
Д-р М иле ТОДОРОВСКИ

ДВА ДОКУМЕНТА ЗА ПОЛОЖБАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ИЗГРАДБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ЛИНИЈА 

ВЕАЕС — ПРИЛЕП*)

Неколку години по создавањето на Кралетвото на Орбите, 
Хрватите и Словенците беше покренато прашашето за паврзува- 
иье, со железнички линии од нормален колосек, на подрачјето на 
Битола и на другите западни реотан на Македонија како и на под- 
рачјето на Кочани со железничката машстрала Скопје — Солун. 
Притоа, главно од политички и стратешки причини — обезбе- 
дуван>е на границата од кон Бугарија, — ее имаше предвид за- 
силената комитска и друга активност па приоритет во непосред- 
ниот пристап кон реализација на потребата од железнички со- 
обраќај й беше даден на железничката линија Велес — Кочани. 
Од глобално наведените причини доста брзо беше иэградена и 
пуштена во јавен сообраќај железничката линија Велес — Штип 
(20 октомври 1924 година) и Штип — Кочани (на 25 август 1926 
година).1)

Иако во овој период се вршеа подготовки за отпочнување 
на градбата на железничката линија Велес — Битола, сепак, неј- 
зината градба отпочна доста доцна. Така, делницата Прилеп — 
Битола беше изградена и дадена во употреба на 7 април 1931 
година. Најтешкиот дел за изградба на железничката линија 
Велес — Битола (со многу тунели, наоипи, каменити предели и 
сл.) делницата Велес — Прилеп, а воедно и најскап дел и во 
недостаток на средства беше изоставен. Дури во периодот на 
големата светско-стопанска криза, туѓите капиталисти го испол-

* Главниот'повод за да га публикуваме овие документи е тој што 
често пати во исторкоката литература, во читанките и сл. се тгзнесуваат 
примери за експлоатацијата на црнците и друга народи во миеатите 
векови. Меѓ-утоа, положбата на работниците во Македонија меѓу двете 
светски OBojiHH, а посебно во времето на големата светска криза и дикта- 
турата тешко би могла да се разликува од онаа на најгрубо експлоати- 
раните рабодащи аво други делови на земјината топка. Па затоа, и 
нанште домашни примери се исто така до статно поунни.

2) Градбата на делот на железничката лини ja Велес — Штип во 
должина од 51,5 км отпочна на 1. XI. 1923 година, а на делот Штип — 
Кочани во должина од 33,8 км. почјиа на 1 јули 1925 година.
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зуваа моментот за да ги вложат своите средства во овој објект. 
Така на 19 септември 1932 година, почна градбата на изоставе- 
ната делница а на 20 јануари 1936 година беше пуштена во јавен 
сообраќај.2)

Изградбата на железничката линија Велес — Прилеп ja 
доби „Европското друштво“3) но непосредното изведувагье на 
работите тоа им ги довари на југословенеките градежни прет- 
пријатија какви што беа „Рекорд“ ,и „Феникс“. Тие пак, заради 
„подобра организација” и заради поголема контрола во рабо- 
тата, непосредното изведување им го препуштија на разни прет- 
приамачи. Овие за да пзриовојат што поголем дел од неплатениот 
труд на работниците, одделни работи даваат да се работат на 
акорд. Притоа правеа разни махинации.

Градбата на железничката лиеија Велес — Прилеп отиоч- 
на во мошне тешки внатрешни и надворешни економски и по- 
литички услови. Во еветот и во нашата земја беснееше големата 
стопанска криза. Илјадници работвици беа без работа. Од друга 
страна, во Југославија по 6 јануари 1929 година беше заведена 
диктатурата на крал Александар ко ja со сета своја суровост се 
нафрли врз работиичката класа. Беа извршени масовни затво- 
рања на комунисти и друга прогрееивни сили кои беа сл/дени 
според Законот за заштита на државата; беа забранети Независ- 
ните синдикати на Југославија кои најдослеАно се бореа против 
класниот непријател и ревизиоеистите.

Оставени без сопствена организација — партиска и синди- 
кална, работниците и нивниот труд беа плен на капиталистич- 
ката класа и на разни нејзини придружници. Под товарот на 
тоталната експлоатација во условите на светско-стопанската кри
за и монархофашистичката диктатура ее најдоа и околу 5 илја- 
ди работници кои работеа на изградбата на железничката лини- 
ja Велес — Прилеп.

Согледувајќи ja положбата на овие работници, организа- 
цијата на КПЈ на Велес работеше на синдикално организирање 
на овие работници. За оваа цел организацијата на КПЈ од Велес 
ги ангажира како членовите на КП кои беа вработени во изград
бата на железничката лини ja, така иепраќаше и друга членови 
заради поголема активност во организиракье на работниците во 
борбата за нивни економски и политички права.

Во тој период постоеја официјалните работнички институ
ции „Работнички комори“ во Југославија, а работниците од Ма
кедонка потпаѓаа под Белградската работничка комора, ко ja 
имаше свое претставништво за Македонија во Скопје, познато 
како претставништво за Јужна Србија, како и дописништво во 
Битола. Иако беше факт дека Работиичката комора во Белград 
беше во рацете на реформистите и социјалиетите од групата на

2) И сториja на железвиците во Македонија 1873—1973, Скоп je, 
1973, с. 174—183.

3) Société Européenne de crédit foncier et de banque.
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д-р Живко Топаловиќ, Богдан Крекиќ, Лука Павиќевиќ, Милорад 
Белиќ и друга, работниците на градбата на железничката ли- 
нија, организирани во YPCCJ (Обедняет работнички синдикален 
сојуз на Југославија) кои исто така cè уште се наоѓаше во рацете 
на реформистите, бараа од Работничката комора да бидат заш> 
титени. Впрочем, по директивите на ЦК на КГБ за навлегување 
во УРССЈ од страна на членовите на КШ  и синдикално-органи- 
зираните и друга работници,4) се создаде една раздвиженост кај 
работниците во нивните истапи против работодавците. Така, на 
изберите за Работничката комора на 28 и 29 октомври 1933 го
дина на изборните места додж железничката линија во изградба 
Велес — Прилеп излегоа релатновно голем број избирачи. Вклу- 
чувајќи ги и Велес и Прилеп на оваа релација, избирачки места 
имапхе уште во Богомила и Теово. Во споредба со другате гра- 
дови, на овие гласачки места процентот на работниците кои зе- 
доа учество во изберите беше мошне голехМ. Така, во Велес гла- 
саа 228 работници; во Теово — 472; во Богомила — 456 и во 
Прилеп — 281.5)

Токму оваа синдикално-организирана работничка сила 
вршеше притисок со своите барања и протести кај Работничката 
комора во Белград да преземе мерки за иивната заштита. Во 
јануари 1933 година протестите и вриењето кај работниците 
беше зголемено, па Претседателството на Работничката комора 
во Белград донесе решение нејзиниот секретар Лука Павиќевиќ 
да изврши увид и инспекција во работните и хигиенските услови 
на работниците на железничката лини ja Велес — Прилеп.

Лука Павиќевиќ, како и сите друга реформисти од Работ
ничката комора и од YPCCJ во тој период според нивната прак
тика, доста объективно ja согледуваше положбата на работни
ците, но излезот од тоа го бараше преку алели и бараььа упатени 
до органите на власта за нејзина интервенција пред капиталис- 
тите. Реформистите преземаа такви мерки според кои работнич- 
ките барах-ьа ќе бидат задоволени од буржоаската власт, од ис- 
тата онаа власт ко ja ги заштитуваше капиталистите непречено 
да ja експлоатираат токму работничката класа.

Од овие причини, положбата на работниците на изградба 
на железничката лини ja Велес — Прилеп: нивните примања, 
услови за живеење, здравствена заштита и друга, мошне плас
тично се изнееени во извештајот на „комисијата^ ко ja всушност 
не е формирана од никого туку настанува по инициатива на 
Лука Павиќевиќ кота во јануари 1933 година, сироведувајќи ja 
задачата добиена од Претседателството на Работничката комо
ра, дојде во Скопје и побара од Банската управа и од Уредот за 
здравствено осигурување да му доделат по одно лице со кои ќе

4) „Комунисти у синдикате“, Пролетер, орган на ЦК КПЈ, септем- 
ври 1932, VIII, бр. 26.

5) Историски архив — Белград, ф. Радничка комора Београд, 
3/89, при/\ог 1.
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изврши инспекција на условите за работа на железничката ли- 
нија Велес — Прилеп. Одгласувајќи се на неговото барање, со 
него на терен поаѓаат: Мартин Иван, инспектор на трудот во 
Вардарска бановина и д-р Душан Лекиќ, лекар во Окружниот 
уред за здравствено осигурување во Скоп je. Оваа „комисија“ 
на 31 јануари 1933 година им достави извештај или како што 
тие го именуваат протставка, на Банската управа во Скопје и на 
Работничката комора во Белград, кој како Прилог I го помее- 
туваме подолу.

Оваа „претставка“ како што вели Лука Павиќевиќ му ja 
предал на помощник банот Др. Красоевиќ и воедно усмеио го 
запознал со тешката положба на ова работништво, и го замолил 
за итна законска интерванција со цел Управата на преторија- 
тието да се задолжи спрема работниците да постапува во грани- 
ците на законот. Исто така во Управата на Окружниот уред за 
здравствено осигурување во Скопје тој предал препис од оваа 
претставка со препорака уште веднаш да им се исплати храна- 
рина на болните во нејзините експозитури. Според извештајот 
на Лука Павиќевиќ помошникот бан Красоевиќ со разбирање ги 
прифатил неговите сугестии и изјавил дека веднаш ќе преземе 
законски чекори за заштита на работниците.

И овој пат практиката покажа дека со апели и молби до 
кралската банска управа нема да се подобри положбата ниту 
на работниците на градбата на железничката линија Велес — 
Прилеп ниту пак на другаот дел на работничката класа како во 
нахната земја така и во светот. Во врска со спомнатата претстав
ка, а уште повеке поради протестите на работниците кои не 
престанувале Инспекцијата на трудот во Окопје издала наредба6) 
но истата работодателите не ja спроведувале во живот. Како 
што можело да се очекува, бидејќи положбата на работниците 
ни по наколку месеци не се подобрила, повторно од работниците 
биле упатени жалби и протести до Поверенството на Белград- 
ската работничка комора во Скопје. Согледувајќи ja оваа полож
ба од одна и сакајќи да го канализира во своја полза работнич- 
киот отпор од друга страна, Претседателетвото на Белградската 
комора во септември 1933 година одлучило повторно да излезе 
на терен комисија составена од претставник на Инепекцијата 
на трудот, претставник на Работничката комора и претставник 
на Синдикатот на градежните работници.

Во врска со гювторниот увид во состојбата на железнич
ката линија во градба Велес — Прилеп, Велимнр Петровиќ, му 
доставил на Претседателетвото на Работничката комора во Бел
град извештај, кој го давеме како Прилог II.

Имајќи ги во пред вид изнесените аргументи во спомнаткве 
два прилога сметаме дека секакви коментари, објаснувања и 
фуаноти само би ja  намалиле нивната вредност. Во нив е достат

6) Се однесува на Наредбата бр. 18085 од 22 јуни 1933 година, 
но со ко ja не располагаме.
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но аутентично и изворно речено за условите за работа, за број- 
ните форми на експлоатација на работниците во заостаната и во 
колонијална положба Македонија, потоа за односот на власта, 
за односот на уродите за осигурување на работниците и ел. Овие 
два документа, и покрај тоа, што од објективни или субјективни 
причини комисијата не можела се да види, всушност ее едно 
обвинение против експлоататорите и кралската власт. Воедно 
преку нив, на друга страна се објаснуваат причините за издрж- 
ливоста на работничката класа во борбата против класниот не- 
пријател во предвоена Југославија, како и причините за стапува- 
н>е во првите партизански одреди на повик од Комунистичката 
партаја, токму на оние кои спаѓаа во редот на најексплоатира- 
ните слоеви.

О Р И А О Г I
(Превод)

„До Кралската банска управа на Бардарска 
бановшаа" — Скоп je

Ние потпишаните излеговме на терен на градбата на железничката 
лини ja Велес — Прилеп. Целта на нашето излегување беше: да ти испи- 
таме работните и хигиенските услови под кои живеат работниците врабо- 
тееи на тие работи.

Во изовршување на предната задача, распитувајќи ги на лице место 
работниците и нивните надзорни органи како и прегледувајќи ги нивните 
стаиови и кујни, го утврдивме след-ното :

1) Дека редовно работното време е 10—И часа дневео, дури и на 
работите во тунелите, иако во тунелите според законските прописи, не 
би смеело да биде подолго од 8 часови дкевно.

2) Дека неделниот одмор од 36 часа без прекин (сабота од 18 до 
гюнеделвик во 6 часот наутро) -не постои, бидејќи на овие работи се 
работи и во неделите. Иавистина, надзорните органи на претпријатието 
тврдат дека на секои 14 дена (секоја втора недела) се вриш смена по 
групп и дека таа недела не се работи. Мегутоа, вчера (недела) беше 
ден на сменување во тунелот кај Богомила, ко работниците сепак во 
тунелот беа на работа.

3) Дека не постои, според Законот за труд пропишавиот отказен рок 
од работа на 14 дена, туку работниците се отпуштаат веднаш.

4) Дека при иоплатата на работничката заработка на работниците 
не им ее соопштува бројот на заработените дневници и не им се запишу- 
ваат разните задршки според категоријата и висината на истите, туку 
едноставво им се вели: заработка толку, задршки толку, остаток толку. 
Дека на овој начин се возможны разни злоупотреби со работничките 
дневници, мислиме., не е потребно особено да се докажува.
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5) Дека прашањето за работничкото домување не е добро уредеио. 
Прво, претприј атието не изградило доволен број на станови за работ
ниците,7) туку овие се принудени да одат за преноќување по околните 
села, кои се оддалечени и по неколку километри од градилшптето. А вто
ро, и таму каде што има некой станови, тие се многу лохпи, а им се напла- 
тува на работниците по еден динар дневно. Со тоа треба да е платен и 
огревот. MeiyToa, констатиравме дека во многу случаи работниците лежат 
на голи даски и без никакви покривки. Претприј атието било должно да 
набави барем доволно слама и по одно ќебе за покривање како и по една 
перница. Убедени сме, дека секој работник кој во оваа зима ќе преспие 
без постилки и покривки, толку ќе премрзне што за навек ќе боледува 
од простинка на коските — реума.

Па и за чистотата во овие станови претпријатието не води никаква 
сметка. A нечистотијата во нив е толку голема, што становите можат да 
се споредуваат повеќе со кокошариици, отколку со станови за живеење 
на луге.

6) Дека прехранбените продукти за работниците се несразмерно 
поскапи од пазарните цени во Велес и Прилеп. На пример: свинската 
мает претпријатието на работниците им ja еаплатува по 20 до 22 динари 
за еден килограм, додека таа истата во Велес на големо е 13—14, а на 
мало 16 динари килограм. Претприј атието, на место на работниците да 
им ги стави на располагав^ артиклите по цена на чинење, тоа заработува 
на истите што не би смеело да ее допушти;

7) Дека претприј атието на работниците им наплатува извесен алат 
и материјал за работа. Па пример: карбидските лампи, им ги наплатува 
по 110 и 1208) динари парче иако е (ламбата, М. Т.) алатка, а карбитот 
им го наплатува по 2,20—2,40 дин. дневно, иако е тоа материјал кој ce 
тропш во работењето. Ова апсолутно не би смеело да биде.

8) Дека во ова претпријатие е заведена една не хумана поставка 
спрема работниците кои на работа ќе се разболат. Поконкретно, кога 
работникот ќе се разболе и ќе биде упатен на болничко лекување, тој 
со тоа ќе биде отпуштен и од работа. Кога работникот излекуван од 
болница се враќа, тогаш претцријатието не го прима на работа. На овој 
начин, работникот со разболувањето се осудува и на глад, од причината 
што кога &е излезе од болница еемајќи пари, а не добивајќи ни работа, 
тој веднаш потпаѓа под новата незгода — немаштијата и гладот.

Пајпосле имаме чест да наспоменеме дека и работнргчкото осигуру- 
вање неправшшо постапува спрема болните работници. Во суштина, оние 
работтници кои се на боледување и се лекуваат амбулантно не ja добиваат 
навреме хранарината што им припаѓа, туку на исплатувањето на истата 
чекаат па и гладуваат и по цели два меееци. Ова е затоа што Окружниот 
уред вовел практика, хранарината на работниците да им ja испраќа по 
пат на чековни уплатници директно од Скопје, на место уплатниците сед-

7) Се одиесува само на работниците вработени во изградбата на 
железничката линија, а не и за нивните семејства.

8) Така е во оригиналот, поточно недоволно јасно, но секако е 
110 и 120 динари.
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мично да се исплатуваат во екепозитурите на Окружниот уред кои посто- 
јат во Прилеп, Богомила и Велес.

Изнесувајќи ги понапред назначените покрупни незгоди, кои работ
ниците на овие работа ги трпат, потписниците ja молат Кралската банска 
управа, со својот авторитет и врз основа на позитивните законски про
писи да настои погоре наведените незгоди што побрзо да ее отстранат 
и на работниците да им се обезбеди подобар живот.
31 јануари 1933 год. Со одлично почитување.

инж. Мартин Иван, с. р. 
Инспектор на трудот на Вардарска 

бановина
Лука Павиќевиќ, с. р. 

Секретар на Белградската работничка 
комора

Д-р· ЛекиЈќ Душан, с. р.
Аекар во 0Υ30Ρ9) од Скоије“.10)

И  F  И  Л О Г I I
(Превод)

„Во деновите на 25 и 26 септември ов. г. во заедница со Инспек- 
торот на трудот на Кралската банска управа во Скопје, инженерот г. 
Шорли11) и претставникот на Сојузот на градежните работшщи, г. Гра- 
ховад Петар, го обиколивме најважниот дел од теренот, околу две трета- 
ни, каде што се иэградува железничката линија Велес — Прилеп и тоа 
од грг!дот Велес па до излезот на тунелот под Бабуна на прилепска страна. 
На овој простор главно ее извршуваат работите, бидеј1ш од излезот на 
тунелот па до Прилеп железничката линија е скоро готова, и тука ее вра- 
ботени сколу 3.000 работниди. Исто така и од Велес па до 8-от км. рабо
тите се во завршна фаза, па мноштвото работниди се групирани на рабо
тите во оредниот дел на линијата, а особено во атарите на општината 
Теово и Богомила и во тунелите низ планината Бабуна.

Теренот каде што ее 1ради железничката лини ja е брдовит, па за- 
ради тоа има десетина тунели. Овие се главно пократки тунели, освен 
два кои имаат по 500 м. и Бабунскиот кој е долг 2.900 метри. Најмногу 
од работите се околу тунелите — дупчење, подѕидување, пресечување, по- 
полнување на вдлабнатини на излезите итн., па кога тоа ќе се заврши 
и линијата lie биде главно' готова.

За овој пат од Велес моравме да употребиме приватен автомобил, 
за што сметка на Комората lie й поднесе г. Шорли. Железничката линија 
донекаде оди паралелно со патот, а на многу места се одвојува од патот. 
Затоа, со автомобил мораше да се оди тому каде што беше возможно, а

9) Окружен уред за здравствено осигурување на работниците.
10) Оригиналот на документот на српско-хрватски јазик се наоѓа 

во Книга запионика, Радничка комора Београд, 1933, Историоки архгш 
Београда, 3/89.

и) Иван.
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каде што не беше, автомобилот нё чекаше додека одевме пешки. Пешки 
моравме да ja минеме и планината Бабуна.

Како што беше спомееато, оваа работа беше извршена на 25 и 26 
септември, а на 27, г. Шорли го оставив во Велес протоколарно да го 
сослуша претставникот на претпријатието: Европско друштво за хипоте- 
карен и банкарски кредит како работодател бидејќи тој ги исплатува 
работниците и за оеигурување ги пријавува, како и за сите иеправил- 
ности — е одговорен. Мегутоа, тој (иыж. Шорли, М. Т.) во тоа не успеа, 
бидејќи во меѓувреме претставниците веројатно намерно се сокриле. 
Инспекторот на трудот заради тоа ќе мора дополнктелно на Друштвото 
да му испрати прашања во племена форма, по чиј одговор ќе може да 
изрече казни.

Оваа работа (ее однесува на градбата на железничката линија — 
М. Т.) Французите од споменатото друштво ja организирале така што тие 
со работниците и со начинот на експлоатација немаат никаква врска, 
туку сето тоа им го препуштиле на разни акорданти — претприемачи кои 
со работниците шпекулираат на разни начини.

Како што е познато, на 22 јуни ов. г. под ст. бр. 18085/33 Инспекци- 
јата на трудот во Сконје, откако тогаш констатира маса неправилности, 
му нареди на ова Друштво во едка опширна наредба, својата работа одн. 
по станка спрема работниците во целина да ja доведе во соглаоност со 
законските прописи. Mery другото, беше наредено работата во тунелите, 
заради вода, задушливост, темница и опасности, дека не смее да трае 
недолго од 8 часа дневна работа, работниците да имаат потребим маски, 
на вагончињата да им бидат сопирачките исправни, исплатувањето да се 
врнш во пликови на чија задна страна ќе стой точната пресметка, со тоа 
што ~ке им се даде возможност на работниците ведыаш да реютамираат 
за евентуалните неправилности, потоа, беше наредено како треба да се 
одржува чистотата во местата каде што работниците ноќеваат и каде 
што ее хранат, какви треба да бидат цените на животните продукт 
и слично.

Извршувајќи ja оваа работа, во прв ред требаше да се констатира: 
дали претпријатието спомнатата наредба на Инспекцијата ja ецроведува 
во дело? За жал, веднаш, упгге на самиот почеток можете да се конста
тира дека тоа не е сторено ни на едно место на целиот простор каде што 
се изведуваат работите. Работодателот и неговите претприемачи, слободно 
би могло да се рече, дека гледаат секоја законска одредба да ja изиграат. 
Тоа може да ее види од следните цримери: на 25 септември скоро сите 
претприемачи изјавуваа дека нема да работат во неделите, a веќе на 1 
октомври, кога по приватна работа поминав оттаму, забележав дека се 
работи како и во другите денови на 9, 28 и на 41 км и покрај тоа што 
тој ден беше недела. Од ова јаоно се гледа дека овие луге не заслужу- 
ваат ни вајмалку да им ее верува.

Тршувајќи од Велес спрема Прилеп во спомнатите денови наидовме 
на следната состојба.

На четвртиот километар наполно е завршен еден тунел. Тунелот 
и приодите ги работел познатот претприемач Павле Павелиќ. Но таа 
работа е завршена и ние го затекнавме на расчистување на таренот и
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собирање на својот алат, a најголемиот број оа овоите работници веќе 
ги беше отщ/штил. Ги расцрашавме работниците кои ги туркаа вагонет- 
ките и ja посипуваа линијата со чакал. Тие ни изјавија дека добиваат по 
17 до 25 динари на ден и дека работаат од 6 до 18 часот со прекин на 
пладне од 1—2 часа. Се хранат кој како знае, a спијат во бараки каде 
што има доволно место бидејќи мнозинството од работ,ищите си отшпле.

Во близината на тунелот се наоѓа каменоломот Превалец. Тука ра- 
ботат стотина работници од кои повеќемина кршат камеи по цена од 
9—10 динари за еден кубен метар. Овие работници за работата (што ja 
вршат) од разденување до стемнуваьье многу малку се платени. Бидеј1ш 
каменот е цврст, работникот ќе искрши 1—2 кубика на ден, а ги има 
и такви кои не можат ни еден кубик да искршат; според тоа не можат 
да заработат ни 9 динари на ден, макар што работодателот тврди дека 
такви стари или немоќни работищи не држи на работа бидејќи за тоа 
нема сметка. Овие работници живеат мизерно, a спијат во неверојашо 
бедни земјанки — настрешиици за кои. поошнирно ќе стане збор пона- 
таму. Во овој каменоАОМ десетина каменоресци изработуваат камења за 
порталите на тунелите и саично, но  тие заработуваат по 35—40 динари 
дневно и живеат многу подобро од неквалификуваните работшщи.

Па 8 и 9 км ее направени два помали тунела Meiy кои на реката 
ТопоАка поголем бетонски мост. Тоа го изведуваат претприемачите Сера* 
фим П опова и Љубомир Поповиќ. Работшщи има неколку стотини сме- 
тајќи ja и делницата на 12-от километар. Работного време е исто така 
од 6 до 18 часот со епоменатиот прекин на пладне. Неквалификуваните 
работящи заработуваат од 17 до 25 динари дневно, а минерите 35 до 40 
динари дневно. Прехранбените продукт се продаваат по цена: леб — 3; 
мает 17,50; сланина 20 динари за еден килограм.

За преноќување има само една барака ко ja е недоволна. Заради 
тоа, работниците, на едно брдо, каменесто и тешко пристапно, лево од 
мостот, направиле десетина земјанки. Земјанките се многу бедни и до 
нив може да ее дојде преку една скала. Таа скала, која им служи како 
степеник е направена од даска преку ко ja попречно се заковани парчиња 
од летва. Стрмнината е доста остра и тука е опасно да се преминува без 
потпор-рачки од страна, за кои човек треба да се фати и потпре, а кои 
сосема не постојат.

Kaj мостот над една провалија затекнавме ваква глетка: на три 
слаби и тонки гредички направен е под од даски. На овој под двајца 
работници мешаа бетон и го префрлуваа понатаму за правење ивици на 
самиот мост. Тука, оптоварувањето беше очигледно многу големо, бидејќи 
cè се превиткува и крцка под раб отыщите, така што при малку повеќе 
нафрлен бетон може да ее скрши и заедно со работниците да се урне 
во провалијата. За да се обезбеди животот на двата работника на оваа ра
бота подобро, ништо друго не е потребно, туку да се стават уште две 
гредички во вредност може би од 20 до 30 динари и така Ike се постигне 
засилување и безбедност на работата.

Па 12-от и 13-от километар работите ги изведуваа истите работо- 
давци, а условите за работа во поглед на наградувањето се исти како што 
веќе шоменавме. Работниците ни изјавија дека за придонес за осигуру-
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вање и државен данок им се зема 5% од заработувачката. На 12-от кило
метар покрај земјанките постејат и бараки. Бараките беа неверојатно 
многу загадени и во нив работниците спијат притионати како сардини 
за цело време. Ноќе спијат оние кои преку денот работат, a преку денот 
ги затекнавме да епијат оние кои ноќе работат. Кујната и местото каде 
што ручаат овие работници исто така се загадени: изглодани коски , разно 
ѓубре и рој од муви се гледаат на сите страни. Работниците уште ми 
соопштија дека водата за пиење и за месење на лебот е од реката То- 
полка. А водата од оваа река е матна и нечиста, зашто во реката преку 
денот ее валкаат биволи и друг добиток.

На 17-от километар е претприемачот Чедомир Газикаловиќ. Состој- 
бата на работниците е слична како и кај веќе споменатате претприемачи. 
Исклучок црават минорите и ѕидарите кои имаат посебна кујна, каде пла- 
ќаат 8,50, а со леб 12 динари дневно. Тука на својата лоша состојба ми се 
жалеа два работника: Богдан Пановиќ12) и Асан Мусафовиќ и двајцата 
од Велес. Тие имаа по две магариња и нивната должност е најмалку 7 
пати дневно (или 1120 литри вода) да донесат вода од реката во тунелот 
за мешање на бетон на растојание од два километра. Нивната надвица 
изнеоува 35 динари и ми се жалеа дека по 11,65 динари колку пгго до ага 
за еден човек или за едно магаре не можат да стигнат за храна за себе 
ни за добитокот. И навистина тој ден го затекнавме Пановиќ да јаде 
попара, а таа попара е сварена од стар сув леб попарен само со жешка 
вода без трунка масло.

Kaj овој претприемач, како што впрочем е случај и кај друште, 
им се наплатува на работниците по еден динар за спиење не само во 
бараките туку и во земјанките кои работниците сами ги направиле. Kora 
ќе се земе предвид дека е голјем бројот на работниците. тогаш Не заклу- 
чиме дека претприемачите од ова добивале добра рента: тесните и нечис- 
тите бараки им донесувале илјадници динари месечно.

Работникот Владимир Петковиќ, кој работа ноке на вагонетките 
а скоро Не оди во војска, јавно они изјави дека него при пресметнува- 
њето му е наплатено за м. август 30 динари за станарина, макар што 
тој за цело ©реме спиел во земјаеки кои ш  направил со евоите другари. 
Сосема е можно дека и на останатите работници им е наплатувана 
станарина за колибите, но тие за тоа не смееја ништо да изјават. На ова 
место има околу 150 работници; најниската надница на неквалификува- 
ните е 15 динари.

На 23-от километар состојбата е слична, но во поглед на чистотата 
е поподносливо, благодареј1ш на настојникот г. Јурај Вукелиќ, кој е 
интелигентен човек, а воедно и синдикално организиран, па влијае колку 
што е можно условите за работа да се подобрат.

На 28-от километар се работа на еден тунел, а претприемач е г. 
Флахман. Тука се работа и дење и ноќе како и за време на празници, а 
условите за работа се сличен како и условите на друште делници.

12) Како и на сите Македонии во предвоена Југославија имињата 
им беа променети и наметнат суфиксот „иќк. Во случајов станува збор 
за Богдан Панов.
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На 31-от километар работите ги изведува некој г. Крстий, исто 
така под слични услови за работниците, но на ова место сосема нема 
бараки за спиење.

На 42-от километар работеле претприемачите Антиќ и Миниќ, а cera 
работите ш  презел г. Газикаловиќ. И тука условите беа иста па дури 
и полоши. На пример: го најдовме работникот Тодосија Додий, со работ
нички лист (кој се добива во замена за одземени документа) во кој се 
внесени податоци за неговата личност и денот за стапуваьье на работа 
24 август 1933 година, а во рубриката во која треба да биде внесена 
висината на неговата наднида, не е внесена ни по 32 дена. Така работат 
сите претприемачи, па работниците долго време немаат престава за виси
ната на својата заработувачка.

На 44-от километар на отворената желеэничка линија постоеја само 
работнички земјанки.

На 46-от километар каде што беа прешриемачи брайата Гајдовиќ,13) 
исто така скоро кај ниеден работник не можете да се пронајде уредно
потполнет работнички лист.

На целиот овој простор од Велес до Бабунскиот тунел никаде не 
можевме да видиме на работниците маски, а само на едно место нај- 
довме рачна аптека. Исто така, само на едно место видовме две ваго
нетки кои имаа уредни механички сопирачки. Останатите вагонетки со 
сема немаа сопирачки, туку изгледаа вака: долу кај тркалата секоја 
вагонетка им а по еден рам кои го опколува тркалото и оската. Два 
работника застануваат на задната страна и држат по еден стал кој го 
заглавуваат на средината на рамот и притискаат на задното тркало, и 
така со триење на тркалото и овој клип се врши сопирање. Но ваквите 
сопирачки се слаби и несигурни, затоа што земјата се носи од пресекот 
и тунелот во соседната вдлабнатина ко ja се пополнува и така се добива 
траса за железиичка лини ja. Тука стрмыините се обично големи и ваго· 
нетките по нерамните шини брзо се тркалаат така што незгодите се 
мошне возможни.

На влезот во Бабунскиот тунел каде што е претпријатието Феликс 
Рекорд како и на излезот на истиот тунел од прилепска страна каде 
што работат инженерите Чкорла и Арбин Шмит, постојат машински 
постројки (машинхауз) кои произведуваат електрично осветление, енер- 
гија за сврдлите за дупчење на камења и за вентилаторите кои го дви- 
жат воздухот во тунелите. Во овие машински постројки на така деликатна 
работа работа машински персонал и дење и ноќе по 12 часа без прекин. 
Од обете страни на овој тунел постојат бараки за опиење и кујни. На 
влезот затекнавме кујна и оддел за ручање, исто така, нечисто и полно 
со изглодали коски и друго ѓубре а бараките нечисти, смрдливи, не варо- 
сани итн.. И во овој најголем и за работа најтежрк тунел работниците 
работат 12 одн. 10 часа бидејќи на полной имаат наводно два часа 
одмор. Рачна аптека не забележавме, но може да се претположи дека ja 
имаат во канцеларијата, до дека маски воопшто немаат одн. не се во 
употреба.

13) Исто како и белешка 12. Се однесува на брайата Гајдови.
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На двата краја на тунелот постојат магацини кои покрај прехран- 
бени артикли имаат за продавање облека и обувки. Уште при влегува- 
њето во магацинот наидовме на два ценовника — еден закачен на s h - 

д о т , а вториот продавачот се збрка и го извади од фијоката и ни го 
покажа. Toj беше без датум, а цените на продуктите во него беа значи- 
телно поскапи. Заради тоа моравме да погледаме во книгите на многу 
конто-броеви на купувачите и се убедивме дека стоката им е пресмету- 
вана по ѕидниот поевтин ценовник, и покрај тоа остана и понатаму сом- 
нително и од продавачот необјаснето постоењето на вториот ценовник. 
Дената на продуктите во овој магазин се следните: сирење 15 дин.; сол 
3 дин.; ориз 7 дин.; кромид 1 дин.; месо 7—8 дин.; зејтин 18 дин., а кристал
14.50 дин., мает 20 дин., сланина 22 дин., шеќер во коцки 18 дин., кафе 
во зрно 50 дин., сапун за раце 12 дин., обична кошула 36 дин., сламарица 
32 динари. Ѕидниот ценовник е од 29 март оваа година. Меѓутоа, на 
излезот од тунелот 3 км. подалеку цените на продуктите се значително 
пониски и се продаваат, на пример: сирење 10 дин., сол 2,75 дин., ориз
4.50 дин., кромид 0,50 дин., а месото по 6—7 дин. килограм.

Надницата на неквалификуваните работници е 20 динари и нагоре, 
а кршачите на камен (чакал) добиваат по 12 дин. за еден кубен метар.

Песреќни случаи во работата на овие градби има релативно многу, 
според известувањата на органите на ОУЗОР кои ги добивме, а тоа може 
лесно и непристрасно да го забележи и нестручно око. Тие настануваат 
главно поради тоа што работодавците не внесуваат никакви технич1Ш 
и заштитни мерки. Тоа дури го констатирале и надлежните државни 
власти, за кое се знае дека на работа од ваков карактер се обрнува 
малку внимание, па затоа, има трагови во архивите на Првостепените 
судови во Прилеп и Велес. Освен ова, слушнав, а  не стигнав да про
верам, дека заради неразумното штедење на одговорните работа се анга- 
жира евтин и нестручен персонал кој со својата работа придонесува да 
се эголемува бројот на несреќите.

Заболувањата се страшно големи и според известувањата на лека- 
рот во ОУЗОР во Богомила како и од другите чиновници на ОУЗОР осо- 
бено од маларија тие изнесуваат 95%. На просторот од 30 км за 18 дена 
се разболеле 680 работници од кои — од маларија 649. Работниците 
работат во маларични центри а немаат сосема никаква превентива против 
кеа, бидејќи работата од 12 часа, нечистотајата на телото и постелата, 
храната од сув леб или грав без запршка итн. само помагаат на шире- 
њето на маларијата.

Покрај сето наведено, работниците се изложени на малтретарање 
а донекаде и до ограбување не само од надзирателите туку и од друга
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миленици на работодателите. Така по приватна линија дознавме дека 
има за жал и такви работники кои ги викаат бабари, а ее нестручни, 
но дошле на разни поднадѕирателски и места на стручњаци со помош 
на своите жени и други роднини по жекска линија, па тие часто ги тор- 
мозат и ги уценуваат работниците на различии начини.

Haj главните прекршоци на законските одредби и наредби на Ин- 
спекцијата на трудот од страна на работодателите се состојат во след- 
ното: 1) во тунелите не се работи во три смени по 8 часа, туку во две 
по 12 часа; 2) технички заштитни мерки како што ее маски, сооирачки 
на вагокчшъата, разни огради таму каде што ее ѕида и околу каишите 
во машинхаузите (машиноките куќи) сосема не постејат; 3) на работ
ниците не им ее определува (цена) надница ни по една до две недели 
работа; 4) на работниците не им ее даваат пресметки и оттаму тие во 
почетокот не знаат по ко ja надница работат, a подоцна не се во можност 
да рекламираат на евеытуални неправилности и да ги задоволат своите 
барања; 5) не се врши редовно контрола; и 6) скоро никој не води 
сметка за чистотијата во становите и за здравјето на работниците.

Колибите — земјанките во кои скоро мнозиеството од работниците 
живеат и денес (како и загадената вода ко ja ja пијат) изгледаат вака·. 
зарамнета земја во простор од неколку метри квадратни; однапред и од- 
зади вкрстени во свод по два стала па на вровот споени со петти стап 
кој претставува грбеак (било); потоа, тоа е покриано со две стари рого- 
зиеи, или остатоци од лимени канти, или пак прачки со лисја. Понекаде, 
каде што теренот дозволува, преку таквиот кров нафрлена е земја, но 
во повеќе случаи единствени ѕидишта и кров на тие колиби се рогози- 
i-ште (асури) така што овие колиби се многу полоши отколку што се 
настрешниците што си ги прават нашите земјоделци на своите бостани 
и лоз ja.

За ваквата оостојба, според наше мислење, вината не е само до 
работодателите, кои се навистина безобѕирни, туку и до Инспекцијата на 
трудот, која за патување на својот инспектор нема никакви средства, а 
исто така и во добар дел и од Окружниот уред за осигурување на работ
ниците во Скоије. Се стекнува впечаток дека овој 0Y30P, освен за при- 
бирања на придонесите, cè до скоро немал никаква друга грижа за работ- 
ниците на овие работи. 0Y30P и порано испраќал на овој терен свои 
лекари и други адмиыистративни чиновници и не требало да остане рам- 
нодушен опрема сето ова. Ако не можел да влијае на висината на над- 
ницата на работниците и на фактот дека работниците јадат јадења без 
запршка, требал и молсел да влијае работниците да добиваат подобра 
вода за пиење, подобри но|ќевалишта, а од друга страна и со превентива

11 Историја
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во лекови, па тогаш толку висок процент на заболувања од маларија 
сигурно не би имало. 0Y30P эа ова има и законски можности, па во 
случај интервеециите да му се без успех, можел против одговорните 
работодатели да заведе дополнителен придонес по § § 116 и 117 од эако- 
нот за ооигурување на работниците.

Можеме да се надеваме дека тоа на крајот ќе го стори OY30P 
бидеј&и во текот на минатиот месец го истратил својот шеф на лека- 
рите, а потоа и еден вшн чиновник на овој терен со таква цел. При тоа, 
0Y30P покрај екстозитурите и амбулантите во Велес и Прилеп има cera 
лекар и амбуланта во село Теово и лекар и експозитура во село Бого
мила кои специјално постојат за работниците вработени на линијата 
Велес — Прилеп“.14)

14) Оригиналот на документот на српскохрватски јазик се наоѓа во 
Књига записника, Радничка комора Београд, Историеки архив Бес> 
града, 3/89.
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