste. Odgovorni urednik: Ciril Skočir, Ljub
ljana. Tiskarna Jos. Pavliček v Kočevju.

