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Na današnji dan 1955 ...
... so se v Indoneziji v Bandungu zbrali

predstavniki 23 azijskih in 6 afriških

držav in Jugoslavije. S tem se je

začelo gibanje Neuvrščenih.

Novice

Izrael stopnjuje agresijo
Gaza, 15. april 2022
V petek so ulice Gaze zasedle množice palestinskih protestnikov. V sloganih

so pozivali arabsko in mednarodno skupnost, da obsodijo dejanja izraelskih

oblasti.

Izraelske oblasti so v petek pred zoro izvedle nasilno racijo mošeje Al-Aqsa

v Gazi, ki je najstarejša mošeja na svetu, v islamski veri pa velja za tretji

najsvetejši prostor na Zemlji. Ranjenih je bilo preko 150 Palestincev. Ker pa

ravno poteka ramadan, eden izmed najpomembnejših mesecev v islamski

veri, je bila mošeja nabito polna. V času napada je v njej molilo preko tisoč

vernikov.

Oboroženi s šok granatami, solzivcem in gumijastimi naboji so Izraelci želeli

razgnati “nasilno množico”, ki naj bi se zadrževala v mošeji po zaključenem

obredu. Kot pa je bilo razvidno in posnetkov in pričanj očividcev je izraelska

policija streljala na mlade, stare in verske uslužbence. Po “uspešno

zaključeni akciji” pa so celo ovirali dostop zdravstvenega osebja do

prizorišča napada in do ranjenih.

Palestinski protestniki so tako v petek zahtevali obsodbo izraelskih

fašističnih taktik tako od arabske kot tudi mednarodne skupnosti. Žal pa

ima Izrael globoke kulturne in predvsem ekonomske vezi z ZDA. Vojna pa je

žal odličen vir prihodka za obe državi. Koliko časa bodo Palestinci še trpeli,

da si bo lahko peščica polnila žepe s krvavim denarjem?

Inter
Žiga Blažko

Kmetijski minister Podgoršek je

“pozabil” plačati hotelski račun v

vrednosti 800 evrov. Hotel Bohinj, ki

je v lasti kriptomilijonarja Damiana

Merlaka, je tudi tako “pozabil” izdati

račun.

To je še bolj zanimivo zaradi tega,

ker je Podgorškovo ministrstvo že

dve leti v sporu z Merlakom zaradi

najetih kmetijskih zemljišč, ki so v

lasti države. Zdi se, da ministrstvo

in Merlak vendarle nista v sporu,

temveč v “sporu”.

Sporno
Marija Sirk

Marija Sirk

Lažno oglaševanje 
V Slovenj Gradcu je občina pozvala

SDS, naj umaknejo predvolilne

plakate.

SDS je reklamiral občinska projekta

za izgradnjo bazena in obnovo

kulturnega doma, ki sta financirana

iz davkoplačevalskega denarja, za

svoja projekta.

Še dobro, da se je občina vmešala,

preden bi kdo pomislil, da gre za

ironično kampanjo petkovih

protestnikov.

Marija Sirk

Kompromis
Delavci Gorenja so začetek tedna

napovedali stavko, a so jo potem

odpovedali v sredo. Vodstvo in

sindikat sta se srečala na socialnem

svetu in se uspešno dogovorila, da

bo letošnji regres znašal 1.400 evrov

ter da višina mase za koeficient

osebnega prispevka ne bo vezana

na poslovni rezultat.

Marija Sirk

V luft
V Grosupljem so z javnim denarjem

zgradili najdražjo parkirno hišo v

državi. Odprli so jo septembra 2020,

s polletnim zamikom.

Sedaj pa na dan prihajajo obtožbe,

da se je “mutilo” pri razpisih ‒

prvotna ocena projekta je bila

dvakrat nižja. Eno parkirno mesto je

namreč v povprečju stalo 25 tisoč

evrov, kar je dvakrat več, kot je bilo

dogovorjeno, in dvakrat več kot v

Kopru, kjer so istočasno gradili

parkirno hišo.

Vodja projekta je bil esdeesovec

Dušan Hočevar. Ali je Zoki opazil

njegov talent?

"Novinarski jezik, in predvsem o njem

zdaj lahko govorim, je resnično slab, in

to vedno takrat, kadar novinarji ne

vedo, kaj pišejo.
To je recimo zelo izrazito v jeziku, ki se nanaša na tako imenovano

poročanje o družbeno-političnih dogodkih, še posebej poročanje s

sej skupščin itn., kjer praktično že vsak rutinirani novinar lahko v

naših sredstvih javnega obveščanja objavi spodoben tekst, potem

ko ga je sestavil samo iz vabila na sejo in dnevnega reda seje."

- Mitja Gorjup: Slovenščina v javni rabi

Ne glede na to, kdo je direktno odgovoren

za izbruh vojne, je jasno to:

vojna, ki je povzročila ta kaos, je

posledica imperializma.

Je posledica gonje za profiti

kapitalistov vseh narodov.

In je posledica

njihovega

izkoriščanja tako

ljudi kot narave.

- Zimmerwaldski manifest
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Zaplovi, pesem borb in zmage preko gmajn, gora,

zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,

ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča

po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.

»V borbo, Štirinajsta, juriš!«

naj se razlega prek sveta!

Dvignimo puške in naprej junaško

vsi za komandantom v boj. Naprej!

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,

takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,

takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,

ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

»V borbo, Štirinajsta, juriš!«

naj se razlega prek sveta!

Dvignimo puške in naprej junaško

vsi za komandantom v boj. Naprej!

Škandal tedna
Golob je končno razkril podatke o

svojih zaslužkih. Samo šefetovanje

GEN-iju mu je letno prineslo

214.000€ neto (preračunano na

mesec: 17.833€).

Ni kaj, potencialni mandatar bo

gotovo zastopal malega človeka.

Oh, ti policaji!
Pride policaj v knjigarno in prosi

prodajalko za roman ali filozofijo.

Ta ga vpraša, če ne bi raje poizkusil

kaj lažjega.

Policaj: "Ni treba, sem z avtom."

RUMENJAK

Po poteh
Tacen
Danes gremo na krajši izlet v domačo sosesko.

Na cesti vstaje v Tacnu se na manjši vzpetinici ob gozdičku nahaja

spomenik vstaje proti okupatorju.

Mineva skoraj da eno leto, ko so neznanci skrunili ta izredno lep in

markanten spomenik. Prelit in popisan je bil z rdečo barvo, kakšen teden

ali dva po incidentu pa mu je bil povrnjen prvotni sijaj.

Betonska skulptura je v obliki stoječega kroga, v sredini pa ponosno gori

rdeča zvezda. Skulptura predstavlja prerez naboja strelnega orožja, sam

spomenik pa obeležuje prve partizanske strele, se pravi prve trenutke

NOB.

V duhu bližajočega se dneva upora proti okupatorju, je ta spomenik še

kako vreden obiska.

Žiga Blažko

Fronta.org, novice na vaši strani.

Fejsbuk: @frontaOrg

Splet: www.fronta.org

#Borbeno naprej!

Čitalnica
Produkcija kot družbeni proces
Na prejšnjem srečanju smo bili produktivni. Brali smo drugo poglavje

Carchedijevih Mejnikov politične ekonomije: Produkcija kot družbeni proces.

Tekst bralca s hitrim tempom pelje čez vse osnovne termine politične

ekonomije in odgovarja na vprašanja kot so: kje nastaja vrednost? Kako

razumeti miselno delo? Kakšna je struktura naše družbe?

Danes bomo nadaljevali s tretjim poglavjem te knjige: Družbena distribucija

skozi oblikovanje cen.

Bralnim krožkom se lahko pridružite tudi vi. Za udeležbo tako v živo 
kot na daljavo zbiramo prijave na info@fronta.org. Se vidimo!

Bilo je nekoč
Gorenje Velenje
Zgodba Gorenja se začenja v istoimenski vasi leta 1950. Mala kovinska

delavnica z 11 zaposlenimi je do leta 1958 izdelovala kmetijsko orodje in

stroje, potem pa so proizvodnjo preusmerili na belo tehniko.

Leta 1960 so se selili v Velenje, kar jim je omogočalo širitev proizvodnje. V

enem desetletju jim je uspela neznanska širitev. Do leta 1969 je bilo v

njihovem katalogu preko 600.000 različnih izdelkov, vse od bele tehnike do

pogonskih motorjev in gradnje hiš.

Letno je njihova proizvodnja v povprečju rasla za 20%, zaposlovali so okrog

1000 ljudi. Takrat je Gorenje že spadalo med vodilna podjetja v Evropi na

področju gospodinjskih aparatov.

Leta 1978 so celo razvili in proizvajali barvni televizor, ki je bil v celoti plod

jugoslovanskega znanja. Tekom 70. let so odprli še dodatne štiri obrate po

Sloveniji, ki so obsegali vse od keramične delavnice do livarne.

Uspel jim je prodor na sovjetski, avstrijski, skandinavski trg in v Zvezno

republiko Nemčijo, kjer so Gorenjevi izdelki bili višjega cenovnega ranga. Na

jugoslovanskem trgu pa so bili večinski proizvajalci na vsakem segmentu, ki

so ga pokrivali (lastili so si od 50-80% trga).

Leta 1987 je Gorenje imelo 167 milijonov dolarjev izvoza, leta 1990 pa je

Gorenje zasedlo 76. mesto med petstotimi največjimi svetovnimi družbami.

Gorenje je bila ena izmed mnogih jugoslovanskih uspešnic. Pa danes? Od

leta 2018 je Gorenje v lasti kitajskega podjetja Hisense.

Žiga Blažko
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