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,П Р Е Д Г О В О Р 

У иегориои развитка и у борби -наше радничке класе водно 
место заузимају и дрводелэски радници. У периоду од преко 
40 година; — од стварања првих сиядакалних организадаја др^ 
водељских радника, па ове до почетна "Другог светског рата — 
они су се налазили у првим редовима бораца против израбљи-
вачке политике владајуће буржоазије^ према радиичкој класи, 
ове до њеног коначног свргаван»а и стварања нов е, ооцијали-
стичке. Јутославије. Овом) -брощуром, ко ја је имала за циљ да 
истакне |баш ове моменте, посао је само делимично започет. На 
простору који је одређен, било је немогуће детально обрадити 
један тако велики период, али су из њега извучени и дапзи најзна-
значаднији моменти који ће развитак и борбу дрводел>ских рад-
ника код нас ставити на место које овај део радничке класе 
и заслужује. Настојало се да се тај приказ да што ј е могуће 
верније и документов аниј е, мада се приликом щюацъа ове бро-
шуре наилазило на приличие тешкоће, |јер се материјал за 
проучавање покрета дрводел>ских радника налази растурен по 
многим листовима и часОписима, а за поједоне крадеве (напри-
мер за Словенизу'и Македонију) он- ј е врло оскудан и непотпуи. 

Щ>ви део брошуре (1900—4914) обрађен је детаљније и оп-
шириије из разлога што је та ј период за нас најнеиознатији- и 
што су извори за проучаеање тог времена врло малобродни, те 
| р било нужно макар и у овак-о скученом облику, тај' матери^ 
јал, сакушьен и сређен, изнети оред јавност. 

Тако се ЈрЈЈјШ поступило и са обрадом другог дела књиге 
(1919 1940), јер су документи из овог доба далеко многоброј ни-
зи, а и нашој јавности су ти догађаји, мање-вихпе, познати, 
Ипак, и из овог периода настојало се да се обухвати све оно 
што ће код читалаца сТворити праву слйку времена у коме су 
се организације дрвюделэских радника разви ј ал е и борил е. • 


