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да провађа Taj закон, разумети шта je то кому- 
нистичка пропаганда? 

Росподо, забрањује се свака антимилитари- 
стичка гфопаганда. Што то зцачи? Молим вас 
лепо, нмаде у буржоазији великих идеалиста, 
који iipoiioiu';ui.i,v: некакаи (|)ii.i():iO(|)CKii пицифћ- 
вам, у који ja као социјалиста не верујем, алн за 
који ja могу да признам да je идеално красаи, и 
ви онда na темељу oisora нацрта можете да забра- 
ните ii кп.игу једпе Берте Суттнер: »Доле с оруис- 
јем«. Мојкс неко да иступи противу опога система 
војске, који у држаби иостоји. tia да препоручв 
бољи систом обране за државу и иароД, a ви то 
онда можете на темељу овога нацрта назватв ан- 
тимилитаристичком пропагандом и забранити ]е. 
'ETO, толико тих цејасних ствари има у овоме на- 
црту. да човек тај иацрг не може да прими. Па 
онда, госиодо; шта je дошлб на ум тој влади, ttoja 
Ji' створила onaj нацрт, да нас гура натраг у 
пропЈла столећа, (Св. Прибићевић: Па ваљда a ми 
iceiUTO :!iiaM(i. госцолипс li'piKTaiit'. Има тога и у 
^рватској.) Ако то прстоји у Хрватској, то je 
imai; једна aimiK'iuipaua ствар и једна ствар, крја 
rie може да се правда. Како мо^ке становништво 
једве општине одговарати и за то, што се тамо вој- 
скп iinci.-i.ia. Како можо сваки аојединац те 
општине одговарати, и опсуда да трпи n сноси 
терето за оно за шта пије крив. (Министар yii. 
Л<'1а Св. Прнбићевић: To je соција^па мера.) To 
»ujo социјална, вего антисоцијална мера. 

Надаље, ви овде ндете преко свбјих закона и 
преко својих принципа, Господо; иуио je говорепо 
o томе, како треба ноштовати опште право nai-a. 
Ja; господо; јесам за то, јесам за најпотпувију де- 
мократију, и иожда je баш то једна од великих 
|M;!.iiiKa нзмеђу меие п комунистичке партије бар 
оиако, како се приказала у Русији. Ja', господо, 
јесам апсолутпо за демократију, али хоћу да се 
ираво r.iaca штује, и онда вВ ие молгете једноме 
послагашу, који je од народа изабраи на тсмс i,y 
тога права r.iaca одузимати мандат, као штб г.п 
предвЈгђате овим корегираним иацртом. Господо, 
ne можете ви одузимати мапдат једноме посла 
шшу гами зато, mro сс пазвао комунистом и mu 
припада комунистичком клубу, нити mi то мр- 
жете правдати пред светбм. Не, то je немогуће, Ja. 
господо, желећн да on се ова зем-ља сачувала ne 
потребних i.'pima. желећи да би се осигурао мир 
п поредак у толико у колико се једаи поредат; у 
опште може да рсигура, ja бих желео, господо, да 
пам донесвте један   пацрт  који he  погодити  оно 

што je ирсдно да се погоди, једав нацрт KUJU може 
да пам заштвти државу и којн иоже да пам за: 

ттлти једивство народа, једав нацрт којв he бвтв 
ефективав протвв терора, алп п једав пацрт који 
ие може na KOMUN- конца свјшв полвдајац да зло- 
употребљава и против радввчке класс и, господо, 
na коацу и протвв иаших поједнвЈнх оргавизација 
п Haiim.v л.удп. Mu смо у последње доба доста 
иута виделв како će то догађало. Ввдвте у Војво- 
дини na темељу Обзаане затварају се социјалисте,, 
затварају се људи који су се пре четири годвво 
иазивалв комувисте a нису међутим одавно тамо. 
(Мшшстар УвутравЈњих Дела Св, Прибићевић: 
Морате критичкв те веств примати!) l'. Мивистре, 
MU пмамо liccTii од својих властитих оргапнза- 
ција. (Мииистар Увутрашњах Дела Св. Првбвће- 
miii: Koje uc прамају крвтички људи.) Законе 
треба створити такве која не дозвбљавају злоупо- 
требе. Да се разумемо, нисам ja. госводо, за то да 
се террру остава широко поље. Ако држи^е да по- 
ctojeiiB закови inicy довољни да се тер: p спречи 
п improii. допеоите нам заков, који he ићи про- 
тнв терора алп господо, нека то буде закоЈг, којп 
:;oii.'i.a терор увиттава a ве штети демократиј> 
онако како овај заков мора да оштети. 

Председвик др. Момчило Нинчић: Од го- 
споде комувиста у начелвој дискусији свега дцо- 
јнца имајд да говоре. (Триша Кацлеровић: Како 
то у начелвој дискусвји? Молим да се држимо 
праксе онако како се je ирактикоиала \ Одбо- 
рина.) Ово je иа,челва дискусија. Пршто нома но- 
вог гшсловвика и у колико Одбор ие буде нзмевио, 
мп lif.Mo сс дрисати пословвика Уставотворпе 
Скупштвве n IIOIIITO буду од сваке групе говорила 
двојица, Одбор може да забрани да се даље го- 
иори. Mu ћемо статн да радимо у овом Одбору 
опако како смо радили п у Уставном Одбору, н 
ону праксу п овако примењввав послођник како 
смо практиковалв тамо, док не дође mm послов 
HUK. мп Кемо гфактиковатв и овде. Нвкакве повла- 
стице nn бграввчења nehe^io чивити. Према томе, 
попгго се двојица од сваке групе буде јавило и го- 
ворило, Одбор he решитл да лв може бити поједв- 
иачпих говора. Ja ипди.м да се јаил.ају iiomi го- 
ворници II према томе иећу заЈивучити листу го- 
ворпика, пего hy CIMO закључитл седвицу, a 
другу заказатв за лаиас после цодпе. (Јовав Ђо- 
новић: I Ито доцвије, да бв се што дуже могло ра- 
дити.) Доиста je велика врућвва. те према томе 
заказујем седницу за после прдие у 5 часова. 

(Седница je зативучева у 12% час.) 

I\. 

чић. 
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ЗАКОНОДАВНО'! ОДБОРА 
НЛЈЧ^ДИЕ СКУДШТИНЕ 

КРАЉЕВИНЕ 
СРБА, ХРВАТА II (Moi'.KllAUA 

држапа L
J
S. jy;i:i  1021. год; у Веограду. 

Иредседавао цредседви!; др. Момчило Нин- 
1 'екретар др, 
(Почетак ceu 
Председвик , 

(анашњу седпицу; 

Љуба Поповић. 
muc у 17 часова u 10 .vim.) 
lp.  Момчило  Нинчић:  Отварам 
Има pci г. Мвлојковић. 

Живота Милојковић: Рооводо! Ви сте свв са- 
c,i,\iiia.iii експрзе r. Министра УнутрациБИх Дела, 
KOJU je on дао пред пррјекат »Задона o заштитв 
фжавв'   којн je изнех пред onaj форум. У сррјем 
експозеу i'. Мивистар Унутрашњих Дела, у име 

■владе. аокушао je датв аргументе koju су вчадл' 
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iiarim.m да дрнесе овакав један иројект закода, 
као mio je пројект šaKOHu o заштнти државе*. 
•lii се, господо, neh.v освртати na многе аргументе 
које je r. Т^нистар Унутрашших Дела пзјијо, Јер 
■m iiprvMciiTii. уопште, не заслужују иикаквога од- 
говора са nuiiic страна Али li.v се, госпбдо, задр- 
жати на неколико аргумената које je \\ Прибић^- 
iai!i у сћоме експозејуј као главне изволео изнетв. 

Једаи од таквих аргумената, којим он правда 
донбшењв-једнога закона против комунистичког 
покрвта у нашој земл>и, јесте; како je Комуни- 
стлчки Партија у нашој земљи путем штампе и 
аборова nporiarapaJia крвЈаву револуцију, пропаги- 
рала крв. li том прп.тко.м г. Прибићђвић je ре- 
као: како се доказв o хаквој eauioj проџаганди 
могу nalili у нашој тта.мии. 

Ja бих ирлио г. Прибићевића, који сада овде 
није присутан: да изнесе конкретно one доказе 
које je on приорап из наше штампе и који говоре o 
гом ;i.a je Комуиистпчка Партија Јутославије 
нкада и ма где пропагирала  крваву  револуцћју, 
иарочпто крв. Ja гам. господо. ono уреДНИК Рад- 
иичких iioiiinia од 1919. од Конгреса УјединЈеша 
0 Ускрсу 1919. па, до Uoaiain' . када су TO no 
lanir забраЉене. -la сам коктролисао cBaitM рсдм; 
који je v Радничке Новиве улазир. II ако г. 
Ilpnoniiriaili пред onim (рорумом \\ пред ма i;a 
квим форумом буде цзнео ма n једаи иајмањи др- 
иаз: да су Радпичке Новине нисале o i.'piai n 
крвавој револуцији, ja сам у стан>.у да дам свој 
ллтот. 

To je нсто тако случај са свима кбмунистнч- 
I.IIM листовима, са свима комунистичким брошу- 
рама n комунистичким књигама, које Ćy у Југо- 
iMaiaijn изашле, докле je Комунистичка Партија 
oii.ia .icra.ina као n од  ;0бзнаДе«. 

A.m. господо, ако иисмо мп ароиоведалп 
врв, ако iincMo Mii ароповедали физичко разрачу- 
nanaihc. терор, ипдивидуалну акцију, то je чиннла 
такозвава грађанска штампа. Ja нећу да се пози- 
вам na многе примере, али hv да се позбвбм на 
пример једнрга листа, који [1злази у нашој пре- 
столници, .iiic-ia којп себе хоћб да престави као 
[хатриотски. To je »ђалкан«. Ви мол^ете, ако бу- 
дете тако добрн, прочитати у    Балкану   \ броју 
од 26. јула one iTVUino једав naniic КОЈИ НОСИ na- 
слов »Поклици na мптппгу«. lin ћете ту видети, 
господо, који су 'in. који рроповедају прв н фи- 
зичко разрачунавање. {добациван.с m цептрума: 
To je Егарод рекао). 

Mu. али госпбдо, у целокупној нашој npo- 
паганди, !шкада нисмо пропов^далн ипдивид,у- 
алну акцију, никада нисмо величали атептатеј nn- 

.када inicMo величали терор. Нахфотнв, као пар- 
тија oi)pan]i;!OHaniix П1)о,тотерски^ маса. мп смо 
увек on.ni одсудни противншш сваке индивиду- 
a.inc акције, јер mi;uiHii,iy.,.ina aniui.ja значи не- 
гацију принципа i.'.auau борбе na ICOMC MU сто- 
јпмо. Гошодо. ja li\ вас потсетити na још једаи 
нримрр који je веома карактеристичап rio ваш 
буржоаскн менталитет. У Псограду. као apecto- 
нш^и Краљевине Срба, Хрвата n Словенаца, из- 
лази једаи лист. којр се назива демократским 
то je »Епоха«, Taj лист je. баш пред сам атентат 
од 29. јуна, доносио члапк-е једнога руског соци- 
Ја.тпог револуциоиара у којима се говорп како су 
pvcKH револуцпонарн убили Мшшстра Плевеа. 
(Глагоки: To iinje дг.мокра^гкп лист.) Господо, TO 
je јЗур^гоаскм лкот, ако није демократскгг. Али на- 

ђите nn n један редак у комувистичкој штампи 
Koju je namicali у том духу и који je вбличао атев- 
тате na појглппг лпчпооти. 

Грсподо, морате признати joui u onaj факит. 
Mn смо, n upe рата. билв увек противници пплп- 
пидуалпс акције, билн увек неп&мирљиви про 
^шгнцк атентатора, којв мисле да путем бомбе, 
иожа n револвера рсшавају лолитичке и соци- 
ј.мпс ii|ii)n,ir.Mr. A.in. господо, целбкуппа буржр- 
аска шчампа у Југославији црдигла je атентаторо 
llpniiiuina n његоВе друтове иа висину иародних 
хсроја. IHTO су извришли једаи атентат на зеднога 
паадаоц,!. Ви, међутим, то правдате тиме да je из 
пртен акчпат na једнога странога владаоца, али, 
господо, култ атентата je веомд заразан n onu 
л.удп. KOJU славе атентате ма према коме, они 
тиме код бгзалтрране и идсалистичкп предиспо- 
iinpaiic омладине стварају предуслове за атентат^ 
ма [соје вррте они били, To комунистичка штампа 
никада иије чицила, n ja вас позивам, да нзне- 
сете ма n Један прлмер, којн би поАазао да смо 
MII славили ма кога атентатора. 

Господо, г. Прибићевић je у овоме експозеу 
изволео [)i'liii n то: како je Комунистичђа Партија, 
ОВИХ даиа. да on скинула ОДГОВОрнос! са (тос због 
атентата, публиковала у страној штампп Јсдап ма- 
иифест, у коме се жали na бели терор, који влада 
\ ЈугослаВији. Господо, такав манифест je, довста 
издала кбму^истч^чка партија, издао га je Цев- 
Tpa.Tiin  Извршви   Одбрр   Кому1шстичке   1Гартије! 
\ m je иц рснова нетачно када r. Прибипеви!! 
гврдв како je Цептрални Извршни Одбор Комуии- 
стичке Партије у том манифесту рекао како je 
атентат na регедта фингираи, измишљен!.Господо; 
та.ј манифест je објављен у »Пости« koja нзлЈази-у 
Бечу. Ов je објављен ,\ свима европским листо- 
кпма. n у том манифесту сс ne пслп да je атеатап 
na регента фингиран,  него ое велм  да је'атента'г 
iao иовода владајућој реакцији у Југославији да 
то терорибтичко дело искористи радп гоњењв Ko- 
мупиггпчкг Партп.јг n  к-омуппстпчког покрета. 

Господо, Комунистичка Партија", као што у- 
ipyr Кацлеррвић у своме јутрошњем говрру рекао, 
пикада. im у KOJOJ форми, nn ма када. mije opra 
пизовала нпкакве терористилке оргаиизације n 
акције. Jop. гобподо, ако бисмо (та.ш na npnnunn 
терористичке нндивидуалце акције, мп бисмо са: 
NFIIM   ТПМ   негпрали   раМИ   rede   i;ao   К6муШ1СТИЧК> 
Партију. Опда би бпло смеишо да ми седимо у Пар- 
ламепту, кад бисмо билн терорирти n ппдиппду- 
а incTii. Ja личнр, господо, допустите да к^икем, 
гсада Гшх веровао у индивидуалистдчку n tepopn- 
|тич!;\- акппју, ne бих ссдео у Парламенту; иего 
бих.отишао у ту.му. Алп Комунистичка Партија 
i;ojoj ja имам част припадатл ne стоји na томе г.то- 
лппту. 

Госпбдо, када бих цитирао лшлу оних, nojn 
се ових дана помињу као атеитатрри. вн бисте ви- 
ДеЈШ да СУ TO   liolinnoM    i;a(4iiiTaii!inil   буржуаСКР] 
рејволуционарног национализма. To je, госцадр, 
пациоиалистичка револуционарна рмладћна која 
je n upe рата, под режимом  лабсбуррпус Monap- 
хпјг.  сматрала   :;а   патрИОТСКу    ДУЖНОСТ   Да   i-.piim 
атентате прртиву аустриЈских подптпчкпх ексцо- 
nnpannv ЛИЧНОСТН. I! та пста омладпна. natam- 
тана у идејама револудиоцарног нкцирнализмц, 
сматра n гада. napaiaio напипо n inaprmiio. да'.ј • 
iMMia дужност, да je њена патриотска \лога \ 
томе: да врпги атентате   ппотвву  лпчноотп.   KOIC 
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( цречавају роцијално ослобођење радничких u се: 

љачких маса, Господо, арелистајте нмена свих тих 
iiiiiir.nnN ii сиих тих n.icjiii) егзалтираних младића. 
na ћехе видети: да су међу њика пОглавито nm, 
K'ojn су припаДалн нациопалистичкрј ррволуцио- 
парној oM.iii.umn. Међу тим младићтгаа нема чла 

"цова liiiiiic iiJipTiijf. II како г.п. господо, можете 
граишти пд ime. од водства Крмукнстичхсе Пар 
■ruje. да omi иеком, ii;i пример у кекоме селу у Вој- 
воДи1Ш, o којем ja нсмам ini nojMd; како DII мо- 
iKOTe траагити дп nanu' подство спречава неком 
да каже да je on (сбмунист. Taj mi11 птентатор mi 
покојнрга Драткрвића, којп je no верп Муслимаи 
(Глпсови; To не игра птгеакову улогу, које je hepe. 
on je laiMviim-T.). могао je исто такр припадати и 
Југославевској Муслиманској • 1ргаиизацнји, Evao 
тд и Кбмунистичкој Цартијн. (Фехим Курбеговић: 
Мс1)У нама ne he бити атентатвра.) Лво rtehe битп, 
у толикр брље no вашу партију. 

lin ne можете, госчшдо, нас крпглпи: mro je 
T,IJ п тај који се наавао KOMViiHctpM, нзвршио EIćKO 
,I,I'.IO. u пг мржете im ;!оог тогл бацати сру одго- 
iiopHOćT im пас. [ладн би се ггослужиЛи n ми то.м 
.loi'iiiv'OM. рнда on сваки члан демократске или 
радт.-а.пн' iini ма које лругс странкР, ко нзвршП 
пеко кривичЈгр' Дело"; тш својпм дг.шм у IIQJO 
време створно и одговррнрст за целу етранку. 

Госпбдо, MU мол.ч'мо да npimiMo поптролу са-' 
\io naj. oiuiMii који еу организовани \ пашој пар- 
TIIJII. a пад појединцима, o којпма im појма пе- 
мамо да у oilUITe постојс мп ne мол,ч'\1о ирпттп 
пикакву контролу. Нарочитр MH нисмо били у 
сгапл да вршимр иРнтролу рд дапа Обзнане«! Ja 
nac пптам. господо, јесу ли се oBaicii случајеви. 
uao штр су иоследњи ;ioral)ajii. могли Дерити пре 
Обзнане«. Mu смо пре рбзна^е« водили геие- 
ралне штрајкове, подп.ш смо акцпј«' маса које сте 
I;II рсуђивали н које сте ви прргањалц. A.in. ro- 
гподо. ппкад кикакав инциденх ни na улици ни 
na ма KOM другом месту iraje могао да се деси, док 
бмо \III. i;ao водство стралке, били у стању врЈ 

тптп i;onT]H).iy пад cBOjiiM члапРвима. Али опога 
момшта, када СМО ми пзгубИЛИ, прокламоиап.см 
Обзцане«, мргућност да вршимо контролу пад 

спојпм 'i.ianornMa. биЛс čy могућпс овакве жа- 
лосне пбјаве, о крјима je овде реч. (Чује со: Уби- 
ja.in су у Македонији за време иабора.) Ja бих в^с 
мблио, да ту тему ne покрећемо, јер ja имам мпого 
lamic матсрпјала o том ко je убпјао нбго ВИ. 
(Чује će; Слободно, слободнР.) Господо, ja Вам 
самР изјављујем, да je рад [Јентралног Извршног 
Одбора IvOM.vniK-rnnia- Партпјг Југославије од 
дана >јрбзнаџе« na једиако даље, ишао оамо у TOSI 
правцу да će nama партпја легализује, (Чује ее; A 
mro iianin поглаппип одоше без nacoina?) Un сте 
пм дали. (Министар Упутрапш.пх Дгла Св. При- 
бићевић; Г. Драшкови^ je ono Микистар и peitao 
je, да on nnjc дјао путнице.) Цсптра.тп Извршни 
Одбор iv'oM.vnncTn'iia' ГГартше ЈугРславије због 
■roni стојп увек n у свакр доба ту na .шцу места; 
да рдсрвара за све enoje акције и поетуш.-е n lipo 
(»oanane' n после »Обанане«. Изведите nae ви 
пред ма какав еуд. макар и пред суд шпанске im 
i.-Rifannnje. мп he.\io nhii. jep пам je савест чиста, 
Jep nncMo радили nnnrra iiiip би дошло у опреку 
ca lianuiM тако званим легалитетбм. Алтг. го- 
»■подо. Tpi'oa да знате; да nama партпја .. . (Чује 
ее: јимпко Je поопла?) nnje уоп.га nin;ora. (Чује 
će; llm.'ora'.'i -la hy г.ам ]ioliii: да je за време совјех- 

ског pcvKiiiMa itojli je поегојаи у Мађарској, од n.e 
гбвога постанка na до последњега часа, уништено 
OKO 2000 л.удтл1\ живота. Meb.viiiM. бели терор 
у Мађарској' којн je настао после слома совјетског 
pejKima, упиштио je око бо.ооо радппка n сељака. 
(Жагор. Чује се; Шта je радир Самуило? - Je- 
дан гаас; llnje' ово место за вицевеО Ви можете го- 
еподо Комунистичку Партију оптуживахи какр и 
колико хоћете. Mn смо у Вашим рукама и ин не 
бвЈКПмо од одговорностп. али псто тако треба да 
будвте  n   l!n  enoeoonn  да   npiiMirre laiaK.v ОДГОВОр- 
иоег од својих поступака. ('lvje се; ПрЛмамр je и 
пред БОГОМ  И  пред пародом.1 

јоеподо. Централнн Извршт! Одбор Кому- 
ппетпта; Партије, као што рекРх мало пре, никад 
[Пјје организовао iini;ai;i;y терорпецрц.-у акцију п 
on rm био npnn тај који on свакога ОНОТ СВОГ чла.па. 
i;ojn on пропопедао террристичку акппју. ухг.атпо 
;;а mn.v li удаппо. Алп. СОСПОДО, Sin ппемо бИЛИ у 
гоме положају, да иржемо да коптролптемо људе. 
Крји оу iian доматаја namera утпцаја. (Чује се; 
Mira je урадир Ковачевић?) Нека суд каже непри- 
страно СВОЈу оцепу o тему. na опда дајге да му 
МИ прееудпмо ако je тачпо ono тто се imnoen o 
ње.му. (Чује i'e: lle мо.кете im да еудпте 1;ад пма 
власти.) 

Господо, како će води истрага o ат^нтату, до- 
иуетпте ми, да поеумп.ам. да кажрм самр ono. Ja 
еам чптао буржоаске .ineTone. к-ојп еу тпрдплп. да 
je -je,, јуиа пред. атеититом држана нека конфе- 
pennnja у Новом Саду; na KOJOJ еу прпеуетг.опали 
ФЛЛИПОВИћ,  Чопић,  Tpeonn.an   li   lioiiaMeimh.   n   na 
roj конференцији je тобож Ковачевић саопштио у 
iiMe Извршног Одбора одлуку o агептату. Данас 
еам чптао у тпм петпм листовима белегаку (»По- 
ЛЛТИКа< ). у KOJOJ ее i'.e.in: да je rrejnh добио na- 
ЛОГ 38 nanpnieme ат(Ч1тата у eoon Поелаппчког 
Комунистичког li'i.\oa. lla. господо, када се тажве 
контраверзне вести o иртразв саопштавају у бур- 
гкоаској ттампп. како могу ja да верујем у свс 
ono. mro буржоаска штампа говори, (Миниотар 
упутрапјњих дела Светозар Прибићевић: Немојте 
говорити na памет!) Алп. господо, Ja разумем за- 
IIITO сад »Подштика« вели, да je атентатор Стејић 
добио палог за извршење атснтата у соби Посла- 
[гичког Комунистичког liVivoa. To Je потребно, го- 
еподо. да (•<■ каа.-е у очп допошета опога закона, 
да dn се оправдале рне-недостојне мере, које се no- 
СЛбДЊИХ Дана прпмтпује Према комуЈШстичзсим 
посланицима, које се мере im у једноме парла- 
менту у свету, na чав nn у Руској Думи, шку 
iipiiMemima.ie. jep се није дешавало то. да се по- 
елаппцп једне странке претресају na вратима од 
стране полидајаца n детектива, као што смо то мп 
доживелЈГ, (Ледаи глас; A код Лењвна?) За мене 
je јасна једна ствар, koja je ван сваке сумње: једап 
ГОСПОДИН ИЗ ПлаДПШ' nehnne то je јутрое np.io Л(П1() 
рекао; да je овај закон, који ее предлаже, у духу 
бољгаевичком«. To значи, гооподо, да се ви слу- 

/ките бољшевичким метбдама против nae n ако 
иричате, како ore против бољгаевика n љихових 
метода. 

lin грворите npoTim »бољшевичкога« терора. 
a m елужите će террром] Ilira o^'e ви опда? Какву 
mi политику подпте".' Јесте лп mi демократе ii.m 
rinete? 

ГоспоДО, Ja   neli.v  да  се упуттамј у  ana.ina;: 
|iaii,e aai.'oneKor пројектра, којп je пред нама; хрћу 
еамо да кажем то, да  овакав законс1Ш  пррјекат, 
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какав je гаредлржен ,\ Југославеиској Скупштнни, око 200,000 динара ;i!i иодтшаље Новог Раданчког 
није предложен ни у једном светс^ом парламенту Дома'. Te мишчш- дугове ;ia  подизање тога дома 
\  истррији света. ['осподин Прибићеви^ нека Mu илаћамо \m и данаЂ. a.m IKIMU се та зграда птм,< 
допустн да кажем. да се погрешно [шзива на Аме- н нредаје друпша у pjTie, 
рику и Швајцарску, као и другв кудтурни срет. Цц   јслпом иастанЈсу госиодив  мннистар Ку 

У Америци ипјс донет закон аротив комуни- кобиц caoiiiiiTiio ат je. nao делегЛт владе, Да je 
ста, него против анархнста. Ствар je У том, iiiTo <i> i-лада решнла- ,ца  нам отвори синдикћте, отворн 
америчке власти, власпј  иапиталисун^е олнгар- шћижару и штампарију, uao ч да пам преда iiamv 
хијс. свакога гсрмуниста, који je агшшијн ркарак- сиојниу, A.m два дана прсле тога дошла je друга 
терисале pao анархисту. Али покажите вв  мсии одлука, јер су се центрулшши [шјавпли тамо где 
raj закон: где се забрањује комушГстичка upona- треба и до1и1зал11. како Je то њихова enojima. Me- 
ганда v Амернди. (Мшгастар унутрашн>их   деЛа |)утим грсцодцне Прибипевџћу, н ви сви( грсподо, 
Светозар Прибићевић: Само нстицањс црвене за- чнате, да  ^ентрумашка »партија«  и   тако   звани 
ставз без  икакво другбг  [товода .каЈкњава  се до Главни Радћичкн Савез, то Ру организације, које 
irer година podnje.) еу постаче после »Обзнане«. lipe   Обзнане« Дра- 

Исто тако не поотоји mi у Швјајцарској такав гиша .'laipier.nli као п Жнвко Трпаловић били 6у 
један закон. Тамо нзлази комунистцчка штампа. чланови Комунистичке Партије југ.рславиј(з и II:I 
Тамо излази једав од најпопуларнијих кимуппе- т,. су иартије  истерани,   na су тел;  иосле  нстери- 
хичких 'iaeoimca   -le Пхаре«. Такав заков пс no- иања   из те  нартије основали  лругу   нартију   (i 
стојн  im у једној земљи,  из^ев Хортијеву  Ma- Главни   Раднитаи Савез«   ča   пмл.ем   да помоћу 
ђарску п бојерску Румуппју. И ако сте.ви пали на власти приграбе радничку својнну. Пи &те нм. го 
то, да подражавате  Гумупијп и  Мађарској,  ррда сиодо, дали дрмове' Кека их отворе! ЗаШто iix w 
иека вам je na част, a.m се ja никада ne бих слр- отворе.  зацхто их држе  затворене?   Hie смеју  да 
јкио са  тим. да  ми   импоиује јбдна Мађарска и уђу у њвх. ако пм lie пошаљете кордов зкандарт. 
једиа    РумуНИЈа.    (Др.    Љуба    Поповић:    1>'ад    na ЗаГптО?   ЗатО    MiTii    ne    yЖИBajJ,     iiiinepeii.a    рад 
онаки   иачип   убијају   минИстре   \   иарламентЈт, ишитва. Ти he доиовн runu увек прапш. Ja тај 
онда je разумљива овака стварО Ja; госпрдо, ка- случај наводи>! liao доказ тога колико С.у такви ге- 
дгем, n то еам рекао upe два Данај овде јабио и стови, ксиико су такви прстуЛци владе у етаи.у 
отворено:   Комунистичка   Партдја   иема   од    06- да   реврлтирају   радвичке   масе.   11a.   мо.шм   вас 

■nam"  могућнрсти да врши утицај иа својс чла- лепо. господо, како bere вв да третирате радничКу 
иове. Dna  нема  могућноств да  ишри своју  upe- класу Ј^тославије? Има ли ona свога класног мо- 
светЈ'  п   пропагандЈ'  међу  ради^цима.  Отуда  се, рала. enoje класне части, сврга класног дострјаи- 
господо, јавила чињеница, o крјрј морате водити ства.?  Мме.тте лн  ви, да  je та  радничка  класа 
рачуна: да  радништво у   нашој земљи, у  недо- Niapsa.  коју  ^ожете те[>ати  na једнога  табора  у 
статку   комунистичке   иропаганде,  литературе   и другн?   Радници   неће   опростити   гу   неправдЈг, 
просвете, ene већма м већма подппл.ап.а. У редб- иеће се [шмирити са том неправдом, која се вад 
вима радничке класе аојављују се,   у   аоследње њима врпјп. 
време,   парочпто   од   ирокламовања     Обзндне . Господо, na  крају  имам ла  вам  наџец  joui 
анархистичке  тенденције,   које су    исто   толико ri,Mu ово. ј-,, сте  госпОдо, покута.ш да створиге 
onaeiie no nae. колпко n no nae. ред  и  пореда!;   na  1\0(Ч)пу. a,in умеето  (кма  n  no 

iVln. господо, пемамо чиме да  васиитамр те ретка mi ете гурнули joiu вшпе људи у качаке, Да 
масе. Влада покушава да радничке масе уг}тшв. сте rm.m увиђавпијв  (шлитичари,  nn бисте т|»е- 
Ona je  noK.vma.ia  да  радничке  маее.  које  у  Шс/( oji.in. да Дате onniT.v ампее-гпју. да пошал.ете тамо 
припадају   Комунистичкој   Партији,   преведе   na- rioniTeiio тановништво и сви би се људи вратилл 
en.iiniM   путе.м  у  табор такозваних   центрумаша, ['.војим кућама. (ДРбацивање: И вв   ere   качациЦ 
које je свесна  радн^чка   Есласа   Југославије  као Јест и ja   caw качак, аато сам се  четири  годппе 
нолитичке ii   моралне   банкроте   за   вечит1а   вре скривао no шумама за време Bvrapa n Аустрија- 
мепа  Езбацила  нз enoje средине.  Група  центру- паца. Гоеподо- ви сте доиели »Обзнапу« и ви сте 
\iaina  којој стоје na  челу Драгиша Лапчевић  и требали да верујете n да зиате као увиђавни no- 
Топаловић,   којм   оу   првн   пропрведали   бољше- литнчари до каквхЈх последица може довести »ОП- 
lani.i.M ii 0(Ч1оиали комуииетпчп-у naimij). та ip\iia .aiana  .   Ви   ппете  o TOMe  ВОДИЛН   рачупа.   n   ea.u 
пе.ма umne од 200 чланова у ne.ioj земљи.   Нека уместо да   изађете у  сусрет радничким  масама. 
i.avi.'e господии .'launianili n ове његове црнсталице noje  оу   нзложене  пасиљима n  безакрњу  ваших 
КРЛИКО еу добили ч.пшопа од i;peMi4ia    (Inuiaiie-. n,uicTii. iai iiooinT])anaTe   ■Od;!iia.iiy<-. ВИ тпм масама 
МожДа   су   nan'oii.in   jom    ion члапопа. a   добИЛИ СПрематс   none   рКрве   n   е.мртпу   i;aaiiy   ai;o   neno 
пису mi једнога.  nimi   he добити n   једнога   под јсаже, да je комуцџст. Ви сте наивни, ако мислитс, 
omiM уе.ктпма. Ja TO ne треба nn да аомињем, a.m да сс мп ббјимо смрти. Mn смо етоткпу пута r.ie- 
поменуо еам самр због тога. тто je Министар уиу- дали смрти у очп. кад сте ви беа?али ртртине ки> 
трашњих дела горподин  Прибићевић, у  моментЈ' лометара од рмрти. (Гласрви; Вн то не ур)квте за 
прокЛамовања Устава, nora су радничке масе o'jc- irac ene да кажете,) Пп мислитв, да ее можете na 
кивале, јер су веровале да  he пасти    Обзиана . i ч.итм иугем бррита против идеја. Господиџ llpn 
IHTO je Министар унутрашњих дела name домове. бнћевић je ono тај. којв јо upe две годнце у јеДном 
пашу  штампарију, књижару  и  остало предао у чланку рекар:   Оа ндејама хреба се боритн идс- 
руке тих л.удп. који са радничком   itiacoii   ne- јаМа«. П1з центрУма: Пар с.У куршуми ii/ieje?VKyp- 
мају  иичега заједничиог! To je,  господо. Гажеше iii.v^rti пису  идеје, али  пека се грстшдив Приби- 
принципа приватие својине, n nn стечуаели name \mmh бори гфртиву те^рориста, a ne против кому- 
домове, name штампарије, name кшишаре n npo- пнгта.Јер/и МЈиррад ДраипЈовцћ. који јегпбгивуо, 
дали сте" све то у рутсе оних. noje радииштво nehe. рч;ап je  у  одговору   na   иапЈу   пптерпе.чаипју  6 
Mn плаћамо лично мепице, \m смо до ea.ia далп Обзииипч, поред en.e мржшс icoj.v je пмао према 
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иама: да je комунисхички покрет истрријскв по- 
крот. 11. госиодо. када .је комунигтички покрет 
историјски покрет, који je тај међу вама рмрт- 
iiiiMn. KOJU he да седигне против историје,.к6ји je 
тај међувама. који he да зауставн точак историје? 
Taj који то иокуша да учини, биће од историје 
прегажен. Ja вам iiii тр скрећем пажњу. Ви комуг 
нистички пркрет ие мржете да уништите насил- 
iniM путсм. Радпичка класа, ако хоће да живи. 
мора да сс бори. Има само један излаз: да поуби- 
јате CBP'IIITO со лсжо радник и п.сгои иредставншј; 
итада ћете иМати мир, али мир на гробљу. Али 
док постоји радничка класа, ви крмунистички 
покрет не Кете упиштити. Комунистиша! покрет 
добнће ирву фррму према снтуацији, у којој се 
iia,ia;!ii. МОИ^да  МИОГр oiiacmijv (|i(i])\iy. Него иггп je 
ова легална форма; али га iieheie уииштити, ja 
иам то кажем отворенр: 

У радничком потфету рцсту аиархпстичке 
тенденције u oiic he уништити н иас и sac. (Доба.- 
ипмаи,!' из центрума: He бојте се.) \Ui се варате, 
ако Miir.niTc. да можете да владато номрћу жаи- 
дарма ii помоћу кувдака. Ha бајопетћма Се нс 
може сеДрти. (Мипистар унутрашљих дела Све- 
тозар Прибићевић: Само тако ви грворитеј na 
онда кажите да ндсте криви! - Добацивање чл 
Центрума: Ви сте почелв са бајонетама.) Mu fie 
божимо ни од какве одговррнрсти. Акр je потрс- 
бно. да ми одговарамо. баците одговррпрст, евр 
пас. ми смo ту. 

Један госиодии je рекар, да h.e маса да upc- 
суди; Mu се хога не бојимо. Они, којн приређују 
MiiTUHi'c iipoTiii; нас IIIIC.V масс (.Миимстар уну- 
трашп.пх дела Светозар Прибићевић: Трп четвр- 
тинс ваших прлсталица служи^е су ^аустрнјској 
војсци.) Није истина, треба да вам aoivaacew састав 
наШег члапства, (Глас: Шта je био Алиагнћ?) Ja 
ne зпам, шта je ono. a.iii тта je бнр госп, Храснипа? 
(Одзив из ценгрума: Он није никога убио.) 

Ијредседник др, Момчило Нинчић: Ja вјт мр- 
рам нздати рштру опомспу. liiTp једнога злнковца 
у.доре)ј)ујеЈе Qa јбдним крлегом, 

Живота Милојкови^: АКо je увреда, ja тржем 
реч натраг. 

Фехим Курбеговић: lln иисте достојни. да та 
i:o|U'l)(Ti.a чпиитс. im чистс достојии. да сс са миом 
порсђујгтс. јер mi iincTc imiina. 

Живота Милојковић: Ja сам шчпто liimn' негб 
mi. Ja \oii,v. да вам.скренем, господо, пацсшу на 
бвај факат. ai;o хоћете да сс борите протиг. разор- 
иих елемената, који руше државу; ви трсба, да ио- 
hrTi' од iipniiuima. да će борите против узроЈга. a 
пг iipoTim пббледица. Међутим, ви сте пошли no- 
грешним путем; ви ć? не борите против узрока; 
irefo će борите против арследида. ^06a4iiBa:ifce m 
псптрума: To иијс истииа. то ипЈг соцпја.то зЛр, 
него je антинациоиалпо зло, ča ко.јпм сте се ви удру- 
жнли.) Тск онда ако сузбијете узроке mi heie су- 
збити ii прследице. К&М нестапу увроци сбцијал- 
no беде. сбцијалног зЛа и незадбвољства. које врп 
у iiamoj земљи, нестаће и iioc тдица. 11 ми смо. 
гбсјаодс, npmi тп. hojii vi.c.iiiMo мир. и vin смо у томе 
праицу |)a;ui.iii н ралчмо у то.мг гтравцу. Никада, 
("осподо, MU писмо нзазивалп iieimp н ((ерсЈД. Пгто- 
рија namr партије то пбказујб. Ми ćko се борилп 
/.a своје идеје, ad бвоје пршшипе н за своје 
»деале, Bppifrfil смо се и борићем^о се докле je на 
пами главо. 

ПреДседник др. Момчило Нинчић: Има рсч 
господин др. Boja Маринковић. 

Др. Boja Маринковић: Господо, у евоме иоли- 
тичком раду држао сам će увек једнога правила: 
да верујем у добру веру политичких људи и у 
нскреност њихових изјава u онда кад сам имао 
оправда1Цх разлога да у и.их сумњам. И овога 
иута ja hy im.jaiu'. uoje су господа представници 
комунистичк^ странке давали данас, сматрати 
kao искрене и као вера,н одјек мишљења, држаља 
II политике, коју oini воДе. 

Изјава, коју je учинио јутрос господин Ka- 
li.icpoiuili о политици I;O.M.VIIIICTII4I;(' странке, до- 
лази гамо. господо, ва жалост, сувише доцкан. 11 
у К0ЛИК0 бих imiiic ono parim,IO'.KVH да у њену ИС- 
i,p!4ioi'T верујем, у толико дубље жалим, што ona 
тако лоцкаи долази; Господо, гооподин Кацлеро- 
mih je рекао; да je овај закон последиДа и резул- 
тат Обзнапе«, иаравно, mi тај пачпи mro je при- 
MIMIOM »0бзпапе< створеио стање, које сада доводи 
;io joiioiiii !i>;i cmora закона. Господр, ja ca госпо- 
;IIIIIOM Кацлеровпћем o томе нећу полемизиратн, 
алп li.v му казати, да je a »Обзнана« последица не- 
licj-a. да n ona ипјг- дошла сама од с^бв, да ona 
пије na.ia с неба нити да je она резултат једнога 
сапрпса мшшстара и владе, који су ie лонслп. 

Триша Кацлеровић: Може бптп m рђаве ори- 
јентације. 

Др. Boja Маринковић: Ако je комуиистичка 
странка пмала заиста ваздјн ону иолптпку. коју 
пам je развПо господин Кацлеровић, оиакво охва- 
тање ситуације у нашој земл)И и будућности идеја 
комуиистичке странкс, онда неКа ми дозволе го- 
спода, да п.м каатм. да je начшг, на ко.ји су ту по- 
литику (TipoiKtuMii' ono из основа погртпак. јер 
je дапао сасвим лрут карактер ономе, што су oini 
лтглп да учипе. Ja, г0ст1бдо, иеКу да će позивам 
im uiicamt' комуппстпчкс штампе, зато што ипдим 
^осподу да сада иегирају сггвари, за које caw ja 
уверен. да су биле онакве какве je јутррс изнео 
ГОСПОДИН мпппгтлр упутраштпх дбла. Ja се г.рло 
добро сећам, да се npr »Обанане« комунистичка 
штампа nnjr устезала да препоручује превратну 
акцију, да ју je хвалнла n Гфедстављ5ла као ве- 
IIITO IHTO je јсдиии n.vT. ксЈпм cc до онога, гпто ко- 
муппстпчка странка сматра да би било једиио 
боље crami'. може доћл. Ипак,.господр, ja се na то 
позивахи ncliv. пошто сам чуо, да се то овде данас 
демантује; Алп нма нештр, што се демантбватн ne 
мо'л;о. i'o<4io;i(i. јер je то било овде у Народној 
Скупттппп n mro можемо констатовати нз аутбн- 
тичних гтшографгкпх бележака ттто ne верујем 
да ћете мп Вн порећи. Господо, комуЈшстичка 
странка се no својим представницима овде у Ус- 
тавотворној ('i.'.viimTnnn солидарисала без резерве 
с једним режимом, који данас несумаиво вшпе 
псма иичега ндејног, {шмунистичка отраппа у Ју- 
гославији солидарисала се и солидаризавали се 
увеЕ до сада. до онога тренутка, са режимом, којп 
дапас влада у РусиЈи. (Триша Кацлеровић: |{ад 
бисте отптлп у Русију, друкчије бисте мтмп.ш. 

■ Добацивањб цептрума: Je ли то micao др, 
Гпма?) 

Господо, no ономе, грто се зна o гоме режиму 
im mijar.a са.мпх прсдстатписа тога режима, a ne 
no прПватпил обавештељима, та] je режим једап 
TiipaiicKii ]>с/1Д1м. ()n се сам [шзива режимом дт>- 
татуре тто не знаЧи иишта друго, иег.о роил^; 
Tiipaunjo, 
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To, mio co комунистичка странка сблшдари- 
рала потпуно и без ^езерве co оиим страшним ре- 
vKJi.MdM у Русији, тто га je величало и хвалила ан 
Олак не нздвајајући ништа, не критикујући ни 
шта, не ограђујући се нл од чега што се тамо pa- 
дилр ii ради... (Чује се: Нисмо мн криви за то.) 
Овде de не допушто политика таквога резкима. 
(Чујг сг: о гоме се није претресало.) Претресаио 
je, господо, п iiii дуга^ко и на широко. Она je ство- 
рила импресију, да je цела-комуннстичка страшха 
у Југославији за то, да такав ноти режим створи 
ir овде. (Чује се: Сваки реЈким оДговара земљи, 
господџне Маринковићу, ви то дббро знате.) O 
томе in'Mo сад баш говорити. 

Господо, II како свакн реж^и одгрвара земљи 
u како у свакој земљп иоже бити само оиаког ре- 
■,i,-iiM;i. какав одговара и социјалној стругиури и 
разним (чшиЈплиим снагама, ишвим снагама, како 
pcie јутрос господин Кацлеровић, које тамо no- 
стојс, због тога .i1, врло опасно, да Се у једној зе- 
мл.и. која такав режим nehe, стварање једног ти- 
ранског режима пос^авља као un.i. једно аоли- 
тпчкс странке. 

Јутрос je госџодин Кристан, говорећи у име 
социјалиста рекао, Да cd рн не одушерљава овим 
законом. ГосподОј не одушевљавам се im ja. -Tu 
бих волео видети ко се одушевљава њиме. "naj за- 
iton, госцодо, долазн као резултат акцпје једне од 
оиих сбцијалних живих снага, које у Нашој земљп 
iiccTojt'. a која je na ту акцију нзазвана. 

Грспрдо, кад ми вама говоримо, ии ne забр- 
рављамо да Bil нпстг аксолупт господари иипк 
струја, lcoje предст^вл>ате и које водите. Ллп исто 
тако, господо, нисмо ни ми iia овој другој странл 
апсолупт господари струја, кбје представљамо и 
icoje водимо. 11 као штр охе Вв пеопрезиом, до но 
кажем Ешшта друго, политиком, коју сте водпли, 
гхрпули иа једну страну струје, које сте водилв 
na страпу на коју миоги од вас нису желели да пх 
гурнете, гако смо ми аедовољиом активношћу. 
ni.Mr HITU ifflcMp благовремено предузелв мерс, л 
ne допустимо, до се борба нзмеђу живих соцпјал- 
IIII\ сиага склизне na тај пут, na који се je вашом 
грешком (-клианула. дбчекали рво етање због 
крга мн MopaSio овакве мере предузимати. 

Omi. i оподб, KUJU су мпслилп и који мисле, 
да се у садањој структури namera друштва ма Ko- 
jim мбрама може оборити држава ona. која je тек 
ствбрена, г.арају се л.уто! Oiia држава пијо пама 
остала од наших предака. Jpiii су живе, joui no- 
стоје струје, кбје су ову државу створиле. И оне 
нсте снаге, које су бнле довољио моћие да je 
створе, оне су још све исте ту и готове да će иоби- 
лишу, да je бране. И онда je, господо, upeijo рв.аке 
wepe било непаметно и опасно прказати, да on.i 
хоће да се руши. Te велике социјалне снаге, које 
својим Ј.-рстап.см опредељују карактер режиМа у 
једној земљи, не крећу се, господо, суптилдрм ра- 
аликом у изјавама овде п опдс. пото целом ка- 
рактериотиком рада једне политичке групе и nq- 
јединих полптпчкпх л>уди. II сасвим je нзлишно 
n некорисно ограђивати се тборијжи од извеспо 
политике, ако je  она   тако удешепа,  да je   маса 
Друкчијг схг.ата.   ^ИДИТВ,  ГОСПОДО, OIIII   KOJU   су  Ц;;- 
вршилв атентат na. Регента, који су једанпут по- 
кушалн извршити атентат на Драшковића n који 
су na послсдк-у дошли до главе пок. Драшковићу, 
m Су се л.удп MoiMii рекламирати. да припа (ајз 
пекој другој странци; иогли су pohu, да су у имо 

слободе пуцали na Драшковдћа. Противу one »06- 
знане« нису били самр комунисти, против ње су 

-били a републиканци, арртив ље су билн и соцв- 
јалисти, n зашто nn један од рних егзалтирани^ 
л.удп у пмс републиканаца, ,\ mie ових соција- 
икта рвде, да n no говррим o центрумашима, itoje 
lai непрестано помињете4, није! те атецтате из- 
вршио? ЗбРг чега се сваки од ових атентатора ре- 
кламира, да припада вашој странцн и збрг чего ое 
калази, да je то сасвим природно? Због трга, што 
je nama странка целокупним сврјнм досадањим 
радом за one две године код света crr.opn.ia иеро- 
i.an.e. да je странка насиља. Ви тврдите, да je то 
веррвањ^ пргреишо. Али, господо, једна вера, ai;o 
се укорени, ona дејствује самим тик. што постоји, 
без обзира na ro, да ли je ono у mro се верује 
тачно илн raje. Видите, цела једиа цивилизација, 
која се назива хришћанском цивилизадијом, no- 
стоји udi 18 плп 19 векова на некрл.Вко нетачиих 
ствари na неколико ствари, у које данае ис верује 
iim.o. Koju пма разума. Ллп цпа то вреди ШТО гу 
те ствари нетачне, кад су поколења човечанства у 
љих веровала. To су те снаге, с којима од1 не мо- 
жемо боритн nn MU. a nn ви. 

Господо. ако вн мшмптс. да зависи данас 
ciiMo од name поље, хоће m ове аКције цротив 
LOM;, hiicTiiMKc странке битп n.iii не, ja мислим, да 
се љуто варате и мислим, да се љуто варају n omi. 
који na iiainoj странл тако мисле. Мп бн мрглв, 
колико нас пма n колико вас нма у Закрнодавном 
Одбору, ако би били друкчијег мишљеаа ту ак- 
цпју сад за неко време спречити, али исто тако 
као што m нзЗављујете, да нисте у стању задр- 
жати точак, који сте окренули, тако нсто ми не пи 
мог.ш задржати овај точак, који се креће. (Са ко- 
мунистичке стране једаи глас: Штампа штимује.) 
Штампа ттпмује ono. што свет трааш, да се шти- 
мује. Не судим ja no манифестацијама, ja судим 
no непосредним опаасап.пма. Ja caw био у народу 
онда; кад je дршла вест o убиству пок. Драшко- 
iinha, i.') jana прсле атентата na Регента, и ja сам 
i.i!,U4>. lau.d cei пе.мсппло стање у духог.пма n рас- 
110.ЧОЖ01БУ РД опога дапа кал сам ПОСЛСДЊИ пут. 
ррг доношења Устаг.а. ono у пароду. ('/K'ai'op na 
I;OM\ ппстпчкој   (лрапп. Љуба   Поповић   ДОба- 
пујс комуннстима; Да цема жандарма Лспо би се 
проволи, omi г.ас чувају.) II ми, господо, одговор- 
nii политички л.удп o томо морамо водити рачуна, 
no згто само mi(t je пама стало до државе, јер je 
Jamo с пргледрм na сразмеру снага^ ко ту др^каву 
■\oho n оппх. којп iifhc да on држава остала побе- 
Дрноспа na свакбм герену, na ма прешли n na •■m- 
рен na KOJU će пренела, него за то, гбсподо; цгго 
сматрамо, да je пртребио одржавати нолитичку 
борбу na .ичалпом терену! 

Г. Кристан je јутрос казао, да je њему onaj за- 
i.dii због тога одиозан, што je управЉен прстив 
једне политичке партије. Господо.он пије управљен 
против једне политичке партлје, он je управљен 
против метода са којима се та партија у глсдн- 
тту, у веровањкма народних маса идентифико- 
оала. Он нзрично то каже, алн каже зашто. II моје 
je дубокр уверење, да je ono напротив фкон. за 
;;аттпту КОМунИСТИЧКе партпјг. i;ao ПОЛИТИЧКО 
партлјо. Може omu да ona. госпбдо, ne мопа^ 
(Пупкппоппсатп аа прсмс трајата ОВОГО аакопа. пг 
молго се цојављиватн у актштој борби, a.in ова 
Kiia партпја какву пам je цртао госиодин Кацле- 
ponnii пЈммкивећс овај вакон, (Чује се; To jo та- 



<' iciioi'p. белсипсо 

чио.) A.iii. господо, не би  преживела  овј   кризу 
бед onom закона, тр вас увераћам. 

Mu. господо, потпуно иожемо да нојмимо до 
правда ii социјални поредак, који lanac постоје, 
кити су каква перфекција нити нешто дефхшитив- 
no. после чега човечанство нећс ништа више друго 
iiiilui. Ja .ni'iiu). господо, сматрам да политичкн 
иоредак; који ип био идеал oiie комунистичке аар- 
тпјс, какву нам je јутрос представљао гобподин 
Кацлеровип, ja лично сматрам да тај политички 
иоредак не ђаља; Али ja знам врло добро, да то 
moje мишљење може бити нсто тако иетачно као 
mro je може битн тачно. Упрдво због тога и у томе 
јесте снага слободоумног режима и режима диску- 
бије, што се њиме чини да тек на дискуоије, нз 
слободне дискусије, изиђе оно што je боље и iipo 
гресивније. II према томе. господо, никада никоме 
исГш пало ii.-i памет, да једну политичку партију 
:i;iTo. umi (■»■ ne слаже ca Евеним идеалом и са (ве- 
пом вером o томе, како треба да се уреди социјал- 
no сташе у једној земљи, да због тога једну аолв 
тичку партију проскрибује. Само, господо, да се 
до!)!' до тога ja сам мало час говорио o сло- 
бодној дискусији мора се осигурати режим 
слђбодне дискусије; иесме се допјчггити да не- 
коме може аасти на памет, да се тај режим сло- 
бодне дискусије може елиминисатн и да се до тога 
идеалног и доброг стања долази на силу, (Живота 
Милојковић: Овај Се закон доноси нскључиво 
аротив комуниста!) Данас je то потребно, roćno- 
дине МилОјковићу, a да се je игало противу кому- 
iincTiiMKc стралше бнако како сте ви говоршга п 
i;;ii;(i je jj rpoc говорио ruciHMiin Кацлеровић, онда 
(Vn оиај закон био донет још пре две године. Ои се 
тада није могао донети и данас се то горко преба- 
цује оиима, који то нису учшшли, данас се они 
отужују тто су ici спречшш, 

l'ociK^o. с тога гледишта мора се процењп- 
вати овај закои. Вије реч o томе, да се неко за 
iiici'ii о^шевљава и да сматра да су ове мере, које 
смо мн данас принуђенн да предузимамо, нешто 
IHTO je 'no себи врло добро и врло згодно. To ej 
uepe, које мп иорамо предузети 38,10, што je ство- 
|м ио стање које мм дискутујемо; Вн кажете да je 
то стање створено »Обзнаном . a ми врло добро 
зиамо, да je и та »Обзнана« бн.ш изазвана рани- 
Јом акцијом комунистиЧке странке. Према томс 
онај, на коме за ове мере лезЛи одговорност, то je 
у стпари вођство комунистичке страикс. (Глас ии 
i;o.MyiiiirTii4i;iix клупа: Али вн стварате штимунг у 
штампи!) Господо, тај штимунг у штампи није 
ствараи нитн се имало времена стварати га. Ви 
з^ате, да je то била једна еКсплозија у мшнљењу. 
IlIruMviir се ne стварр за 21 сата. 

II с тога гледишта, господој ми иорамо npo- 
суђивати onaj закон! Ако га с тога гледишта бу- 
демо просуђивали, морамо доћи до уверевЈа, да 
од бвих мера, које у овоме тренутку одговорни no- 
литички фактори у овој земљв мог\- да предузму, 
na и од самг реавдије, да je ona мера ona. noja иа.ј- 
боље одговара ситуацији n која je једипа у стању 
да обеабеди onaj легалитет, o којем mi говоритс са 
прилнчно презрења, a који je и за вас i;ao и за 
нас остале, једина гаранција за режим слободне 
дискусије. (Глас с (сомунистичке стране: Mn чога 
права немамо, ми смо грађани трећега реда!) Има- 
те господо. II онда кад год се нзвесие мере Овакопс 
врсте пргду.шмају jain.a се бојазан од злоупо- 

■rjifoa. бојазан 6д тога itai;p се те мере могу   •■■ ш- 

улотребити од стране владе и нзвршне ђласти 
урпште. Јутрос je господин социјалистички говрр- 
nin; нарочито подвукао ту бојазан. Ja нећу да 
кажем, IM je та бојазан уображена. Ta опасиост 
постоји. Против те опасности ми имамо у нашем 
целокупном правном и политичком поретку једнЈ 
гаранцију, u та je гаранција у олободоумном по- 
реклу власти, у томе што код нас власт истич!! 
из Народне Скупшише, noja je нзраз слободне во- 
ље народа, који може ту своју вољу да изрази tio 
општем праву гласа. (Глас код комуниста; A.m 
нскључујете 58 посланшга.) Могу да се нркључе 
58 поглаппка. a.m се ИИКада, (111 У KOM r.iviajv. 
неће нскључити више из ове Народне ('i.vnnirnnc. 
у KOJOJ пма U8 noc.laniiKa. ОД 208. To je \ свакОМ 
случају сигурно и сигурно je, да Ке оних '^i11 

иредстављатн већииу народа, који je слободио 
пмао прилике, да изрази своју вољу. (Глас есод 
комуниста; Значи да je опозиција непотребна.) 
Опозиција пије непотребна, али ja иам одричем. 
,i,a je само опозиција чувар и гаранција демократ- 
скога [шретка n грађанских елобода у земљи. 

U ai.d on. господо. сама опозиција била чу- 
вар реда и олобод(!. онда би тој слободн n томе no- 
ретку одзвонило. П. гослодо, имајућн вере у себи 
мп не смемо, иад нмамо joui упп; no Уставу кои 
тролу пад радом нзвршне власти, мп ue смемо 
због бојазнв! од злоупртреба непрбдЈ'зе5ги мере 
које пам ннпозира данашња еитуација. Mn смо 
дужни да предузмемо те мере баш зато, што Же- 
лимо mro пре дрћи до једнога стања, у коме he 
те иере бити нзЛи111не, a mino више неће радије 
то време дочекати, него баш onu гито сматрају зп 
дужност, да за onaj заков сада гласају, 

Председник др.  Момчило   Нинчић:   Има реч 
господив др. Урош Стајић. 

Др. Урош Стајић: Господо иосланици! Зем- 
љорадвичка странка од прве своје прјаве иајаг- 
mi.ia се, да je Странка реда и рада што знали, да 
lic ona ндеје, пришџгае и свој нрограм спроводити 
путем једпс лојалне борбе. Према трме она je про- 
nii; сваког терора, против сваке диктатуре, iipo- 
Tiin ci'.anoia атентата, прогив сваке иасилие про 
иепе поретка у држави. Земљорадничка страпка 
je свесна '■noje, снаге, јер ое ona ослања na 
огромну масу карода и верује, да he ona ма кал 
доћн .lo власти само мирним нутем. без крви, беа 
nacn.na. Према TdMi' исма аотребе бојати се одовог 
закопа, јер сс on овакав никада неће мрћи na 
ii,ii,\ примевити. A.m једн.о рд чега мп зазире^о то 
je, nno сс плашимр од злрупотребе његове. A on 
<■(■. гооподо, мо.кс злоуиотребити n ja вврујем, да 
te се on зЛоупотребити. (Глас са комуиистичке 
стране: »Српока гијеЧ« назива nac изДајницима.) 
Mn цмамо толико бснова за такво веррваљс, да be 
nac госп. минибтар унутрашњих дела тешко моћи 
у томе ла разувери. Ja бих са чистом савешћу 
n мпрпом душом гласао за овај закон, кад би оо 
on стриктно примењивао само и искључиво na 
оцс. за KOJe сс on n ДОНОСИ, a.m Mil :'.а:!11])смо да то 
nchc бптп. Mn cc бојИМО, да onaj aanon ne погодп 
u iiciimic. Зато пма пупо основа, да верујемо с об- 
зиром im по.шцпју какву пмамо дапас n с оО- 
,;i!|Mi\i iifl ii.![ii\  штампу . каква je даиас, 

Госпола се побивају na то, да оваквп законп 
i;ch цостојс n у Швајцарској, n у Сједињеиим Др- 
жавама   ^.мернчким n у многим културним дрмса 
вама na n у Белгији. Ja цсмам ништа против тога. 
m ci;«' ono mro je добро  n   мп  КОПИрамо,  A.in.  ГО: 



IV. ссднпца  — i!S. .jy.iM   Iflal. -''■: 

сиидо, дн ми тр копирамо треба да имамо н аме 
ричку  иолнцнју ii  швајцарску  полицију.  и   аме- 
ричку   nmiMiiv  II   швајцарску   штампу.  Ja   импм 
иуно искугтва. a баш caw се сад вратио на унл*- 
трашњост ' IUTO сам тамо видео мене je no- 
колебало у вери. да се onaj закон неће примеиити 
само na онв, за које се ofe доноои. Ja се бојим 
ла сс mi не применл и на све оне, који цису овој 
пладајућој странци у вољн a акр onu воде je ui\ 
caciaiM лојалну опозицију. llpii томе ja бих желео 
да nr.aj aai.-oii. п ако heMO MU. свакако моратл у 
na'if.iv гласати за њега;, да се бар тако подеси и 
такве сличне гарандије даду; да ов не погОди и 
оне ради којих raje дбнет. Господо, иама су чи- 
њена ii|irnauiii;aii,a и са TiiMc се агитовало у на- 
роду; IHTO смо гласали против Устава, a сада до- 
aaaii. према or.oM закону, који смо прочихали, да 
\iii. који СМО r.iara.in tipOTHB Устаиа. тај Устав 
npamiMd. јер су у овај заков унете такве ствари 
koje су у основв противне Уставу. 

Друго, да ли he овај заков иогодити ono. 
ради чега je и донет, да ли he баш уништити ко- 
мунистичку партију, nm Ке joj дати још већи iio- 
лет? To je једно иитан.г. o којем треба разми- 
слити. Ja се све бојим; да се овим законом неће 
nocTiiliii (uio. IHTO се њиме хтело. (Љ. Давидовић: 
Ако се и за вас закачи; онда here се a ви осна- 
жити!) Какву нмамо полицију, вероватно, да he се 
n за нас закачити. Ja имам овде једав пример, 
пама се сг.акога дана протура. да пма.мо неке везе 
са комуиистнма, и како смо ми некакав комуни- 
стички покрет. Један господин члав парламента 
стално иам то аротура у свом органу. Међутим, ми 
ее иг можвмо бр,анити зато, што немамо штампе п 
nama јавност под сугестијом оваквих листова, 
какви су данасј може нас прогласити, да смо и мн 
неки  разо]  и  анти-државни елементи,  mro у 
сгтвари nuji'. (Глас: II код вас нма терора.) Јесте, 
UčKU су iia.Tii.m куће кметовима само це знам ко 
ii\ nam. 

li.; оппх разлога, које сам изнео, ja бих же- 
.ifo да се onaj закон прво саобрази Уставу. He сао- 
i'ipaan .m се Уставу, ми hfeMO ориликом дебате у 
иоједииостима o њему гласати против извесних 
чланова, који су противнв Уставу, јер омо се за- 
i.'.H'in. да heMO Устав поштовати. 

Председвш; др. Момчило Нинчић: II\ia реч г. 
ЈБуба Јовановић. 

Љуба Јовановић: ГосПодо, не треба да ва- 
жем да je ово питање важно, то се само no себи 
разуме п мислим да не треба доказивати, да je у 
Окупштинн народној у Веограду мало кад, могу 
слободно рећи (шкада није било случаја да се под 
тежим Mopa.miiM оЛоДкостима водила дискусија и 
ревтвао какав законски предлог негр ли тто со 
om данас ради. У другим случајевима билн су у 
иитању ивтереси земље, били су у питању многи 
пблитички npiMMt'Tii a.m овде данас, господо, tro- 
литичкс снаге у аемљи дошле i'.v до такве изу- 
четпе aaoiiiTpcnocTii. да ипје чудо, што се свакп 
од нас oceha друкчије него што се je осећао пкад 
п једав народнв посланик у Скупштини било 
li'pa.iicmuii' С'рбије, било Крал>евине Срба, Хрвата 
и <'lor.i'iiaua у Београду. i'.n. гоеподо, знате, шта 
laic идс iiiai бвога дома и око one дискусије, na 
iiiiai;. иоред свега тога mro се мвоги међу собом 
na јсдан чудан начии гледамо n морамо гледати, 
Mu RMo луа.пп ла до rtpaja сачувамо хладнокрв- 

iKiri ii да mi M(iiylii-rr.\ слутамо рамо i iac рааума 
n у OBOJ npn.mun. a  ппшта друго. 

1.'ал бих ja гледао у овој прплпцп na какве 
иосебне ннтересе, можда бих говорио у друго^ 
смислу, у оном ■којем je говорио r. предговорник. 
Кад бнх ja нмао да расправљам да може мене или 
КОГа  мога  onaj аакоп    aai;a4HTii«, ja бИХ aaijpliliio 
(inaiai. како je u он завршио. A.in ja мислим да 
овде није у питању кога he закон »закачитИ' . хрће 
.m само закачити господу комунисте, ил^можеза- 
КаЧИТИ кога Л1»УГ01а. llllian." je. je ЛИ .OBO ДСбрО 88 
државу. и мп само с rora глсдитта мора.мо ово 
питање расправљати. Немојмо се чудити, aico у 
овом питању не заузмемр орадолно гледиште, збо! 
обзира кога   MOJke  да   »закачи«  onaj  закон,  акс 
iKicii'    чујсмо    npcKopc    niTo   КОГОД   ОД    нас    Ulije 
нспунио своју лу-кчтст према држави. Ситу- 
ација, госдрдо, иора бити јасна, и одиос полнтнч- 
ких странака и политичких снага у овоме nn- 
тан),у мора се јасно одредити, јер као што самВ 
знате тренутци су нзузетке озбиљни. 

Са апаппчпг компетентне стране срвјетски 
режим у Русији овакве односе отворено квалифи- 
кујс као грађаискв рат«, n немојмо се варати: не 
гледа се бррј жртава крји у рату падају. Нисмо 
ми. сосподо, у фази борбе класа; него je сада рво 
почео грађански рат. Само допустите ми да и ово 
кажем: и у рату има пачипа како се ратује. Може 
cc господо. ратовати чонечаиски. мо;ке се рато- 
вати нечовечакски; a.m ja анам нз историје ja- 
мачио и im сви знате да су грађцнски ратоии иај- 
иечовечнији. Само, господо, и ja оматрам да je 
nama дужност да смирујемо, ла ne распаљујемо и 
да од онрг што нам дрлази no сиЛи л невољв 
историје — само та реч историја« нма други 
смисао a ne onaj који joj оиде дају нека господа 

- да рд оног mio no тој (41.111 и невољв нсториј- 
ској долази и што je зло n несрећа и за земљу и за 
појединце да je, велим, nama дужност ве правити 
од тога зла још веће зло n несрећу. (Добациванје 
од странб комувиста.) Да. гРсподо, im не видите 
да je ono зло, a аогледајте, било je случа:јева n 
може oirni случаједа ла се покушава атентат на 

'једнрга представвика п.т носирца власти, n мп 
такве атентате можемо бсуђивати n осуђиваћемо 
их n.in их. господо, некм п не осуђива^ју. A.m. кад 
се пуца и кад се убија човек који у том трбнутку 
iinjc иосилац и.тасти него je no савету лекарскдм 
oTinnao да се лечи, рнда je то, господо, орешлР 
границе сваког^ рата. Када државе ратују међЈ 
собом, у таком ратовап.у постоји Црвенв Крст n 
правила МеђунароДног (^рвенбг Крста o поштедн 
ирема Г)Олесницима и рањеницима, a у оврме 
случају према Драшковићу rora. правил^ ипјс 
било. Видите, гослодо, може се водити борба ti 
грађански рат. n могу пуцати једни у дрУго, a.m 
да и то пма своје мере и свога начива. 

Ja у оваквој изузетној прилцци много што 
шта тмпм изухетно. Тако ми овде морамо гово- 
рпти o псчс.му d чему im правилу ite сме да ое го 
Вори у парламенту. МораМо говоритл o једномс 
делу koje j(i у току рада у суду, o коМе тек суд 
п.ма да донесе своју реч, Да, и trpe и сада ми гр- 
врримо o лицима која су учињена одговорна за no- 
кушај атентата na Његовр РСраљевСко Височа!!- 
етво иаг.тслппка Прбстола Александра n o друпш 
лицима кбја могу бити одговорна за критппа 
дела која   су у   последње   врсме   извршена.   Го 
СПОДО, TO V.  name   страп.'   nuje   КОрвКТНО,   TO   lilije 
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правИлно, Tb-je нротивно ириицииу иоделе власти. 
Mu законодавци и контрола свих власти у земљи, 
казујемр бвде своје мишљење унапред, upe него 
UHO iia.uif пресуда судска; макар и са великом ре- 
;нфвом, алл мп ипак говоримо d ономе o чему само 
суд треба до говори. Али зашто говоримо? Зато 
што немамо посла са делом сврш.еним које при- 
иада прошлости и коЈе би према томе припадало 
само rv.i.v. Господо, ви врло добро знате да je QBO 
ifpocTO грађанска борба, у којој нмамо да се бра- 
нимо п то баш овом дискусијом и одлукама којк 
u.; ње морају да проистеку. Јер на жалост, го- 
гподо. видите, да ми имамо посла са јвдним изу- 
зстним, п то ретко изузетним случајем. Кад се по- 
tćj'iua да u нзврши какав атентат и na тај поку- 
inaj завери ne испадне за руком, кажем ^!;1- 
вери . јер то иикад не ради једаи човек, него за- 
Bt'pa јеДне оргапизације, aiio велдм завера у 
трме »е успо, ако није постигпула циљ, opraiiii; 
.i.miij.i се растура нлн се повлачи пт прптаји, 
u onu који су учествовали у томе послу внше ке 
продужавају борбу. Алн овде видимо да није 
тако; овде борба иије прекинута. После првог 
атентата дошли су други, За онај први атентат 
IM покојнога Драшковића рекло се да не аостојн, 
peicio се Да je фингиран, да je иапакован, и дво- 
јицп људп a то je пЈкојном даашковићу и ЈБуби 
Дапидовићу, којп сс онда у бЛизинв нашао, како 
r,-iM обавепгтен, го je паковаЈБе< прдметнуто од 
.i,y,iii uojn ej' њихову .тчиу исправрост у том 
иогледу добрб знали. 

Пре свега, господо o ономе што се не зна 
треба ћутати; алн после гога првога оспоренбга 
иокушаја  доишо je   пешто   што се   несумн>љиво 
:;n;i: OHO ШТО јв бИЛО   ОВДе    ПрвД  lt;lMa.    ПрвД   OBOM 
кућом, u онда ono IHTO je било у ДелиицамаЈ 
(Живојин Цветковић: Mu нисмо Оида то знали.) 
UH се то нсто господо, н даље, и после тога проду- 
жава. ГоспоДо, јавна je тајна све што če и после 
Делница продужава и cnpeira, И када мп [шамо 
такво i-uiii.f. да се покрет и терористичка акција не 
( 5устављају, него се нрстављају, рнда госпо^до, у 
таквоме једном изузетном и ретком историЈСКОМ 
олучају мора се нзузетно и поотупати, Да, немојте 
ne чулитп. што ln1 u ca ове стране бити изузетнпх 
поступака и изузетних мера. (Живојин Цветковић: 
Према терористима, a џе према нами.) 

Ja li.v. господиие Цветковићу, a вн знате да 
сс MU одавно зпамо, и знате да Вас лично noiutj'- 
јем, ако бУДете стришиви a ако ми се no пресече 
могућност, ja hy и на то tipehH и покушапу.да 
говорим п 6 томе o чему Ви желите да  говорим. 

Kdo IHTO сам рекао, та repbpucTii'nta дела да- 
i..ic постоје, u данас их бшпе нико не може иори- 
цати. Сада, господо, чија су то дела? Јесу ли то 
дела каквог занешеног, полуделог појединца? Го- 
сподо, и таквих случајева нма. Типичаи je пример 
такг.их атентата, случај са атентатом na 3vopeca 
првих дана светскога para 191 i. тд. A.m. господо, 
констатовано je лекарски u судски, да je онај. 
tvoja je извршио тај атентат био манијак. Овде јћ 
обрнуто констатрвано, да та дела врши јеДна на- 
pD'iina тероридхичка организација. Ja. госиодо, ми- 
'• mM. да порицатп тај факт, да je то јидна органи- 
повапа терористичка организација, било би не самр 
иорпцати пстину. пего у исто време и узимати 
na себе врло велику оДговорност. (Ииродпп посла^ 
nm; Цветковић: Mu TO не пори iCMO). Па лсио. го- 
слбдо. Ja рво ni' прпмам као јвдно призиање од г. 

Цветковића, да бих иосле novo. теретио, afero CIMU 
да идемо даље као констатодија, да cđo утврдили 
постојање те херористичке ррганизације. Сада на- 
стаје питање: са каквим покретом та терори- 

;тичка оргаппзација нм'а везе. O томо овде no- 
стоје два мниЈЈђења; да пема везе са [<омЈ11Измом U 
да има. Господпн Маринковић je o томе грворио, 
IM- знам да ли je јрш когод говорио, али за мене je 
i, сно, да са комунизмом - a ja join не грворим 
ia она и.ма ввзе и са водством партије, али да 
са комунизмоиЈ ова герористичка акција нма везе. 
To je i'.an сваке сумње. (Кретање међу комунис-. 
тичким посланици^п ! Јер, господо, изволите 
доказати, да лица, која efe за ова дела оптужују, 
припадају ма какврј другој аартији, или да не 
припадају' вашој. Овако, господо, како досада 
стоје схварн и no ономе, што нам je позна^о 
ii.; нстраге, тп су људи, no MOMO уверењу, a ja 
једино овде могу да говорим no уверењу; тп су 
.i.y;i.ii комунисте. (ЕлаС једног комунисте: Има пх 
којп ne припадају партијп.) Добро би nn.iii да 
онда господа кажу, за која 6д тих лнца зпају да 
су 'i.ianomi њвхове партије и ,за која могу твр- 
i.irm. да nnc.v M.iaiunai њихове партије, na да npc- 

via томе целЈ ствар UMIO расвравимо. Јер, госпрдо, 
i MI je врло ваЖно, н управр1 ono je циљ мога 
говора: да се види у чему je управо nejia ствар: 
каква je (фивиџа, ко je крив и ко noen рдговор 
noći за то, ко су саучесници? Према резултату, до 
Mira дођемо, треба да одговарају м мере, које hc 
се предузети, јер заиста ne треба, господо, предјт- 
зети, педовољне мере, али исто гако ие смеју, се 
предузети нити допустити да буду предузете и 
мере, које бп премашиле циљ и noje би, поред 
сузбијања зла, које постојц, начиниле jora веће 
зло и доиск' дотле да поред кривога евентуално и 
прав страда. Даклг. да испитамо,Ј да ли je овде 
vaj случај II,III није? 

Госцода комунистички говорници сложно 
тврде, да нзмеђу тих кривац« или боље учини'- 
таца'дела ja их још не смем зватв кривцима —и 
улраве комунистичке иаршјг ne иостоји веза. 
lljM'.Ma томо пптају. д.а ЛИ треба да n упраиа п nap- 
гија одговарају за ono. што je учињено? Госпрда, 
као доказ — ja сам једино то од њих слуцЈао и 
друго ппгам чуо, да веза и према томе да од- 
гов( рцост ne постоји, изнрсе сврј ирограм н 
кажу: nam je програм опакаи n овакав (Чује се: 
To je name TP.pljon.t'. да псма везв; a.m im треба да 
докаЈкете, да има везе). Да. Али ja се сад задржа 
пам na вашој одор.ит. Одбрана je нзпела то, да 
ne може бити везе: јер nam je програм faitaB и та- 
кав. Ja вас потсећам na. то. да je једаи од господе 
јутрос рекао: ako се овде што год прмаЖе једног 
политичког радника и човрка, верујте мп. да ми 
за то mro се урадило не внамо. Господин Mapiiu: 
Koniiii je у томо погледу лепо казао, лп ми овде — 
n то je један парламентарнн ред - - треба да се 
односимо једаи према другоме уако да се, чан ако 
у душп n неверујемо један другрм,' гхравимо као 
да верујбмо датим изјавама. Друкчије би било 
врло тешко раднти у овомв дрму. Ja бих према 
томе могао претпрставити да горпода no знају и 
иогло im збиља олтп да грспрда ne знају; шта сеу 
ебпховом друштву n партији ради. Исто тако мо- 
рам взјавитв да мени није познато, ко су чтапопп 
централдог извршног одбора, да ли су у њему 
господа која овде сад са нама седе л да тп пр-ма 
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томе OHH мигу iiJlli uu миг,у бити довољно обавс- 
штини. Али, ако je случај да онн но могу бити 
обавештени, олда ji; то опех један од случајева да 
можемо констатовати незнање њиховр, али то ne 
можеј бити докаа да не посхоји оно urio они не 
знају. Јер може бити и хај случај да ,\ самој 
странди бу^т две пајралелне организације, неза- 
висне једна од друге, и да према томв једип ие 
знају JI не могу одговарати за оно mio ујраде 
други. У таком случају не могу одговарати људи 
иа једне груде за онр JUTO ради паралелна друга 
група. Али у сваком случају несумњиво je, да je 
оргашшација као целина крива за оно што ради 

•једна од њених група u да ми имамо права да će 
од једнога чуда које сиалази иас и ремљу, да се 
од тога чуда бранимо. 

Госдодо, i'.n можете мислити, да ја ово оиако 
конструшием једну аргументацију иотпуно upo- 
извољно, али ви here ценити кЈад аавршИм: да лије 
ово произвољно, или се оснива Ц аа неким фак- 
тл.ма. 

Дакле, ја понављам: овде mije реч o лично- 
стима и њиховој појединачној акцији, реч je, со- 
сподо, o раду једне ве^ике организације. A у та- 
ким великим организаДијама радило ce много 
штогшта, са чим ce сами поједини члаАови тих ор- 
ганизација, иа ce врло често и сами Чланови вођ- 
ства у души ne слажу с onim што ce ради и шо 
xoiie да ce уради. 11а ипак, госиодо, хо иуде чесхо 
урађено. У ошм епедијалном. случају 1шхан>е je, 
шха су ona господа, Koja ce како кажу ne слаЈку 
с овпм, IHTO ce na крила пиртпје ради, шха су oiui 
урадили, uoiiiTo je ono урађено Опло. Ja иисам слу- 
шао, још мање ироЧихао, cne JUTO су господа пр- 
подом ових дога1)аја рекла. 4yq сам само да го- 
nope, како то mije љпхопа мехода, али ja нисам 
чуо, да су господа исказала оштру осуду, да су 
морално десавуисала one учиниоце - ja хо до 
сада нисам чуо.. (Приговори: Ако хоћехе да осу- 
дихе, изволихе. - Обојатњења између це^хра n 
комунисха.) 

Нека покажу господа, шха су предЈ7зела no- 
ćne опакпх дела њихових прпсталида, шха су npe- 
дуаела, да ce у крцлу шихових присхалица су- 
збију хаквн елеменхи, да им ce онемогући дал.е 
хакав рад, n да ono JUTO je до сада билб добије 
некакву санкцију, какву и no наишм законнми 
заслужује. Видихе, господо, џролазе даил. иролазе 
недеље, али мл хо са схране кОмунисхичке органи- 
зације ne 15ИД11МО. (Гласови: Дајхе нам могућносхи 
преко Јптампе.) 

To видихе, мени mije чудно, алп схвари су ове 
ХОЛИКО озбиљне, да ja пећу na то да писистирам, 
само у псто време нека господа ne жале, JUTO ми 
омахрамо, да можемо л.матп слободу у овом слу- 
чају огрепшхи ce o колегијалносх, na ne поверо- 
вахи простпм речима, које omi овде дају. 

Јер, видихе, господо, има нецхо o чему досада, 
бар у овоме дому овде, mije говорено. .Мл овде ne- 
мамо посла с једпом организацијом л са једним 
делом, које пма своје порекло само у лашл.м иохо- 
рлјсклм приликама и само у нашој земљи. To jo 
данас ухврђен факах: да су конци ове завере n 
овога рада сплетелл ла.ме|,у патлх ценхара n ппо- 
схрансхва. Везе пуховања; курири л r. д. у Пешху, 
у Беч и у Москву, позпатп су. Ипсам спрменуо 
Софију. u ако бпх n п>у требао споменухи. 

Има, господо, још нешхо врупно. Мл рсхали 
на     пример    радикална    странка,    демократска 

охранка, републиканска схранка, a мислим н зс- 
мљорадничка схранка, бар досад, схајале су пох- 
иуно засебно; само закрн n отаџблпу n никог дрЈ 
гог оне иад собом немају. Напрохив, комунисхичка 
схранка само je део једне схранке, једне шире 
отранке и почин.ена једној ценхралној власхи 
i!.'i;,iii naiue охаџбине. Господо, хо je факах, да ria- 
ma la.iMviiiK-TiiMKa иартлја СХОЈИ л да je примл.е- 
иа у хако звану хрепу инхернацћонаЈ1у, којој je 
пшгра.та власх }' Москви, a да je хамо лрлм- 
љепа под нарочихим ариликама, пошхо je прех- 
х.одно дала обавезу no услбвима, који вреде за 
све схранке које у ху организацију улазе. Tako 
исхо, господо, прзнахо je u io, да ова цнхернациб- 
miia црема својим одсецима.илн секцијама нма 
;i|iyi;4iije ОДНОСв, него што л\ имају леке друге 
нихернационалне организације, a спеодјално, него 
IHTO ii\ пма хако звана друга ннхернацирнала. 
Познах je факах, да ce хрећа инхејрнационала ра- 
зилази од друге, тако зване холандескеј инхерва- 
ционале у томе, шхо ce, како omi веле, ха друга 
ннхернациодала показала Неспособна л немоћна 
за акцију, a крказала ce хако због хога, фхо п.спп 
дг. loiai lio аојединим државама нмају сувнше вс- 
лику аутономију, док у onoj хрећој хе су аухоно- 
Miijf врло слабв, a ценхрала има ху хако pelin не 
рграничепу uoh n бамо p обзиром na Месне при- 
лике ,\ појединим државама има ona право да 
моЈке одступихи рд опога шхо »аређује аа пслј 
трећу нпхернациопалу. To je, господо, факат, који 
ce не можб побихи и ja нмам o хоме и докумепаха, 
које могу изпехи. II опда, господо, ja мбгу похпуно 
Да верујем, да госдодин Цвехковић - ja itera eno- 
мињем захо што смо ми схари познаници - може 
n не знаХи за im petjema, која долаае na цедхрале 
n која ce, може бдхд, без његовог здања извршују. 
i Коста Новаковић: Можемо вам pelui. да досад mi- 
смо допц.ш нДкаква наређења из ценхрале. Фе- 
хим Курбеговић: Али мп пам у хо ne верујемо.) 

Ja  имам, господо, прл себи случајдо једпз 
КЉИЖДЦу nадапу ОД комуппгтпчке ЦвНхралР. У ХОЈ 
књижицн налазе ce разна упусхва и прашма. 
која вреде за оргадизације пролехаријаха ipehe 
пнхернационале. Т\ ce налајзи и један одеЈвак, под 
који je аохписан Бухарид, познахв npr.ai; кому- 
niicTini.ii. У хоме ce оДељку нзмеђу оехалога, a у 
14. хачки, поред много другог чега, пррдисује под 
хачком 6. фупама, које припадају идхернацио- 
na.in. onu... (Чује ce; Ппје хо пропиСј хо je хак 
тцка. To je решено na заједничко^ копгресу.) Да. 
■г(. je хакхика, n хо решавају сип.   • 

Господо, ja нисам кааао да хамр у Москвн 
иеко решава бе? учешћа наших, него сам казао, 
да посхоји једна ценхрала, која нздаје наредбе. 
a у хој ценхралн nama комудисхичка оргаидза 
ција доисха нма свога предсхавшша, II хо je једап 
Факат. lio хој »хакхици«, која je ухврђена na код- 
гресу n крја je обавезна за ene a noja je преДло- 
жена од схрапе једног 6д главпих шефРва хе opra- 
и m;,i mije. у једном одељку, дају ce удухсхва ко- 
иупдсхичким клубовима у иарламедхима — a цен- 
трала je ту да каже шха онн морају да раде ria 
пм ce до дехаља све казује шта onu морају да 
раде, зпоупохребљавајући &арламвпхарни режцм 
pa,m рушења државе. Тако XIV. хачка каже: да 
ne Еслубовима бдхи дужносх, да псопходно испу 
њавају овс ус.топе. n одда ce VI. схавом иропи 
сује: »посхојава веза са нелегалвим радом и ис- 

■ коришћивање парла^евхардог (шунихета; у KO- 

JI 
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,тако последњи постоји, ради тих  циљЈзва«. (Уз- гали  (обраКајући  се  комунистима): Ja   Ку   вама 
иици у цситрумуi Даклс пичкцо. mi пидитс. ди Jii одати  правду да isu .iii'ino нисте вриви за овај 
HMiiM [1раво исто и опда, кад верујем  исправно- други програм, ndliiTO иисте на њему радилц. Ja , 
(■TU .iii'iiKij.  tia ако хоћете n  аолитичкој  itaiuHs сом ово као некада^шљн   полицајац   дознао, a ви 
овдс no мандату другова, и.их ииат; сматрамј као Егисте знали, и ja само коистатујем, да сте под тнм 
.|.уд<'. иоји mirv слободни у своме раду, u да се условом<  и ви били примл.е]ни у rpehj  [штерна- 
fipeMa томе ne моцу ослан.ати na ПјИхову лојаллост ционалу, као што су и други нримљеии под тим 
према   пама  н   иа   гпвхове  пзјаве (Комупнстиша! пстим условима, н да CTti према томе и ви, поред 
послалицц прекидајУ), iia чаи n na paiiiy ^драву рне легалне, јађне u познате радње, морали opra* 
i!;i\iiT за оно umi вапш партија рпди. — низоватн u ову другу паралелну радњу. II ja no- 

Јутрос јр KOMVIIII.TIIMMI говоршИ!  казао, да пово каЈкем, да ja верујем, да.то не знају нн госпо 
бп то било идлотскп у ованвим приликама прВрс- дии Милојковић ци Новаковић mi ueKii другв (Др. 
biiiiiiTii атептате, Јесте. гооподо, то je тачно за оие. Д. Гргин:    Јесте ли  ви  господине  Кацлеровићу 
Ldjn ссдо овде у  Веограду.  којн овде рецТавад*. знали за ове ствари?      Триша Кацлеровип: Зиао- 
пли кад со peuiana тамо на северу, кпко оида отоји ат пре пего што je то дрпнао господип ЈовановићЛ 
отвар? AKO je n.iiMii тамо приказано да je овде <-r.i> Кад господа то кажу, ми  Кемо пм  ^роватп.  Ha 
зргло. и ал;о с\ они тамо чак написали да су до- кад ове ствари постоје, јисно je,  да пије   паметно 
nii.ni  пзвештаје, да je овде свс зрело n да caiio порпцатв ono,  што je овако белодано.  A ако сс 
треба мристуиити IIIMMV. оида je јасно, да онп та- збиља са тнм двбструтшм радом не слажете, iliio 
кпу   наредбу   нз   те   заједпичке   централе   могј1 пећете да прљмите одговорност, ne само параграф- 
ПЈЈДати! ску nero u моралну, ,\ савестн својој, онда се арема 

Ова паша днскусЈГја; као што и бива у ова- томе одређујте. A.m. видите, мн кад рваки ударци 
I;I;II\I ii|iii.im;,iM;i. кад c.v велика 1П1тања na дпев- долазеспоља n кад они, макар u нз Москве, долазс 
поме родуј почела je јутЈЦ"- управо са једшш фн преко Веча, Пеште п Софнје. пемојте naw замеритп 
лрзофскпм  TdiKiM.  б7зело се разлагатн,  пако су mi ви mi господа зомл.орадпици, mi господа соцџ- 
omi атентати  плод прилика  li  пекаквог поторпј- Ј.ч.иитп свију врста, [jao mi господа републикапци. 
еког развптка и нзречно: je речепо, ДЈа je   Обзнана што бматрамо да смо позвапп ову земљу да бра- 
родила ове атеитате. 06iain№ieno je, да je тб eno »имо (Др. У. Стајић: Бранићемо je и ми!) свим 
::;n(i.  niTO je  иомунистичка   партија    Обзнапом средствима м иачнпбм, којим ne ова у даном тре- 
р^стурепа, nito je централа у Београду нзгубила путку одбрапити може. 
ауторнтет пад својим тааповима na иије могла да Гооподо, Русија je била цуд u камо силнија. 
ii,\ задржи те да lu.v једиим правии п легалним nero naina држава, na ка1гва <у п.сиа страдања на- 
путем.  Ja   мшмпм.  да   неће  сасвим   тако  битп. i-ra,ia услед таквбг грађанског рата. то je свима 
Mor.id би испша п то бити, али ппак нма иешто вама познатр, n мн ne само себи, nero целокуппој 
у ошш решењима, које  јо други   к'ои:грес   трећо пашој отаџбнни и   пајљућим   nainiiM   пепријате- 
иптсриациоиалс онако обавезно утврдио, нма не љима у њој таква страдања не желимо и ne ио- 
iiiTu штО MU даје право мислити, да   неће   тако жемо желети! (Ж. Милојковић: Сад je Русија Јача 
бити, чего Да je зблља oitaico, Kako'oim тврде: да je nero икад. -    Др. Д. Гргин: Ви тб   причате,  a   n 
()n;!iiaiia/ родила атеиУат, a.m не зато ттб [ћихова сами у то ne верујете.) 

упрапа mije Moivia држати атептаторе у руцп na д n,.^,., ИОра бити жао, што пам ово долази 
ii\ спречити у рђавом раду, nero рато IHTO jo, за на Москве. За оно mro долази из Беча, Пеште и 
случајеве који бн у  i:ojoj землл  пастали услед Софије иити се чудимо,   nimi   жалимо,  a.m   жа- 
оваке   Обзнапе«, Beli рапије било у  Москвп свс лимо, што долази из Москве. Гшлђ je време, када 
предви1)бно шта he се радити. (Жагор,      Председ- је шеф Совјетске Ргсије na BC-MIIKOM збору својих 
nm: опомиље послашше да ne упадају говортгеу иристалица рекао: »У делбм овом светском   рату, 
У 1М'Ч-' једнна епетла тачка то je борба Срба   за   ослобо- 

Гооподо, мма овде joui једно   фуго упутетво ђ,.и,е „ ујсдии.сп  A.iii. господо,   лажљивци   са , 
такође усвојено, под којим je попшсаи господив својнм лажпим извештајима и моиа; бвти заинте- 
Зиновјев: To су условИј под којима he се оргаииза: 

рссовани пумпачи рускога олага   својим   лажним 
Ulije кол^унистичке у поЈедипнм земљама прнмати пзвештајпма учицили cv, да се тамо сада друкчије 
3 грећу ин^ернациопалу. Ти су услови, господо, у МИСЛј, 0 UinU{ „ да се 0 ,,, j 3ftMJb [ело ми. 
опште врло занимљиви, a.m ja иећу да вас морим слпти као o з<шљн, која ire заслужује да joj руски 
те by вам прочитатн само трећу тачку, [toja r.iacii: парбд или бар neku део рускога иарода м даље са- 

»У свима (imiM пемљама, где комуниспј услед чува oue симпатије, које joj je до сад показивао. 
опсадног гтап.а ii.m иаузетних закона немају мо- A ми са совјетскрм Русијом нибмо ншсад билр и 
гућност, да врше свој рад легалпо, безусловно je iračMO im сада у рату, и нема за ima да се закљу- 
мооихпдио саставити легалне и  иелегалне радње, чује ,мир између нас. Почетком 1918, годипе био je 
[{ласле борбе готово у свима земљама Јевропе и na [Срфу знатан број од nar. којн смо сада овде, и 
Амсрикс улазо у фазу грађанскога рата, Код та- сећамо се, да je та-да! један део паше војске био 
i,iii\ услова комунисти ne могу имати прверења у jom у Русији, na Мурману. кад су иаши савезпицн 
буржоаску заколитост. Omi су обавезни овуда од nac затралшли; да та nama црјска учествуј(! у 
n та реч   свуда« штампапа je курзивом       дакло нгшесним шгерацијама противу Совјетских властии 
свуда устанрвити  паралелни   пелега.'1ни  апарат, војске. [^оспоДо, то je бнло у oiro време када смо 
крји he у одлучнрм тренутку помоћн партији да mi ca целом nauiow бу^ћиошћу, готово pa цкшм 
iiiiiNiii' свој дуг 11|'гма револуцијн«, (Велика узру- пашом расом зависили од тих савезЈНша, He само 
јлиРст.) влада n n.cna политшш, Eiero и војска n нзбеглпце 

Дакле; господо, као штр видите, ту je пред n onaj народ, који je овамо страдао у ропству н 
пама службени njiorpaM партиски, ii овај je иро- кога je требало потпомагати и ослободити, као и 
фам друтсчији од ондга, који бте нам овде пзла- рањениди nanm n болеспиц^ no бопидама, спи су 
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иависили од тих иаитх савбзника. И. господо, у 
м дане добнли смо позив од наших савозпика, дп 
п iiii.in.i војска учествује заједно са њиховом noj- 
ском v борби противу совјетских трупа libje с\ 
iiin.ir ua Мурмапу, али мп смо то одбили н го пс 
једанпут. (К. Новаковић: Влада je одбила звани- 
'IIKI. али je miiii; било официра, који ej nm.m »o 
својој вољи. Велика узрујаност међу иослави- 
цима. llti.n довикују, да се то српскс! оделсђе до- 
iKTii борило и да je иешто српских иојшша ii за- 
IKin.i.ciid.i Мени je асао, што господа 1:омуиистнч1С11 
пославиЦв мешају те ствари. Они то чиие свапакп 
случајно, ii.in из непознавања, п иепшју iieMU4iiy 
ројску, која je заједно с Финцима такође била на 
гоме крају са руском војскрм, Наши су имали ira- 
ређсње, да се с нсмачком војском iia свнма ме- 
cTiiMii боре, али^да не смеју im пушке опалити na 
сскцију, где бп био и једаи руски војиик, To je 
|I,II,;IT. A могло je бити заробљеншса ira псмачком 

u фиигком сетсторУ, али mije na руском. 
Росподо, мп смо се после тога вратнлн у зе- 

M.I.V. a у Руснји je дуго беспео грађапбки рат, алв 
MI све то вроме пије послата \ Русију из наше 
краљевипе никаква крндија од ору:кја, a камо ли 
iiiid друго. Ilnjr хтела im једпа влада, koje су се 
oLo врсмо cMi'ii.nr.ii.ir. да IIJIIIMII учешћа ,\ твм ру 
II.IIM крвавим међусобиДама, иије хтела да остано 
усиомеиа, да je рвај ју-.кип (Jpai пролио 1фв свога 
ссвсрпога брата. II ето виднте; ии ивсмо ктели, да 
се тамо пролива крв, a no чијем утицају, ja uc 
:;II,I\I, отуда долазе иаредбс за 11елега;1ио акцнје и 
iia нролЈгвање паше крви. II ja, видито, господо, 
и првд вама и ирод свима подвлачнм ову ра- 

mi,y нзмеђу nanier славенског осећан>а п онпх, 
који су под оугестИјом оних рћавих n лажвих ап- 
вештаја MdiMii urni наредбе, да се [шдигпе рЈчса 
ua SKireoT бинова ове земље. (Народга) [тослаиик 
Цветковић: Прећуткујете мћоге стварн.") 

Ja наравно ne причам овдс целу историју, 
,i.m у кругу овога iiiid 'iiM рекао писам ппипа 
шшчајпо прећутао, н нека ми каже господии Цвс1] 
i umili, где јб од nauior повратка у земљ^ п.ш м 
upe тога iiaiua војска учествовала у борби нротив 
оргапизоване n.m ми које било р.хгк-!1 војскс. Ka- 
игите ro! (Глас код комуниста: Ha пнбирском 
фро}1ту. Гргин: IIn.ii истииа! Пи свесво тврдите 
nriinипу. To je апсолутна лаж, Војска иије пигдо 
званично учествовала. — Глас код комуииста; Није 
: i'.aim'iiid. Гргин:  Пијолап  јвДИНВ   наш   војник 
вије учесвтвовао, и ви свесво тврдите неисти11у.) 

.\!(i/Kc бити. Да ова господа нису обавештева o 
оиоме IBTO говорс; али су господа велвкн иоралвв 
крнвцв [пто овако na чамет и лакомислепо rcmopo 
o стварвма. icoje не зцају, јер ако су другв, као што 
сад говори г. Милојковић, слали такво извештаје у 
Моокву o рад\' орвске врјске и српских Hiami. 
ro jo MiTVMii mu', госцодо, јсдап огромаи грох про- 
Tiii; Отаџбиво, u MU сс од тога мбрамо иајеноргнч- 
ипје бравити, Ja, господо. понављам да пикаква 
оргавизовава српска или уошнте Југославепска 
војпа спага у Снбиру чвје била. Тамо je било и 
('IM'I.I u Криата и Словенаца. Шта je све тамо pa- 
ljeno пп.јс иотреба m1 говорим. али ввваква nama 
nojf.Ka оргавизовава n под влашћу владе pairajc 
li'pa.ncr.iiiir Грбвјо п затим нове [Јонс.титунсане 
uanie li'pa.'i.iriuir Срба. Хрвата n Словенаца. mije 
тамо била. Па nuje била уовште тгјеДиа таква 
BOjiia једншгца, To je факат, п ако ко друкчије 
1мтл,г. тај радп .if,:aii ПРСар, КОЈИ Je i;|i in.i-\\iiiaii; u 

врло ружан. (Глас с комунистичке стране: Треба 
демаитовати Вивавера. Гргин: [{акав јг појш- 
•nriKii фактор Внвавер? Зар je ов за вас извор?) 

Ja г.ам ово демавтујем и госп. Ппиаисра и 
све којв n: необавештевости н тмиаи.а тако шта 
говорс, 

Ja молим, д'и се ua [сомуивствчкрј страпв 
увидн, да су врло рђавв путевв и неваметва сред- 
i ша, која су до сад увотребљаВана, To je ii грсао-' 
,m!i MapHBKOBHJh рекао. Чули смо овде; на оврга 
центра, јутрос n псквх добациван^а, o [сојима бв 
господа требала да размисле, n свакако he и раз- 
мислити, a.in ne да то схвате [;ао иекакву претњу, 
него да то схвате као апел, ибјв члав рврга дома, 
iim нстога парода, из кога су n mm. упућује 
п.пма. Нека промерз onu. mro je до сада њнхова 
иартија радила, п.ш UJTO je у крилу њихбве пар- 
тије до иада рађево, м mro je до оврга свега доисло. 
na ако налазе да je то збнља »идиотски«, како су 
јутрос сами рекли, нлв aico у опипе, могу сагле- 

[ати у какав понор се гура n политичка ситуација 
n земља, онда иека прирну и нека со окрену 
опмма. у 'injr нме говоре, јер господа и данас ие 
проставо грворе у нме пеких мпогих хиљада својнх 
прпсталица . , . (Живота Милојковић: Дајто пам 
MoiTimocTii.) Обратите со иутевима, i^oje имате n 
. naif. na ro сами урадпте. a мп нећемо да ирвмамо 
од вас погодос. нећемо уценс, јер, господо казао 
la.vi je ii господии Мариикбвић лазкш! су нзвс 
штаји и Mimi.i.cn.a ових, који се мргу уљуљки- 
nam у самообмапу да n овде постоји пека »трула 
буржоазија«, o каквој у Рурији говоре. Овде нема- 
труле бурл;оазије«, него je овде моћав слој iia- 
рода, icojii je непосредно iia самога кршха ове 
отаџбнне изввкао, II тај народ n.m ако хоћете да 
i a ii ja зовем буржоазијбм, sohe да жввн, a зато 
iiiTO хрће да a.inai. on хоће да се брацп. (Једш! ко- 
мјчшстичкн послапнк; У чпје име ви то говорпте?) 

Ja ово грворим од своје страве .umno. a могао 
mi.\ да овр говорш! n у нме раднкалне аартвје, јер 
саи једаи од говорввка клубских. a може бити да 
говорвм у име врло великог броја сивова ове зе- 
мље. (Гласовв; Тако je.) Ja пам творвад Eie mro 
\oliy борбу n грађанскв рат, ие што хрћу да вам 
претВМ   n.m   mro  \oi,v  да   na«-   ii.ianin\i.   noro   ШТО 
\oIiy да покушам, ако није дочкан, да се ona naum 
лађа, која je тим необичши! ну^ем nom.ia. скловн, 
ja речем, у чеко мало THriie првотавшите. Јер na 
роднв се таласп дижу. AKO мп у овоме одбору, у 
ОВОЈ   СкуЈПИТИШ!   CBQJ.V   ДЈТЖ110СТ   ne   пспуппмо.   \m 
hcMO бити просто mi просто склоњенв у страну, и 
naiin he се ,i|iyi n. који he оида ствар уаетп у својс 
руке. 

Mn. господо, пнсмо радв да nama земља при- 
• ia:.': пелегалввм средстввма, пасил>у, a у и»е нма 
lOBdiiin iimic ,;,;; свако противввчко пасиље са 

.loMii. пего смо мп no.i.im. да ono стање im.iinam- 
дииамо ;.ai,('pri;iiNt i!\ IV\I. To je liainr СТарање, И ту 
Пам nn мсипете помрКв. Ако im хоћете, госпРдо, у 
uaimiM jo p;, '.ама могујншгт. i,a препрсчвте, да од- 
\ia..,i.a н рсвета поред праввх ирпваца ne ствгае и 
Miiore правеДввке; a ja мвслим, да je тр n вама 
цу:кио(;т овлко пгло i;ao м пама. (ЛСиво одо- 
орммтс i 

Ilp; .MI umi; ip. Момчило Нинчи1|: Пма pci 
lično im, 'IJoiiomin. 

Јован Ђоновић: Росподо! 
Ja верујем. да je држава n ео'цијал11и пореда!; 

У   moj   пред Јсдпом  o.lolI.MloM   крнзом.   Пс  мвслим, 
* 
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ца су у опасности, али свакојако да су у једноЈ 
кризи, то je несумњиви факт. Радп тога, да f»ii се 
криза избегла, да Gn се опасност отклонила влада 
je (онела један пројекат завона, који треба да са- 
irupa прилике унутра н да учврсти држр,ву. -Ta. го- 
сподо, Miic.iiiM. да су овн иоменти, ако ие кри- 
тични, n oiro евакојако озбиЛ)НИ и да je овај закрн, 
( вакав какав je-, донет више под притиском осо- 
liaii>;i. може niiTii више под притиском мржње за 
догађаје, i.'ojn су се у последње време десили, 
мр^ки.с1. која пије довољно контролисана разумом. 
Ja то кажем стога; што у овоме закону иисам видео 
noKfi ствари; које бц no иоме мишљењу учврстиле 
државу и консолидовале социјални прредак, да су 
унете мнрго више, него што he се учинити на овај 
начин. BojcKOBoija пма шанса да добије битку; ако 
сачува хладнокрвност, кад хладнокрвност изгуби, 
онда непријатељске снаге на његовом фррнту ио 
можР проденити, u онда пема ни изгледа; да he 
битку добити или бар не добити на јефгинији и 
лакшн начин. 

Мислим, господо, да ова наша држава има 
Доста непријатеља, да има доста противника! ITo 
бих хпч). да iix све ро^ам. али скреиућу пажњу 
овога Одбора на оне, који се менн чине да су нај- 
важшгји. -Ta, мислим, господо, непријатељп ono др- 
■,i,,ir.r ]i сваког социјалног поретка јесу они људи, 
који у претерапој јагми за новцем и у жељи за 
спекулацијом ремете социјални, иорални и ско- 
номскв ред и поредак. To су, госиодо, непријатељи 
државе, то су иепријатељв друштва. Затим, ja ви- 
дим као Tionpiija,T(\Tie држаг.е n као непријатеље 
oiiora поретка корумпираио и неспособво чинов- 
ништво. Ja, видим као. невријатеље државе још и 
i епаратисте и њпхове агептв, који раде директпр 
да разоре OBV земљу, да је'разделе, да увиште њев 
niiTorpinvT. И, грсподо моја, ва крају крајева ви- 
'IIM т;ао противнике one земље све ono. који се од- 

Mrh.v од власти, Koje називамо хајдуцима, и видвм 
аротивнике у тероризму и анархизму. To су, го- 
своДо, колико се меви чтт. четирв врсте нај 
опаспвјих TI најозбиљнпјих противника државе и 
овога социјалнОга поретка. Овим cć заковом хоће 
да се ггогоде само једни, ов ralja самр на једпу 
'•трапу. рачувајућл, да he се саниратти прилвке, 
да he гр тимс очуплти држава! ТТо знам, алп, Moim 
се чиии. да he тим путем то битв врло тевтко, ако 
ае пемогуће. Mmm \ni се, да се у овРм случају 
удара u сувише једностраДо, да се no удара онако 
rirapoKO п na целом фрОнту, да гшје објављев рат 
свнма нспријатељима државе и дру111твепрг no- 
p('Yi;a опако, како je то требало и у иптсросу др- 
i.iiiic и поротка, у ir.nj. 

Лечење, гооподо, троба да буде свестрано. 
Лржава троГш да je ршпта пародпа оргапвзаиија, 
!;оја пбдједатако ттпти свс и која прдједнако ка- 
ппи за прогтупо све. Ona мора једнако да казпн и 

■лочиппа у фраку. као и онога у подр^им чакшр- 
рама, Једпаки су OTIII преотупници, na истом мест? 
трсба o тима да со говори п у истом за^ону требб 
да ф пр-лпи.т санкција за њихов разорни рад. 

Треба забранитп хајдуку у фраку, да екс- 
плоатите, да пљачка, да. ремети економски поре- 
дак, да Mirnu живот још тежим liero што je u Fiero 
тто бп прша богатРтву зчмље требало битп, 

Треба забрапити и oneMoi^hnTB корупцију п 
насиље чииовннчко. Народ познајо дрЖаву no 
РЈгима,   којв   раде   у   (Leno   име   п   no   опима, 
l,dj||    гопорс    у    П.сцо    ЦМс.    Ja     MIHMIIM.    ГОСПОДО, 

да ne треба да трошим мпого речи и да доказу- 
јем, да jt1 iiamo чиповштгпш корумиирано. да no 
ваља, да je један мали постотак свестан улоге, 
коју врши у друштву п држави. A да je чпиоп- 
iiiiiiiTun иеспособно ja бих посетио оамо на тај 
факт, да су до ••a (a организоване и одржаване чи- 
таве иреЈке тајних орга^зација, које нду иа то. 
да гфвљу сруше поредак у вашој држави, a наша 
полидија o томе није зпала imuna! Дрзнала je тех; 
on.ia. кад су оврпгали свој посао или кад су на- 
чели. да га свршавају. II никога од те господе no- 
Лицајаца није im глава заболела; пико није за то 
гглатио im својим положајем, im како друго! 
Учвршћује ли се тако држава? -Ta вас питам, го- 
сподо. да одговорите на то питање. 

Затим, господо, ударитс no сепаратистима, 
no остацима Аустрије, Маџарсксг, Турске и Бу- 
гарске, који воде борбу против nanio земље под ра- 
;;iinM заставама n разним облицима, јер ти л.удп 
ггису мап.о oinuMin noro onu. којп врпте атептате. A. 
можда, овв су атентати више дело таквих људи, 
иего лп доло комунистичко. 

Сасвим јо логично, да треба да се удари no 
тероризму n анархизму. Ако тако учшшмо, ja r.o- 
рујом. да he наша држава бити поштована n да he 
rami спгурна. ТТа овакав пачив jal ne бих рекао, 
n/m бар са оваквим закопрм, ja не бих рекар да 
he се то постићи. Вв оввм ваконом ударате no ти- 
фусу друштвеном ne уништавајућв микробе, који 
ra изазивају, nn елемевте, ко.јп га храпе. -Ta мп- 
слим, да тај пут пије добар, и држим, да треба 
ударптп ne самО no тпфусу. noro n no микробама, 
који га изазивају, као и no оломттима. који га 
храие. 

Ми, републикалци. волимо ову земљу, \in во- 
лимо оиу државу вигае noro све друго, jop ми зпа- 
\io. ако се ona очупа. да heMO иеситв њепе формс 
овако како нађемо за охрдво, како то парод 
хтодпе. Mn смо бплв 12 векова раздвојенв u ми 
смо тек сада успелв паправити своју заједпичку 
рДржаву, n мп морамо да je сачувамо. Наши nap- 
тијоки обзирп, naum посебви интереси, тако исто 
rtao n пацпопалнп. na гажу пам. да je очуиамо. Jop. 
у тако једпој срцијално-екопрмски јакој великој n 
богатрј државв могу се оваплотнти идеје. itbje noće 
гтолитички л>уди, n га којнма излазе ттрод иарод. 
Треба iai;,H'. ппдотп основпа ;;ла. основпе неприја- 
Tt i.i' ono државе ii п.пма свима једгаш замахом 
објавити рат. 

lio пашем уверељу пикаква дпктатура., ftaP и 
нвкаква анархија добру no водп. 

Тероризам, анархизам u друге револуционарне 
методе ne могу помоћи победп идеја за које fce 
боре политички људи. Mn чав всрујемо. да on. но 
гамо npn оваЈсом иепталитегу 1;од nar. пего н npn 
оваком иепталитету у човечапству, једпа револу- 
цпја довела npe до злрг стан>а noro до доброг. npo 
до пзједпачења у злу noro у добру. Mn смо зато, 
да гг пзједначимо у добру. a то се може 
nocTiihn; постепрним друштвепим развитеом. гра 
Напским васпитањем", a то je еврлуциопим 
IIVTCM. .Nin Рсуђујемо револуционарии пачпп 
борбе, зато тто ne верујемо, да ои може допети 
бољнтка друштву. Алп не треба оо варалги, госпо- 
до, доп ге год буде беде, докле год буде држава 
овчко репрезептовапа, дохихе год се буде допу- 
ттало. да се na јодпој страпи иоже ширитн коруп- 
imja. дотле ексцеса може бити, њих ие мора бити. 
алп ПХ  МОЖО бптп. Ja oll\   Nivo. i;ao јслап Tlllliniail 
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примвр колико omi, који p.vKvj.v државом, мало воде 
рачуна o својпм поступцима, да напоменем само 
један случај. Неоумњив je факат, да со »Обзна 
иом« хтело да се политички погоди комунистички 
покрет. To je ван дискусије. Из којих разлога, то 
не треба ди вам говорим. Б, лепо, мислите ли дс 
сте га погодили? Видите, да радиигатво стрји иза 
Есомунистичке партије. Зашто? Зато што ј« онда, 
кад je комунизам политички аогођен, радништво 
економски удароно. Интереси радника на тај на- 
чип идентификују се са комунизмом. Такоморабити 
када се удара једџовремено и no једном и no дру- 
I'OM. Тако сс комунизам не ослабљава, него на 
upoTiii! учвршћује. (Једав глас: To илјо тачно!) Да 
вам докажем, да je то тачно, ja hy вам навести 
једав разговор, који сам водио са једним радни- 
ком, који није комуниста. Ов je радио за једно ми- 
нистарство, na и сада ради за то исто мшшстар- 
стио. 6н je био месечар, радник коме се плаћало 
месечно све ДО последњих дога1)аја; II сада баш 
после ових атентата, њему je као и друговима му 
радницима месечарима у место да се задржи под 
iicTjiM условима. то мннистарство одузело плате na 
недеље и празнике. Звачи, господо, да су они, 
раденици погођеци екбномски. ■ 

Љуба Поповић: Je ли само »Обзнаиом« то 
учињенб? 

Јован Ђоновић: Не звам. Ja хоћу само да ка- 
жем, да je то неувиђавност; Хтсо бих рећи да се 
тако не ради, да се тако у будућеие чшш. Ако се 
тако не буде чивило биће мвого боље. Толико сам 
хтео да вам кажем o томе. Ja бих, горподо, био за 
то, да се анархија не трпв нигде, да се не трпи im 
rope mi доле. Јер, ако се ona буде трпела ма где, 
онда се тетко може помоћи. Треба бузбЈити све 
оне, којп руше, руже и штете државу, треба све тс 
руиттел.е обухватити једним аакоиом.. u опда here 
иаслужити Да Вам сви, који воле ову земљу, a 
који су васпитани демократски, кажу, да сте у 
праву, и да сте то добро урадилн Грађанима тр?ба 
сачувати слободу за лојалну идејну борбу, a треба 
немилобтиво гонитн све насилничке, корумптивн( 
елемеите, сепаратисте и оне, који хоће крвљу и тс- 
рором да мси.ају друштвени поредак! Ja овако 
схватам. дужност оних, који воле државу н са 
овога гледшпт^ ja сам посматрао onaj закои, и 
нашао да иије потпуЈ!, да iraje добар и да неће 
одговорити својој иамсни. 

Поред тога. њему могу учинити још пеколшсо 
крупних замерака. Прво, мис.шм. да je проскрвби- 
рање K'oM.vniiiiMa,, као идеје.још pano. Ja бнх био, 
господо,, за то. n jii бих Вас молир, да тако учи- 
ипп'. да сачекамо одлуку суДску, једпог KOMIK-- 
тептног форума, који ћс, то je вав сваке сумње, 
утврдити, да ли je п колико комунистичка партија 
ангажована у терористичкој акцији, na тек оида. у 
случају. кад се утврди, да јесте, да се ona про- 
окрибира п да се растури. (Један глар из цеи- 
трума: Тако je искад Керенски говорио!) 

Господо, ja позитивно незнам, истрага јо у 
току, a.iii из истраге уколикосеоЈвојзпа.види.сс, 
да постоје у комунистичкој партији две паралелвс 
орг^ннзацијс. У каквој су вези one две, то се још 
иозјативно не зна. II ja вам, господо, кажем, да сам 
за то, да се сад одмах no тероризму и апархизму 
Movi.-c ii мора ударити, али да je још pano проскрп- 
бнрати комунибам као идоју пре с.удоко одлуко. 

Ja бих се тешко могао C.IIO;I.HTH. управо пс 
могу да се сложим ни оа тпм. да cv  псолиплчки 

мандати комунистичких посланика пониште, a ево 
аашто: Oiioni дана, кад je изабрав народни посла- 
ник, ои je посланик целога иарода. On je и no 
Уставу народни, ne партијски посланик и као 
тако, држим, да њихове мандате, као наррдних по- 
(маника. не би требали уништити. One,' који су 
компромптоиапп у атситату n тербристичкој ак- 
unjii у опште, треба предати суду, да одговарају 
за својс поступке. Принципијелно ja caw противу 
тога, да се мандати посланички униште, за то, што 
припадају некој партији. To се у осталом коси са 
одредбама Устава. 

Нећу да кажем. да je аналогија сасвим добра. 
Ilcli.v да Лажем, да je положај one партије, коју hy 
упоредЛти са комупистичком, био идентичаи ко- 
иунистичкој, a.m. господр, трсба знати, да су сви 
атентати, који су вршени npe 29. маја, везивани за 
радикалну партију, n у колико ja аознајем поли- 
тички живот у овој земљи, врдство je радикалпе 
партије гоњено, осуђивано, натезано je ca дркд- 
зима да се утврди, да су они кар партија рргани- 
аатори атситата. a.in mije1 растуЈхчш партија, РД- 
прснр нису њцховиј! посланицима у Скупштини 
ништени мандати. (Љуба Јовановић: Укпиута je 
била партија.) Посланицн радикалвв били су у 
('K.viiiimimi. omi су седелн ту (Љуба Јовановић: 
Отерали су их.) .'leno. Јасам.самохтео.дакажеми 
ако ове две партије нису у истом положају, да 
припцкпијелпо нисам за то, да се пароднлм no- 
сланицима радп тога, што припадају једној поли- 
тичкој партији, прнпштавају мандати, што нпсу 
радили чак mi конзервативцП старих режима. 

Господо, у овоме закбнском пројекту има још 
нејасних и лоших одредаба, али o н.има hy гово- 
рнти кад буде дршар na ред претрес у прјединр- 
fiiiMa. Тада hy иам скреиути и.тл.п.у ма ono. ШТО 
с" менв ne допада; A сад, молио бих вас само, да 
mi оиа.ј 1;1'ојекат законски саобразпте иапоменама; 
koje сам учицио n моје je дубоко уверење да Котс 
тимо учипити;много i'.i'ti.v услугу u држави n na- 
роду, пего акб га пустите оваквог какав je. 

Толико сам пачелпо нмао да КаЈкем, a Ви, го- 
сподо, одлулујте како хоћсте. 

Мппистар Упутрашњих Д<1ла. Светозар При- 
бићевић: Изјава г. Стајића иало ме je идненадила, 
јер писам тачно мРгар да разаберем, да лв je 
г.транка, крјрј припада г. ('iajnli. у пачелу pa при- 
јгм оврга закрпа, или he гласати у пачелу против 
њога. Г. Отајић je говорио, и ja сам из његовог раз- 
лагања очекивар, да he on заврпшти свој говор 
тиме, да he у начелу гласати за, јер у своме говору 
каже, да je за то, да одобрава његово начело, али 
да се само боји да може бити злоупотреба. To овоје 
држање разложио je joui и тиме (IITO je казао да 
полицијска јвласт није код nac такч) савршена, као 
што je у Швајцарској и у другим земљама na За- 
паду. Ja упозорујем г. (Јтајића на тб, да no напШм 
законима полиција' неНе ни пресуђивати то кри- 
виде, него he пх пресуђивати независни судови, 
Према томо, ш^ може се догодити такав случај, да 
поливдја злоупотребрм овога закопа. закачи опу 
n.in опу странку. По готову, ne може закачити је- 
дну странку, која je за рад n законитост у земл>и и 
која хоће да редовним путом измени односе. (Др, 
Стајић: lla n сад пам зборРве забран>ују.) 

To je друго пптап.г. a.m ne може да један 
'i.im naptnjc, којн je за ириродии n мираи разви- 
так у томе пбложају, цб]у m rio оврме закрпу будс 
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оуђвн од полиције, јер ми путем полиције нећемо 
судити, 

Г. Љуба Јовановић je овде ирочитао услове 
за пријем у трећ^ Интернационалу. Ja сам дубоко 
уверен, да су г. Стајићу н другим посланицима 
OBU услови иознати. Ад<0 им нису познати из из- 
ворног текста, бни су ш познати из расправа, које 
су nii.ic на конгресу у Туру, кад je француска де- 
мократија имала да се определи хоће ли присту' 
пити Tpchoj Иитсриациоиалп или пеће. Господа, 
која су читала извештај са тога конгреса, могла су 
nalili да je посланик Лопге, коме се мора признати 
да јр стари социјалиста, иотивисао иетгримање тих 
услова за трећу Интернационалу тиме, што се за- 
хтевало под тим условима да странка мора водити 
л нелегалнЈ) акцију, односно да поред нелегалне 
иоди u лега,лну акцију. Јер од стране социјалиста 
p томе конгресу јо казано ово: Ако примимо ове 
,\C.TOI!»'. државна власт кад год хоће, може да вас 
стави изваи закона. Али je ипак већина соција- 
листа одлучнла да ггоими те услове као услрве за 
с^упање у трећу Интернационалу. Код нас се 
ствар тако далеко развила,' да државној власти 
»иттадруго ие преостаје после сјајних разлога, 
које смо чули, a мислим, да im Скупштини 
ништа друго ne преостаје, ми свима онима, којр су 
за ову дрЈкаву, него да приме овај закон, да тпме 
jii'in будо ауторитет тога закона пред народом 
ГИто јо говорио i'. Ђоновић морам искрсно казати. 
да пма момената, који су врло важни, и ja в^вру- 
јгм дубоко у то mm каже, да свима овим [гоја- 
luiMa пису i.|Mii!ii содија.'1111] моменти, гшти екопом- 
ri;ii «оменти, него су то момснти, који иемају ни- 
чега ваједпичког са економском u социјалном бе- 
дом. Иистотако овај атентатор, који за време 
аустријоког режима иије пуцао ни иа Потјорека 
mi на кога другог репрезентанта аустријског ре- 
жима, могио je пуцати na свога Егационалног чо- 
uvu;\. Kdjn има великих заслуга за ствараље наше 
нбве државе; могао je пуцатп нагаан na то не со- 
цијалпом бедом и иевољом иего иа сасвим Других 
разлога; 

Ja сам госиоди ки.мумпстпчкпм послашиџгма 
ирилшгом разннх нптервепц&ја, које су чннплв 
код моне, као Миипстра УнЈтјрагањих Дела, скрн- 
raci палоБу na то како су omi некритнчип, како у 
сврју 'странку примају елемедт*', који дишу див- 
љом џржњоа противу Fiame новв државе, како 
прпмају елементе, који су за време аустријскрг ре- 
жима Силе његове не,јверније слуге, и то не за то, 
utro су Mopa.m да се повинују сили, етго зато што 
су волели монархију. Ти су елементи иосле ства- 
pan.a name нове државе не само унишли у кому- 
[{истичку партију, него су у њој водили прву реч. 
Б, господо, кад се тако некритички ради, онда je 
оасвнм разумљиво, да су ти људн ностепеио до- 
бнјали утицај, a ć друге стране, кад се овај закон 
лојално ннтерпретира. он не нде ни за чнм другим 
ного да погоди не као mro г. Ђоновић каже 
li.irji'. јер ми нећемо да иогађамо идеје, пего да 
погоди акДије, које пропагирају пасилну промену 
фуштвеног реда n поретка, Ми хоћемо да пого- 
(имо n овакве начине говора, (сакав te огледа у 

говору једног народног посланика, иоји нстина 
mije 'i/mn комунистичке партије, a кбји je говор 
ирема и.пгттају једнога листа ои држао поводом 
Дратиковићеве смрм. Taj je иосЛаник г. Брандн( р, 
On je казао у том г.иом г< нору o IIOI;OJHOW Драшко- 
m;liy рво;   Добро (.•(.' опомињем. како ju v CKVII- 

iiiTinui бранио »Обзнану«. Ниједан факах није Mo- 
rao навести. Ми смо će сви чудили како може je- 
даи министар овако ништавно брапити свој рад. 
Кад смо га притеснилн, казао je; »Шта хоћете, ми 
пмамо снлу у рукама n радићемо шта хоћемо«. 

Ja позивам господу посланике нека кажу: 
ла лп je г. Драшковић овако говорио. Али, народ 
cd обмањује и заврди оваквим говорима. 11 г. 
Бранднер завршава свој говор овако: »Данас се 
виде иоследице. Данас je Драшковић мртав, и сад 
га укопавају«. 

За то. дакле, што je Драшковић ништавно 
бранио Обзнану, зато mro je употребир једну дик- 
татррску реч или фразу: »Ми имамо силу и ради- 
heMO IHTO хоћемо«, зато je дошао атентат н зато je 
Драшковић погинуој! 

Е, видите, господо, ми хоћемо да пРгодимо 
такву пролаганду, na ма са које странб ona дола- 
зила, a m' само ca комунистичке стране. 

Mu смо били допустили отварадве сиЈЈДикал- 
nin организација. Mn смо то били допустили, јер 
je интерес и nam n државе", да се радништво раз- 
вија. A п; раднишЈВО мора доћи до свести, a 
кад lif доћи, то je питање. Mu своје политичке ор- 
ганизације ne смемо покривати са економским ор- 
ганизацијама. Mn смо радпичке синдикале ибпово 
забранили за то, mro смо песумњнвим доказима, 
icoje нмамо у рукама, утврдили, да су их Рни, крји 
су HM били na челу, опет пренели na политшшо 
поље. 

0 томе пмамо њихрва писма, noja ћемо штам- 
патп. 

Ja се ne бих na ту меру одлучио, кад je Влада 
отиорпла једанпут те синдикалне организације, да 
те доказе нисмо имали у рукама. 

lllro cf тиче домова, штампарија n књижаре, 
ja iinca.M ,\ томс спору мериторпо одлучио noro 
само ко има јачега trpaBa na дрлшвину, a други ме 
родавни фактори одлучиће, ко има право својине, 
Ja држим, да je и то господи познато и г. Милрјко- 
вдћу n према трме чудновато je, дсад ов мрже да 
каЈке, да смо ми отели домове. Ништа нисмр ртели. 
Лк<> je право својине, гобподо, н>ихово, нрсумњиво 

(ТБИма he компетецтни форум то признати. У оста- 
lOM, то je само једно инцидентално питање, које je 
рвде избило п крје пема великога зпачењћ у вези 
i a самом законском основом. II ja мплпм Законо- 
давни Одбор с обзиром na расположење саме name 
јавности. које je расположење такво, да тражи 
брже n ефикасне мере — ja, дакле молим господу 
да пожуре са решавањем овога закрна. 

Ja молим г. Ђоновића, да ne упоређује ове 
односе са онима, који су постојали у Краљевини 
Србији за време Краља Милана, јер пека буде уве- 
рен, да ланас траисл народ те мере којима je Влада 
дала облш; овога законског пројекта, A опда je, 
ii ;по ni. сав парод ono против оних мера, које су 
i-n'iipnm' :;-i време опдашње владавине, n то je та 
i:   ini.a  pr; niK'a. a боље je, i;ai;o су ГОВОрили пекр 
господа говорници. да се та ствар реши законои. 
nero као mro се то у другим земл>ама чини, да раз- 
рачупава улица. Ja зато, дакле, молим господ.у, да 
onaj закон приме. (Одобраван>с). 

Председник др. Момчило Нинчић: Молим 
господу 'riiiiioiii'. да заузму enoj;! места. Говорили 
оу сада сва грспода чланови Одбора, icojn су у нме 
својих групЈ имали да ronopo1, с;ад ОдбоЈ) нма да 
реши, да .m he n колико говорника говорити у 
своје нме. Пријави m су се трн комувнсц^чка no- 




