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штине. Изволите чути записник прошлог састанка. 
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Господо, no § 54 Закона o пословпом реду у 
Мародиој скупштини, na седпицама, којс су олре- 
l)ene за претрес пптерпелацпја, прелазн се одмах 
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Стјепана Бачнћа na Mnuncipa социјалпе политике 
и народног здравља o тешкпм прилнкама раднн- 
iini'a Орослакскнх гекстилпих фабрика. 

Има реч г. иптерпелант да образложи своју 
иптерпелацију. 

Др. Стјепан Бачић: Господо народни послани- 
ци. иако сам у инфулепци  и  имам темперагурУ) 
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сматрам да ми je дужмост да дапас личпо присту- 
пим и образложнм ову интерпелацију коју сам под- 
нео Народној скупштини са жељом да се ви сви 
заједно са мном, Народна скупштипа и Крал>ев- 
ска влада, позабавнте са оним пнтањима, са оним 
социјалнн.м проблемима који нашу јавност, a пб- 
себице радннчку класу, толико ннтересују. Ja сам 
узео овде само једаи конкретан случај ехешрН 
causa, али у стварн ради се овде o томе да се тим 
поводом третирају адекватмо, апалогио, све при- 
ликс св.ега namer иидустријског радништва у целој 
нашој држави; јер, најзад, какве су прилике у Оро- 
славским текстилним творницама у погледу хиги- 
јенског живота и плаћевних односа, такве су, уз 
малу измену, у.целој нашрј индустрији широм целс 
name домовине. 

Господо, иаша политнка није сс до сада бави- 
ла исцрппо и тим проблемима и то нз једноставиог 
разлога, јер се сматрало да смо ми једна искл.у- 
чиво аграрна држава, која тих социјалних пробле- 
ма и иема. Ми смо сматрали да највећу пажњу мо- 
рамо посветити нашем сељаштву, a то je безуветиа 
истина. Mei)VTi!M уназад 10 година, од ослобо1)ен..'1 
na овамо, постојала je стална тепдеиција наше еко- 
номске политике да створн iianiv пациопалну инду- 
стрију. Ja овде, господо, остављам no страни ре- 
iiieii,e овога питања, да ли смо у томе погледу у- 
спели, да ли je nam a национална индустрија ствр- 
l^cna или ne. Пама je позпато стаппшипте name 
странке и мојих другова којп cv. исптујући nope- 
кло те дапашње нате иидустрије, дошли до кон- 
статације чињеница поразних no nac т. j. да у ства- 
ри та nama пацпопалпп индустрија уопште не по- 
стоји, пего^да je то v 90% случајева импортпрана 
страпа индустрија која, тто je сасвим jacno, mije 
mi везана органски ca том земл.ом и са тим људи- 
ма опако како je она везана тамо где je ona орган- 
скн постала из самог парода. 

И госполо, баш ради тога што je та nama ип- 
дустрија плстала притеком страног капитала, до- 
ласком отраних индустријалаца, мзхом велекапи- 
талиста. који никакве опгапске ни ппцпопалпе везе 
немају. то cv све те социјалне појаве као обележјс 
једпе иплустрпје јелпог кпаја или јелне државе, 
све те појаве cv добпле јелап јачи израз n соци- 
јалпп ппоблеми постали cv акутнији и тежи. 

Исто ono пптање. које се пекал v Феудално 
доба јавл.ало у односима.измећу властелина, (hev- 
далног госполара и кмета, док je тај Леудалпи го- 
сполап био v исто впеме племепски поглавпца. док 
je био v исто впеме кнез n лок je био изланак тога 
народа, пајуглелнит члан једнога племена, лотле 
се то питлп.е кметства v тако оштпом облику mije 
јавл.ало. Али истом опла кала cv ти наши домаћп 
госполапи изгипули v TVPCKHM ратовима, na cv ло- 
шле стране војничке касте, л.уди моралпо пижег 
квалитета, лл'лп који нису с тим народом' били ни 
заједничког језика ни кпвп. нитп cv ишта заједпп- 
чког имали, оотда je тај олиос дсбио сасвим други 
облик. Ла cv TU госполапп. ти послодавци имали 
npiino/ine везе. оргапске везе са тим ралпиком као 
својим, као л.улпма исте класе. iep cv пронстеклп 
us исте класе, добпла би та социјалпа питања лр\- 
ги облик. 

Овпкп v na moj лржлвп постоји једап аптисо- 
цијални облик и nama je дужност да сс тнм питл- 
њем позабавимо, 

Господо, вн ћете pelin, v колико сте из оних 

крајева где те индустрије пема, да пема ни тих пи- 
тап.а. Међутим то пије тачпо. У ових 15 година 
namer заједпичког жпвота успела je наша држава 
да ма н на погретан начип и на погрешнпм приц, 
ципима фактички у западпим крајеппма и v север- 
noM делу наше државе ојача ипдустрнју, и та иц- 
дустрија je данас прилпчно многобројна и јака не 
само no броју предузећа, пего n no јачппи тих 
предузећа одпоспо радпика које та предузе^а упо- 
славају. Ja hy се ограпичптн na ову интерпелацију 
a у погледу упослења странпх радппка биће речи 
код друге пптерпелације; ограппчићу се само ца 
оне социјалне појаве које се у namoj индустрији 
n у пашим крајевима показују, a то je главпо, ц 
кратко да се каже да су onu социјалпп закопи који 
су код nac cTBopenn за заттиту домаћих радника 
и њнховнх соцнјалпнх човечапских права потпумо 
изиграпи. Прва je ствар mra једап радпик има npa- 
во захтеватп n зашта се радпнк, и путем соцпја- 
лизма и кроз своје синДикалне савезе, борио кроз 
стотипе годнпа — то je осмочасовно радпо времс 
Господо, кад je копачпо nam законодавац био при- 
спл>еп да у том погледу задовољи захтеве радпич- 
ке класе, шта се догађа? Догађа се да су те уста- 
нове, безмзгнмно могу тирдити, у свима већим im- 
дустријским предузећима изиграпе na један врло 
једпоставап и прост пачип. И ако радник no зако- 
ну има права заттите осмочасовпог радпог вре- 
мепа, ипак послодавци путем разних шиканација 
силе радпика да се on тог свог права одрече у 
пракси. Јер ппаче крај толике пезапослепости пре- 
rii му погпбељ да he и то мало своје зараде да из- 
губи n да ће бити отпуштеп. 

И сад шта ради пласт? Нажалост власт морп 
се старати алп у хил>аде и хиљаде случајева и кад 
joj je то позпато, a у већнни и nnje позпато, то се за- 
башури на интервенцију педовол.по епергичну. Cne 
су те name адмпппстративпе власти n надзорцц 
opranu, којима je поверена социјалпа скрб, у пре- 
Biime случајева везапн са послодавцем протекцијом 
или лпчппм везама a у већипи случајева директ- 
noM корупцијом. Чак радничке устапове, — Рад- 
ничка комора, опда окружпе благајпе за осигура- 
ње радника пису у стању да томе злу доскоче, и 
зато бићемо принуђени да се ти.м проблемом за- 
бавимо и да учппимо потребну закоподавпу ре- 
(ј)орму да се злкоп поттује, a у другом погледу да 
се пооттри надзор пад тпм радничким устаповама. 
да се попуни л>удима a ne бирократима којп су као 
впсоко чиповпнттво потпупо изгубилп сваку везу 
са тим радником кпјп фактпчки радп, и да се na 
тај начин томе злу доскочи. 

Господо, у доба кад je техпика превладала ру- 
чни рад, у доба кад сва индустрија тежн за тим да 
побољша пропзводпЈу, да продукцију npenece од 
физичке продукције, од радничких руку, дакле од 
човека na строј, морамо се позабавптн са пробле- 
мом спнжавања осмочасовпог радпог времепа. И 
имам част пледиратп вам, господо другови, и Кра- 
л.евској влади да се позабавимо тим проблемнмп, 
ко je су друге нндустријалпзнране државе у- 
смислу радничке заштите neh решиле. Јер истовре- 
мепо кад строј пзлучи из комплекса пропзводње, 
производње радника и na хил.аде и хил.аде раДне 
онаге баци иа улицу иостави без хлеба, онда треба 
да на1)емо пута и начина да ne бацнмо људе који 
he зарађивати и поштепо осигурати себи и својој 
породици крух. 
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Дакле, потребио je решитн проблсм у том no- 
гледу, да сс пс сузбија напредак технике, већ да 
се другим иачипом излучи превласт строја и капи- 
тализма над радним човеком на raj начин, што he 
му се оиогућити да се одржи исти ниво пронзвод- 
ње савршеним стројевима, a ca мање радне снаге, 
али са mune шихта и више радника. Тиме he се за- 
лржапати у послу исти број радника, даће нм се 
хлеба и спречити пропадање, али у исто време одр- 
жаће се и nama национална н индустријска iipon.i- 
водња na истом нивоу a можда jom и повећати. 
Господо, прсле опога постављеног проблема рад- 
иог времвна, за који се пледира да сс скрато, како 
се то догађа и v другим државама, поставља се као 
задатак да сс на томе интензивно ради, јер je, rp- 
сподо, сваки радник жељаЈН и ппосвете, na му зато 
треба дати све услове и потребпо време, a покрај 
осмосатног радног времена он више није v стању 
да се томе ода, зато што му треба одмора, пошто 
je iberon посао тежак. Зато je, господо, потребно 
да сс позабавимо проблемом снижења радног вре- 
мена. Друго je питање, које je исто тако важно за 
ралне класе код нас, питаи.е за одржап.е његовог 
телесног интегритета, да  п.егоп телесни интегри- 
тет код тога ппсла буде заштићен. Beii сам рекао 
да у том погледу имамо законодавство, да имамо 
инспекторат рада који имл да иде за тим, да се' у 
фабрикама направе и саграде постројења која су 
неопходно потребна да раднику не буде угрожен 
жнвот. Али у томе погледу je name законодавство 
потпуно недоволЈНО, na je исто тако и инспекто- 
рат  и  надзор иад тим  извршењем законрдавних 
привилегија радника недовољан. .Fa сам, госполо, 
vaeo за пример једно од тпх фабричких постро- 
јења и свагда и свуда сам констаговао једну исту 
појаву, ла су no фабрикама та постројења изоста- 
ла, a иако cv била постројења постРвл)ена. у време 
кад ie Љабриии дата до.чвола >а отваоање и за озд, 
оиа čy била потпуно зар1)ала, покварена или униипе- 
на и нису била никако V стању да могу заштитити 
радника v случајевима несоеће и аа га могу v тим 
случајевима недаћа обезбедити. Ja сам констато- 
вао да ic инспекторат рада, да cv управне власти 
давале (ћабрикама лозволу за рал. a лл Љлбпике 
inicv имале чак ini постројсње захода, већ су рад- 
ници мопали за време паузе трчати около и обав- 
л.ати CBojv нужду. To je, госполо. једна страшна 
појава, a таквих појава импле спјасет. Па таквих 
појава има if код орословачких фабрика, да оне 
нису имале направљена постпојеи^а захода. Госпо- 
ло. осим тога проблема интегоалне телесне зашти- 
те појављују се и проблеми хигијене. Мпоге и мпо- 
ге Фабпике рале пол таквим условима и v тако 
загушљивим  просторнјама без свстлости и зрлка 
са стројевима који проузрркују страховиту пра- 
mnHv да се човек мопа ппосто гушити. Исто тако 
у фабрикама кемикалија нису постројења rako no- 
дешена, да се отровни плинови који се приликом 
производње јављају и излучују, прашина одстра- 
n.vje, тако да врло велики ппоцепат радништва, ре- 
лативно мпого више но што ie то случај код дру- 
гих европских земаља, доби|а.ју и nare од размпх 
болести a специјално од туберкулозе. 

Господо, ja сам имао прилике, приликом деба- 
те закоиа o физичком васпитању, да упозорим na 
јсдпу страшну појаву код namer индустријског 
радника. Ми jom немамо иидустријске радие класе 
осим у пеколико  градова  који  cv  no традицији 

градско радппштво. Махом cv индустрије no сели- 
ма n у њима ради nam сељачки свст. И, господо, то 
сељаттво које je једним лелом остало na својој 
груди, другим делом шал.е својс спнове уфабри- 
ке. To сел>аштво које je давало пашој држави увек 
једап вишак у пучанству и то пучанствр које je 
давало нама раснр становништво, давало je изве- 
стан део за колонизацију другпх крајева, томе де- 
лу нашег пучанства прети погибељ да he та жива 
ću u a понестати услед туберкулозе или других бо- 
лести, да he та nama жива снага прчети пзумп- 
рати и давати сие мап.п број порођаја, и тако he 
јелпа млада држава која се спрема тек да изврши 
велики задатак. пасти у ред старих нација које neh 
сада изумиру. Овоме треба посветптп велику na- 
жњу. Кад већ ne можемо спречити индустрију да 
ово не ради, онда имамо право да од те индустри- 
je захтевамо да ona у својим фабрикама заведе 
једну такву хигијену, која he томс радништву омо- 
rvhnTn здрав живот којп MV nehe наруцгавати здра- 
вље. У том погледу, упркос свих законских доса- 
дањих норми, nnie ништа учињено. 

Господо, ми ћемо се само позабавитп пробле- 
мом женскога радништва n радништва малолстппх. 
Ви ere чули са мпого страна жалбе, како mani жсп- 
ски свет v имдустријским центрима, услед телес- 
ног долира са мушкарцима, пада све umne n више 
у неморал n како се простнтуите с јелпе страпе 
ралп тога, јеп je тлј женски свет млло плаћен, да- 
леко пиже  nero други  радници.  C лпуге  стране 
жепск'и свет. услед природног дотицаја с гпадом 
и гпплгким тлмлмл. жели ла води моду n ono ма- 
ло своје плате троши 'Ha луксуз и бол>е одевање, a 
напушта своју лобру плпоппу ношњу тс n ono мл- 
ЛО својих дневница троти на unnv. a зл жидпт ne 
огтлје ншчтл и услед тога се проституише. Ми мо- 
рамо пастојлтп дп се жепскл пална сппга огплпичи 
у Фабрикама.  ien Hauiv  југословенску жену, као 
здпаву народну cnarv која paha будуће генрчии1е, 
моп^мо очувати о;т сппх штетних послелииа, a no- 
готову нехигијенског и неморалног живота, тако 
да се из ње. не стпопп ппоституткл већ будућа млј- 
ка. Te стплпе иппугтпије — услед ових рлзлога 
Koje сам већ напомрнуо услел тога mro наши ттп- 
глптлшт iieMni\^ ocohai-i зп тл| нарол. iep пису je- 
дне кпви n [езика, — илу за mro већом експлоа- 
тапијом ралне cnnre. a та експлоатпиим врши rc 
ви"'п нал женама него над мушкаопима кош имају 
ко-лико толико класне свести и кллгне ррганиза- 
nnie. Жрне. уколико с\-

 се логтп блвиле сопијал- 
ним проблрмиич. нису угпеле пл со nnr«HH.4vfv и ла 
na rai начин, путем своје оинликалне р^дничке ор- 
raHH^aimie, и nvTPM cp.oie политичке опгаппзлпии'- 
заштите своја поава. Ta жепа ic пуиттена на милост 
n  немилост  гтослодавца,  кож  ископшпћује  n.env 
ралну снагу у малолетним голина-ма и снижава inj 
piimniv.  Госполо   'toči■'•-IIIIIMI закон, уколико  ie 
иислио мл тр ппоблвме. није v ппакси \'спро ла ло- 
веле ло жрљопог тпгл.п. Ien ми данас витимо лл cv 
V   ППСЛР.ПЊа   nofAro.   плппчмтл   у   т^кгтилиој   ИНПУ- 
стрији. највише упаслене жене, mro iic илм n наш 
пријатељ из Дуге Pece посведочити. Тлмо je све- 
га 10% мушкараца упослено, a све остало je жена. 

Сем тих проблема. има да се позабавимо и ор- 
ганизацијом радничког осигуплњл. Mn смо ство- 
рили јелан доста напредан закон o радничмом ocu- 
гурању, алп смо у пракси видели да он више служи 
бирбкратским циљевима, да су та радничка осигу- 
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рања створнла низ бирократских устапова, да ona 
подижу палате и купују сапаторијуме, да стварају 
огромам број чиновничких мсста, 11а1)очнто оних ci 
писокнм платама a да радник, кад до1|е у такву 
прнлику да треба том установом да се корнсти, 
врло тешко долази до свога права и до своје sa- 
штите у погледу упослемости и у погледу иипали- 
де. Ми видимо да су те бирократске радпичке у- 
стаповс, a поготову ове радничке благајпе у сво- 
јнм установама поставиле масу лечника али так- 
вих који су везани за те установе иа живот и смрт, 
поготову даиас кад лечник тешко долази у градо- 
вима до солидне зараде. У окружннцама којс re 
установе упућују својим лечнициМа, прописује се 
начии како Ке третирати раднике за случај боле- 
сти и инвалидности. Ta упутства која лекари од 
њих добијају поражпвају својом аитисоцијалио- 
шћу. Ono IHTO се некада причало у Аустро-Угар- 
ској sa војне лскаре да зиају само за један лек, a 
то je аспирин, могло бн сс рећи и за лекаре у овим 
иаптм уским устаповама, јер и код њих видимо чл 
и опи прзнају само једап лек, пспприи. 

Господо, радник je дошао до тога из искуства, 
видећи да у случају болести не може да се обрати 
на лечника радничке (Јлагајне, да TV неће добити 
потпуио осигурање свога здранл.а и свој радне 
снаге, on се обраћа другим приватним лекарима ко- 
јима зато мора да плати, и поред тога што mah a 
бсигурање и он и и.егов послодавац. C друге CT(VI- 
пе у случају незгоде ови лечници и.мају упута од 
радмичке благајне да настоје да њихова инвалиди* 
нина буде тто мања, да проценат ннвалиднипе бу- 
де IIITO маи>и. To су потпупо антисоцнјална упут- 
ства која су омогућила да се закон изнгра na чи- 
сто бнрократски начии. Господо, ово су тн про- 
блеми које сам ja овде набацио и као што сам 
jom у уводу спога говора казао, узео сам запри- 
мер текстнлпу фабрику у Орославл>у. Алн сваки ко 
позпаје прилике иаше ипдустрије, зна добро да су 
нсте оваквс прилпке и у другим местима. Ja вас 
молим да се заиптересујсте овим питањима, која 
су дапас горућа и важна и која су узрок толнког 
пезадовољства у народу a специјално у радничкој 
класи н која прете и политичким потресима. 

Алн, господо, немојтс пехајем v тнм ствари- 
ма, непознавањем тих прилика и нерешавањем тих 
прилика, узрочитн да из јсдпог социјалмог пробле- 
ма то npehe na пол.е политичкнх трзавпца. A ако 
тај проблем ие буде правилно pemeii, ми смо близу 
тога да he тај иарод бити прпснл.ен да политнч- 
ком борбом, која hc довестн до тешких потреса 
у овој лрл<ави, та питап.а решити у споју корист. 

Ja вас упозоравам да je куцнуо вадњи час, jeji 
у противном такви покрети могли би преплавнтм 
све нас. 

Ja вас молим да v томе смислу третирате тс 
питање и да, мимо ових 'случајева у Орославл.у, 
размислите o целом склопу радпичких и социјал- 
них питаи>а код иас. (Живо одобравање на ле- 
вици). 

Потпретселиик др. Коста Попопић: Има реч 
г. Министар социјалпе политике и народног здрав- 
л.а, Иваи Пуцељ. 

Мииистпр соцпјалие политикс n иародпог 
здрапља Ипан Пуцељ: Господо народни посланици, 
па нптерпеллцију коју ми je упутио мародии посла- 
ник г. др. Стјепан Бачић no питаи.у тешкпх при- 
лика радништпа тскстилппх фабрика у Орослав- 

л->у, част ми je датп следећи одговор: 
Ha прво питање: да ли ми je познато да -j/L 

творппце упо111Л>авају мпого страних мајстора Са 
високим платама док судомаћЈ) мајстори отп\Г 
штепи и пезапослеип, могу да одговорим: 

У Орослављу има три текстилне фабрике и то- 
а) „Прсслпца". текстилпа ипдустрија Д. Д^ v 

којој je запослепо 281 мутких домаћих радника u 
i:aMeiHTcnni<a и 312 жепских домаћих радпнка и на, 
мсттеника, a 16 страпнх паметтеппка и ма.јстора« 

б) „Загорска", творница вунерих тканина, у Kol 
joj je упослено 289 мушкпх домаћик радника a 
памеппепика и 244 жепских домаћих радппка 
паметтепика n 15 страпих памештеппка n мајсто 
pa. (Један глас ira левици: Колико ко прима плат\ -\ 
Све hy то pehu, само пмајте мало стрпл.еп^а. (Одо. 
бравање у центруму); 

и) ,',Иванчић", текстилка ипдустрија Д. д^ 
којој je упослепо 91  мутких домаћих рвднтса   u 
16.3 жвискпх домаћих радника и 9 страпмх нам&> 
riiTeimiKa и мајстора. 

Укупно je запослепо у све три фабрике Gei 
иушких домаКих радника и намештеника и 719 
женских домаћих радника и намештеника и 40 
страпих нпмештсннка и мајстора. (Др. Нпкола Кс_ 
шељевић: Je су ли то стручњаци?) Мајстори cv 
стручњаци, ииаче их ne би тако пазнвали. 

Од тих 40 страних памештепнка и мајстора  M 
je  Руса  пзбсглица.  Ако  ове  олбијете,   онда   има 
свега правих странаца 26. To значи да странвца цма 
свега 2%. Према томс je ово врло мала и незнатна 
mnlipn. (Одобравање.) Када би се могло и без њих 
ja би се томе втпе радовао него, можда, и сам  г 
иптсрпслапт. Али ви знате да ми неиамо нажалост 
sa све CTPVKC довољно наших домаћих људт (Др 
Никола Кешељевић: A инжињера?) Немамо ни ин« 
жињера« (Лр. Никола Kcineji,eimh: Има их 2.70П') 
Знам ja то врло добро и лепо из праксе. Иако иекп 
naimi стручни opranu тнрдс да мп имамо беспосле- 
пнх младпх људи који могу да рукују са једном ве- 
ликом ротацијом у штампариГиј то ипак није та- 
чно; Оваква једна ротација кошта данас око 3 мц. 
лиона динара, na зар може једап мипистар na своју 
одговорност да дозволн да се тај посао гвреда јед- 
иом оваквом неискусном иладићу у руке? Ha при- 
мер г. Дунђерски има na своме има11>у фабрику за 
прсраду гговрНа, у којој je упослено преко 900 на« 
ших домаћих радппка. Прошле годипс десило  се 
да je за време окопавап.а патлиџапа требао једпога 
специјалног иајстора na своме имању, na коме има 
око 300 вагопа патлипапа. {пр. Кстел,сп11ћ: Мало 
имање!) To je друго пптап.с, алп je требао једног 
страпог мајстора. Ни сам г. ДунНерсми пнје се о- 
брадовао да je морао платити 37 хпљада динара 
месечпо тога мајстора. Али болзе му je било дати 
дозполу sa оваквог једног мајстора, пего затвортгги 
фабрику и упропастити 300 вагона робе, a поред 
тога najvpiiTn на улпцу 900 нппшх домаћих рад- 
ника. (Аплауа и одобравање код већипе. —■   Др, 
Кешељвеић:  Јесте,  јер  je  Дунђерски  велики   пп- 
трпота!) 

Ha 1380 домаћих радппка и памештенпка има 
свега страних радника 40 илп 2%. Kao што видите 
процспат се ne може узети као велпки. јер, као 
IIITO сам рекао, између овпх 40 пма 12 Руса. (Др 
BcVmh: Omi нмају вите n.ino noro сви остали рад- 
ници укупно.) Па и адвокати зарачунавају вишс 
nero обичии радници: Дпрскторн су у свима преду- 
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зећииа најбоље плаћени и камо cpehe да нмамо 
само домаће директоре и само наш домаћи капи- 
тал, али сиротиша ne може лако напред. 

По професији странци се дсле: онако: у cm 
три предузећа има три техничкч директора, један 
управитељ предионе, један управ^тељ ткаоие, је- 
дап управител. апретуре, два мајстора предиоие. 
шест мајстора сновача, седам ткачких мајстора, три 
мајстора за бојадисање, три мајстора за апретуру, 
јсдан мајстор за грсбепару, један прегледник po- 
бе, дсвет чиновника, и два повереннка страног ка- 
интала, који.ма морамо Д03В0ЛИТИ боравак na ос- 
нову коивепција са односннм државама. 

Плате техничкнх днрекгора и упранмтел.а ва- 
рирају од 6 до 20 хиљада дипара, a стручних мај- 
стора од 2 до 6 хнлЈада дннара. Како се крећу пла- 
те домаћих радника, чућете и то. 

Дозволе sa боравак страним радницииа и на- 
мештеницима до једне године издаје Краљевска 
бапска управа Савскс бановине, no мниЈЛ.ењу свог 
царочитог одбора, у коме сс иалазе no један прст- 
ставник оделења за трговииу и индустрију, no је- 
дан претставник управаог оделења, референт за 
ипспекцнју рада и iiie(|) отсека за социјалну поли- 
тику. По потреби позивају се и претставник Ми- 
иистарства пол>опривреде и претставник Министар- 
ства шума и руда. 

C обзиром да je r. др. Бачић поднео другу ии- 
терпелацију o запослењу страиих држављана у о- 
вим твориицама, то ћу иа ово пнтање стширније 
одговорити кад буде реч o тој имтфпелацији. 

Ha друго питање, да ли су ми познати радни 
и платни услови у текстилмој индустрији у Оро- 
славл>у, утвбрницама ,-;Пресница Д. Д-", у Оро: 

слапској ИНДУСфИЈИ вунспих ткамипа и „Ивапччци" 
Д. Д. у Орословл.у, част ми je дати следећи оц- 
говор: ' 

У нндустријским предузећи^а, иа основу npo- 
писа Закопа o заштити радпика, радно време je S 
часова дпешш. Краљевска банска управа Савске ба- 
новине констатовала je на лицу места да се у по- 
мепутим предузећима радило прековремено, без 
одобпен.а вадлежие власги. Крал>спска банска 
управа у вези тога повела je квзнени поступак и 
фирме iie битк кажн.епо због тарекорачења закои- 
еких прописа. Овом прилнком морам констатова- 
ти да су рздиици за прековремепи рад, no споразу- 
му са послодавцпма, добпли извеспу паграду. Уко- 
лико радништво са том наградом mije задовољно, 
постоји законска Morviinocr да своја потражипа- 
ња судским п\'тем у потпупости наплате. Част мп 
je напомепути да подручно ми Министарство до 
сада инје добило никакву жалбу радника, поводом 
ускраћиваи.а зараде за прековремени рад у помс- 
нутим предузећнма, нитн су omr тражи.ш ма какпу 
интервенцију подручног ми Мпппстарства у томе 
погледу. 

По прикупљешш податцима, путем Краљевске 
бапске управе у Загребу, малолегних мушких раде- 
ника од 16—18 годипа, у сва трп предузећа, има 
свега 43, док су осталих 618 радника прешли 18 
годину старости. Радпица од 14—16 година има 
свега 6 и од 16—18 годипа 108, a осталих 605 рад- 
ница су прешли 18 година. Ове цпфре показују да 
пема упослено много радника испод 18 година 
старости. Малолетнпх лица, крја no пропнсима 
закопа o заштитп радепика ие би смела битн упо 
слеиа у предузећима пема. 

Плате домаћих жепских некваглификованих 
радника варирају око 320.— динара, a мушких не- 
квалификованих радемика од 350 до 600 динара, a 
квали(|)ик'ова11и радпици зарађују 1.000—1100, 1600 
и 2000 дипара месечпо. Узрок ннскпм платама je 
садања велика криза. До наступања тешких време- 
на домаћи раднпцп, који су запослени са 600 дина- 
1>а месечпе зараде, зара!)ивали cv дневно 60 na и 
BHinc динара. Последица крнзе je тежп.а послода- 
ваца да снизе режију с једне страле, a ca друге 
страпе велпка павала радника да до1)у до запослс- 
и a. Министарство социјалне политике и пародпог 
здравл.а, преко референата за Инспекције рада, 
пастојава увек, где год може, да спречи бескрајпо 
експлоатисање радништва и да задржи ннво сада- 
њих зарада, које су далеко ииже од миппмума по- 
требног за жнвот. Најзад у имтересу je и самих 
послодаваца, na и целог друштва, да радништво 
одржп своју куповну способпост n постапе впжпа 
потрошачка класа. 

У текстилној индустрији нема довол>а11 број 
стручп.ака. Послодавцн су приморани да ради обез- 
бг^ења Ј^ада у предузећу да доведу стручну рад- 
ну спагу из ипострапства. Према томе нема могућ- 
пости да се спречи да страни квалификовани рад- 
пици буду бол^е плаћепп од домаћих радника, с 
обзиром na њихову квалис^икацијх • 11()друч11о ми 
МипистаЈКтво одобрава запослеп.е страпаца само 
у пајпужппјој иери, колнко je потребно да преду- 
sehe иормалио ради, н да се домаће ралшпптво no- 
учи у овим пословима. 

Ha питање да ли су ми познате хигијенске при 
лнке као и спгурмосне   прилнке ових    предузећа, 
част ми je одго1!01)ити следеће: 

Хигијепско   craiiie у сва три предузећа je ло- 
ше. Радна оделења су смепггена у стпре зградс. Ko- 
je су пре тога служиле за стаповања. Предузећа су 
моигирапа и одпочела су рад upe издаван.а дозво- 
лс за преиначење односно за почетак рада, и тако 
opranu подручпог мн Мнппстарства,    одпоспо ре- 
{|)eiieiiTii за Инспекције рада у Банским управама, 
imcv имали прилнке да пропишу све мере потреб- 
не за заштиту живота и здравља радника v преду- 
seliuMa, a на оспову прописа Закона o заштити ра- 
дника и Правилиика o хигијемским    и   техничким 
мсрама у предузећима. За обуставу рада предузе- 
ha, због тога   што су монтирана без претходног 
одобрења, кемам законске мргућиости. (Лр- пико- 
ла Кешсл^евиИ: Трсба je створнти). Bani кад би je 
и створили, трсба прн томе велике обазрнвости, јер 
мислим,   кад би и имао   могућност да обуставим 
рад v тим творнииама. да би вам се ле1ш захвали- 
лп  ти  ралници.  (Одобраван.е. — Др. Кешељевић: 
ПЈто сте их пустили 12 тдина ла раде?)    Нисам 
им ja дао дозволу за рад, иего други. Уосталпм ja 
мислим, ако говорите добрппамерпо, да се може- 
мо сложити. a пкп мнслпте да правпте капитал ОД 
тога, онда иема ништа од слагап.а иећу нама. Због 
тога Кпал.свска баиска vnpasa, односно реЛерен- 
m за Инспекцију рада, накнадио суииздали наређе- 
n,a, да се технички и хигијенски недостаци v пре- 
дузећима отклоне. ■ Кад je констатоваио,   прили- 
ком преглела рредузећа. да нарећење банске упра- 
ве за отклоњање нелоствтакп није изврптило ппе- 
дузеће „Преслипа", то Предувеће кажњеио je рали 
кршења чл. 14 Закона n инспекиијвма рада са 500 
дипара ипнчаие казпе. (Гласови: Зар само ТОЛИК01) 

Ha питањс r. интерпеланта, шта кани учинитн 
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да се прилнке поГ)Ол>шајуги да се радницима оси- 
гура достојан л.удски живот, изјављујем да Iiy ка- 
ко у интересу радника тако н самих предузеИа пре- 
дузети све мере, које ми стоје на расположењу, да 
се предузећа иреуреде и доведу у склад са посто- 
јећим законским прописима. У том смислу издаћу 
специјална наређења Бамској управи Савске баио- 
вине, поред већ до сада nocTojelinx наређеша за 
све банске управе. У погледу надница могу само 
путем интервенције подручних ми органа да на- 
стојавам да сс one ме крећу нспод минимума по- 
требног за живот радницима. Moje Министарство 
бави се студијама да у што краћем року подпесе 
Иародиом преставништву предлог закона o мини- 
малној заради. (Пљескање и узвици: Живсо!) 

Потпретседпик др. Коста rionoBHh: Има реч 
нитерпелант г. др. Бачић, да изјави да ли .je задо- 
вол.ан одговором г. Министра. 

Др. Стјепан Бачић: Господо иародни посланн- 
ци, вн сте сведоцн да je овде г. Министар социјал- 
нн политике и народпог здравља имао храбростн 
да констатује, да je тачно све оно што сам ja овде 
нзнео као типичио. Ja сам му захвалан за мере ко- 
је je до сада предузео исто тамо и за казие. (Узви- 
ци na десници: Казне са 500.— динара!) Али ипак 
са тим одговором г. Мннистра на могу бити задо- 
л.аи зато, што није довољно да се зло само кон- 
статира, a да оно опет остане и појави се. Нисам 
задоволЈан, јер иако страних радника нма 2%, ипак 
су omi тако добро плаћени да тнх 2% добнва исто 
толико, као сви остали. A са.м г. Миинстар коиста- 
тује овдс да су плате нашим радницииа испод ми- 
мимума за живот. Тако например месечна плата 
нашег радника од 320 динара, преставл>а суму 
испод минимума за живот. Па не само то, иего тре- 
ба знати, што г. Министар није казао. да се и од 
тих бедних и иедоволЈНих за живот 320 дшгара ме- 
сечно. одбијају it службенички порсз и окружна 
благајна и извесна сума на тобожње грешке, са 
којнма се страни мајстори користе н чији одби- 
так иде у корнст послодаваца. a то се увек ради јер 
се увек no неке грешке naf)y. Господо, то вн ne зна- 
те, алн je менн то врло добро познато. (Гласови: 
Нема закоиа). Добро, нема закона, али се то тако 
ne може остлвпти. 

Господип Минпстар je казао да треба пмати 
обзира. (Мшшстар соццјалие политике и парод- 
иог здрпвља Ипзц Пуцељ: Ja сам казао да трсба 
нмати посебап обзир na данашџ>у кризу.) Госпо- 
до, ja hy копстатовати да je то предузеће, како 
Орославско тлко и друга, лопело nap старих стро- 
јева join 1922 године са 50% деоппца и TOKOM 12 
голнпа свога рада. то предузеће успело je да трн 
п\'т промени стројеве и да ПјСгови директори no- 
cTonv милпопери. na да прејашу г. Прпића повс- 
ћавајући деонички капитал, услед чега je и г. Пр- 
nnh морао да пада у дутове и да na крају њима 
прода свој део акција. To je, господо, стари трик. 
Тако je г. Прпић морас no врло ппској цепн да 
прода своје деопнце, и опи су сада апсолутпи го- 
сподарп. И та предузећа која тако је(|)типо пла- 
hajy mame раднике, још једпако држе високе цене 
na тржишту. И зар мн треба ту да имамо n посеб- 
пих обзнра? Па кад ne бн имали профпта и инте- 
реса у нашој земл.п, onu ne би im дошлн. Госпо- 
до, још једно питање, упослење страних радника. 
Па да су 2% , и то je мпого! н та два процепта. Би- 

ло je впше, 3'след тога сам пастојао да се ти радцц- 
ци отпусте npe no што сам поднео интерпелацију. 
Значајно je да су сви ту мајстори који нмају пла- 
ту до 6 хнљада дипара, али у ствари пмају и Beho 
плате као и њихови директори, таптијемс, a ту су 
и додатци који се ne провађају no кптгама и o ко- 
Јима се ne води рачупа. Ту имадемо радпике којц 
имају мајсторски пспнт, јер тамо постојп текстил- 
na школа и имају испнте, и који су служили 10 го- 
дина na су отпуштени за вол^у старих радпика. ja 
морам истакнути као петачно, јер то г. Мипистар 
me зна јер су га 'нетачно извештавали, a и те рад- 
пичке коморе га петачпо известе кад кажу да мц 
за те послове пемамо стручњаке. A како ми имамо 
мајсторс са мајсторским пспитом и 10 годипа pa 
да, a ти квалификовани људи се отпуштају јер L\. 
Југословепи. Онда пемамо више шта да радимо и 
господо пемамо шта да разговарамо. Услед свега 
тога г. Мштстар пије изашао у сусрет n ако je ка- 
зпио инспекторат са 500 дпнара. (Мпппстар Спцц^ 
јалне полптике Иваи Пуцељ: Не може први пут 
Biime. Не могу га вешати, пије nponncana већа Kas- 
na). Господо, услед тога Крал.свска влада упркос 
добре вол>е г. Министра пема озбилтости да та пи- 
тања санира и да поведе здраву социјалпу поли- 
тпку. Обзпром na све то јер, господо, и ако су ме- 
ре предузете, пећу се задовол.ити одговором г. 
Мппистра. 

Потпрстселппк др, Коста Поповић: Има реч 
народни послаппк г. др. Милап Метикош. 

Др. Милан Метикош: Господо народпн посла- 
ници, npe свега треба копстатовати једпу радоспу 
појаву, што je Крал>евска влада сматрала потреб- 
miM у споразуму са Претседпиштвом скупштине, 
да једаппут оствари и nama права na одговоре по- 
водом послапичких иптерпелацпја. To je добра 
ствар n доказ je нли да идемо напред и да he ова 
Скупшиина да траЈе доста дуго, или je пред сврше- 
так, свакако je то добар зпак. 

Дакле, господо, поводом предмета ове иптер- 
пелације. ja бпх желео да ово право иптерпелација 
и Народпа скупштипа пскористи, и да ne будемо 
само амипашн, који he na све да кажу амип, него 
ћемо да проверавамо ono, што нам г. Мипистри, 
na темел>у својпх реферата које добијају. поднесу. 
Ja зпам само то, да сам у рапијој сесији Народпе 
скупштине подпео једну интерплацију no овакпом 
ncTOM питању и г. Мтшстар je упутио надлежпој 
подручној властн за социјалпу скрб да извидп слу- 
чај и како je дотнчпа власт покушала да извндн 
предмет, одпоспа фабрика послала je аутомобил 
за г. ипспектора на диспозицију, и одвезла га na 
лпце места, и кад je дошао близу one фабрике, на- 
једанпут се апарат na машини аутомобнла поква- 
рио, али један члан one фнрме који je био у ауту г. 
miciicKTopa, изашао je у фабрику и рекао управ- 
пику брзо, отпуштајте ралппке брзо, пека свирају 
cnpene за свршетак радп>е. Радпнци су, разуме се, 
отишли кућама и било je све утврђено да je — у 
реду. Ayio се могао тада да превезе до фабрпке, и 
кад су дошли до фабрике, добио je ипспектор из- 
вештај од г. управппка n опнх пословођа и оних 
радника који су осталн у фабриии и копстатовао, 
ла je све у пајбол.ем реду н г. Мипистар je тада 
псто опако одговорно као n данашњи. 

Господо, mije овде ппкоме пакапа, да напада 
страпн капитал. Желим  o стварп  говорптп  посвс 
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објективио, нико ne жели да иапада стране стручие 
радпнке. Mu треба много тога од њих да научимо. 
Ви знате да су Шнабе и Чехословаци, унапредили 
нашу земл>орадшу у поједнним крајеиима, које су 
населили, н наши земљорадници   постали су да- 
леко иапреднији, који су се налазилн у њипој бли- 
зини, тако исто пико   нема   против тога,   да има 
стручних страних радника код нас,    али једио je 
питање, против кога смо ми, a то je што даиас ви- 
димо да у нашој земљи има 45.000 страних дирек- 
тора, чиновника, намештеника н радника, a ми да- 
пас имадемо у нашој землЈИ 160.000 приватиих чи- 
новника и радника, без икаквог упослења. (Мпта 
Дчмитријевић: To je друпа иптерпелација 0 којој 
сада пнје реч!) Дозволите ми аргумептације, које 
су умесне, a ако истину не можете да саслушате, 
онда je друго nnraibe. A сада, кад се покреће пи- 
тање упослеља наше радие   сиаге, и код   гштања 
упослења наше радие спаге, будите свеспн, да ЧИ- 
мимо велику неправду нашем народу, ако будемо 
допуштали да могу странци да седе и тамо,    где 
имамо способне наше људе. Могу само да вам ка- 
жем једну ствар, коју сам приметио, a ннсам je ca- 
мо ja прнметно, има их много, који су то конста- 
товали, да ови страни радпици у предузећима седе 
за то, да зпаду с нашим сиротим радницима тако 
манипулисати, да нм од онога малог прнхода, mro 
им припадне као надница, прикрате што ипше, ;i, 
с друге страпе, глaв^Ia им je брига, да нашу земл>у 
искорнсте што савршенијо. 

Господо, кад се зна, да су опроштене од ца- 
риме све фабрнке са својим целокуппим уређајем 
у нашој земљи, кад се змаде, да су имали одобре- 
ње од наших административних власти, Мнпи- 
старства социјалне политнке и банске управе, да 
могу импортирати стране директоре и стране рад- 
пике, и кад се зна, да су страни радници no 10—1 т 
година у једном предузећу, и да до данашњег да- 
на пису хтели ии једног пашег човека да оспособе 
за тај посао, н да задржавају тај посао само за 
себе — онда видите, да су ти страин капиталнсти 
страни директори и намештеници и радиици, дош- 
ли у нашу земљу са наканом да пас потпуно иси- 
сају, a ми, господо, имамо право на самоодбрану. 
Ми ne тражимо да се omi иајуре, али тражимо, да 
им се остави преклузнваи рок, докле треба да се- 
ди један страни директор, дп упути домаћег ди- 
ректора н домаће радпике. 

Зато, господо, држим, да je ова интерпелација 
потпуно умесна, да се покрене пнтање, и то тешко 
социјално питање, питан.е namer радништва и на- 
ишх приватних намештеника, и да у томе правцу 
скренеио Краљевској влади пажњу да томе питању 
посвсти пуно обзира и да употреби све мере, да 
nam иародин домаћи елемемат буде у овој земл.и 
оиај, који he имати хлеба. Ja сам установио да је- 
дан наш имжињер, који je бно свршио технику у 
ииостранству, којн je бно у предузећима у ипо- 
странству, и кад се вратно патраг у нашу земљу, 
прошавти извеспо специјалну праксу као ипжн- 
њер, кад je дошао код куће, једно страно предузе- 
he код нас, прнмнло га je као једног посне eno- 
редног радника, ма да je имао све квалификације 
и све стручне способности, дали су му подређепи 
положај са једном мизерпом плато.м. Huje тачно 
и бнло би несавеспо тражити. да један неспособаи 
радник управал>а стручпим машинама, али ако је- 
даи наш стручан радник ради са таквим матииа- 

ма, и ако има све сведоџбе ne само какнпх изве- 
сних школа, него и извесних стручпих предузећај 
да je ca таквим машинаМа оперисао и радио, опда, 
господо, није право да му се ускратн право да до- 
l)e до посла ако може, a у својој земљи треба да 
до1)е до посла. 

Када ви, господо, видите како н. пр. странс 
землЈе изгоне свим средствнма, просто најурују 
специјалним прописима законским из своје зем- 
ље, страпце да оснгурају рад својим домаћим љу- 
днма, јер господо прва je ствар отаџбине да даде 
крова и хлеба својим рођеним синовима. Ако ми- 
слите ви из већипе да то мије начело, које треба 
иама да буде светиња, онда je то друго питањб. 
Ja, господо, држпм да оно што стоји у Немачкој, 
да оно што стоји у Аустријн, ono што стоји у Итл- 
лнји и што стојн у другим землЈама, да то начело 
треба да буде и код нас, да безуветпо морамо у 
првоме реду бранити домаће раднике, a и кашс 
властн дужне су да воде бригу o томе, да nam до- 
маћи елемепат, да наши домаћи бедии л>уди, који 
траже хлеба и крова, да ra безуветпо нађу у опим 
кућама, које су na пашој територији постројене. 

Када се зна н то, a то je главно да у нашој зем- 
Лј>и та страна предузећа, која се иначе зову наша 
дома11а индустрија, сачин.авају 95?« све страпих 
предузећа н када се уважи да та страиа предузећа 
ro;uiiim>e, no њиховим властитим коАстатацијама 
— a то je комстатовала у једном недавном изве- 
штају и централа нндустријских корпорација у Ју- 
гославији, када се зна, да та предузе11а годишње 
тЈЈоше na личне принадлежности, око 5 милијар- 
дн дипара, питајте r. Министра финансија колнко 
та предузећа, која дају na личне расходе 5 мнли- 
јардн динара, колико плаћају овој земљи порезе, 
иа here видети, господо, како je крупно ово пнта- 
ње коме треба посветити пуну пажњу, коју ono за- 
служује. 

Зато сам узео реч, да вам скренем пажњу na 
то питање, и да no томе питању ие прелазимо 
овако олако. Mu знамо, да je Министар социј[алне 
политике поднео извештај према подацнма својих 
подручиих органа, али нама то није доста. Њему 
греба да Народна скупштина каже: ;,г. Министре, 
Ви сте овде да будете праведап н да заштнтите na- 
me пародпе и државне интересе". Зато je прва и 
света дужност да се брипемо да нати домаћи рад- 
ници и паметтепнци дођу до хлеба и крова у сво- 
јој отаџбини. (Пљескање). 

Потпрстседпик др. Коста lloiioiml.: 11ма реч 
народни посланик Никола Кетел.свнћ. (Настаје 
граја и повици: Доста o томе). 

Др. Ннкола КетељевиИ: Господи из већине су 
ова miTaiba досадпа и кажу да je досга. Изгледа да 
sa господу нз већнне ова miTaiba iincv ваЖНа као 
тто то пронзлази 'из њиховог понашања. Ja ме- 
1)утим мислим да ова питан/а не само да су важна, 
него да спадају међу иајтежа пнтаи.а наше земље, 
којима се треба мпого озбиљније занимати и за- 
себно их третирати. 

Господо, када ви сви који сте обилазили све 
те индустријске устаиове код иас, добро знатс 
какви су хигијенски услови рада у нашој земљи 
тнх радника, какве су те наше фабрике икако се 
третирају ти наши радници no закону o нашем 
осигурап.у, каква права има Министар социјалне 
политике, и када ic закоие ви читате, видите да je 
пемоћан према тим радничким установама и да им 
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ие може ништа, онда тек можете мислити н знати 
како се третирају та пигања н ти радннци од črpa- 
ne предузећа. Ja вам кажем да за вас, сне када би 
дошли код једног лекара и казали: „Болестан сам 
од грипе" a лекар ма.м одгонори „11ди у апотеку 
na ћеш добити те и те лекове", ja бих хтео да нп- 
дим, како би се ви попашали када бн вам било ре- 
чено: ,,Ik' c.Mciu да добијвш те лекове, јер су то ле- 
кови првога реда, прве класе a ти си радпик и до- 
песн рецепт друге класе". M ja вам кажем да би 
лекар који би прописао такав лек иоле скупљи 
једноме раднику који није уведен \ raj нарочити 
тевтвр јефтиних лекова за раднике, да lie бити 
кажњен. Лекар не сме протестовати, он нема правц 
да се меша, и ако то учини он Ке бити отпуштеи 
псто онако, кар што he бити отпуштен и onaj рад- 
иик који ии пркушао да се жали Министру na по- 
с.кЈдавца. A радппк сиромах између miran.a да 
има рада и да једе, или да буде отпуштен, при- 
стаје да остане да радн и јсде макар и полугладаи 
и макар иод каквим било условима. 

Bvi сте чнтали, господо, да je иедавпо нзмеђу 
Лекарске коморе и лекарских устаиова и уреда зао- 
спгујјање раденика наступио један великн -спор o 
ти.м питал.пма и да су господа из уреда иепопуст- 
л.пви. Bn сви знагге, ja кемам шта иарочито да вам 
даказујсм, како су лепо и луксузио уређене канце- 
ларнје урсда за осигуран.е радиика, a како je ми- 
зејжа медецннска помоћ која се даје тим радннци- 
ма. Ви знате и то какве су олате ге господе у урсду 
који су држава у држави и који no једноме изве- 
штају од upe иеколико година ipoine лм^ и no пута 
више na адмииистрацпју него ли na храиарппу, по- 
Moh радиици.м;?, исплату болппце m лекова и лекара! 
укуппо. To питап.е, господо, као што видиге mije 
досадпо, него je TO једио врло важио и озбиљно пи- 
тање, које се тнче стотииама хиљада иашпх радпп- 
ка и љпхових породпца (Чује се: Ila то nnje крнви- 
ца владе!) Јесте, јер je ona дужна да 111)едузме пад- 
лежпе мере противу тога. Када зпате, господо, 
ову ствар да ако један рг [ннк плаћа 10 до 12 ro- 
дипа свој допринос Уреду за оспгурање радпп- 
ка, na после неколико месеци ако остане пеза- 
послеп na се разболп, onu му кажу да се ne 
може користити Уредом, јер mije плаћао редов- 
no осигурање. Л одакле he он пдаћати мада nnje 
имао рада, када није имао средстава да na пла- 
ha. A што je плаНао 10 до 20 година редовпо, то 
му се ne узима у обзир и ne даје му се по.моћ 
јер господп пз адмипистрацје треба новаца да пла- 
li;:jy луксузпе римске бање у згради Уреда у За- 
гребу, да праве златне зубе, да иду na лстовањс 
птд., a за радппке iy нема места. Морате знаоти, го- 
С50Д0, ii TO да у томе Уреду ■inja je упраиа као can- 
huM састављена из претставника радника, да je то 
у ствари једпа група која je ту засела за врат рад- 
ппцпма n која сп п.пма пема никакВе везе nimi пх 
onn могу бирати nn смељивати. И када onn тако 
малтретпрају радппке, можете тек замислити како 
n\ малтретирају onu каПиталисти у чијим су рука- 
ма предузећа. Треба само да одете у једпу од тпх 
фабрика na да иидите каквп су све условп рада у 
п.пма. Оида lieie знати n разумети да na прпмер ове 
фабрике у Орослављу као и друге које су пре 12 
годпна дошле пз ппострапства почелс са старим ма- 
ппша.ма, када су дошли код нас onn су оберучке ло- 
чекапп n широм су пм отворепа врата, да сс тобож 
развпје n створп домаћа ппдусгрпја. И та »домаћа 

индустрија« која je избацила наше капитале, задр. 
жала je one псте бедне n пехпгпјепске зграде, Koje 
су pannje постојале и псте услове за рад, иако je 
имала могућносга да за 12 годипа свога пословања 
све то уреди n побољша хпгпјепске услове. И због 
евега тога omi су тек сада кажњенп са 500 дннара 
казпе. Ero толпка je свега MOII Минисгра ооцијалне 
политике према њима. Onu су се просто спрдали са 
Miimicipo.M и са државом, јер 500 дппара na n 5000 
n 10.000 дппара да буду кажњени, од тога ibnx nehe 
mi глава заболетп mrm lie omi и после тога усавр- 
iiiinn n побољшатп своје радпопице. Мбђутим, има- 
ло on пачпиа да се omi натерају }ia ред, a особпто 
када би се вршила што строжпја контрола над љи- 
мај јер, као што je лепо рекао господпп предго- 
ворнпк Метпкош, a вн сами то знате, да су њиховц 
oniancii од реда пегативни, да они подпосе лажне 
билансе и да ne плаћају готово ппкааш порез. O то- 
ме je несумњиво Банска управа обавештепа као и 
o томе да се дешава да п.пховп мајсторп, који су 
Југословепи, када буду отишли нз фабрпке да слу- 
же војску, иако су свршепи мајстори и положпли 
мајсгорскп исппт, omi се ннсу могли вратптп патраг 
na своје место. 

И плус томе када узмемо да се паше факултет- 
лије у TiiiM установама nJiahaijy 3000, a ти љнхови 
мајсторп плаћају 6000 дипара месечпо a чули сте 
како еу бедне плате нашпх радппка, опда видите 
каквп су одпосн између страпог капитала државе и 
радппшпк) код nac. 

, Господо, вн видите да свакога дапа, кад год 
хиКете те се п.пхове радпоппце затварају н то само 
зато да се радницима смање плате, да се створн Be- 
na зарада, j ep та наша домаћа индустрија подигла 
je цене својим пропзводима за 100—150%, пако су 
цеие у свету пале за 63% a и поред тога порез_а nnje 
uoBeiiaiia, nero je смањена, пошто no својнм бплан- 
спма ne показују добптак. 

Bn впдпте, да Немачка пзбацује и one елемепте, 
који су M.enn подаппцп, само ако ne одговарају ин- 
гересима државе. A погледајте иашу Црпу Гору 
Херцеповину и Лику, које живе од хфаде у еми- 
грацији, како нм je сада, кад страпци избацују na- 
me радппке на!ПОЛ>е. Зато мора и код nac да се прг- 
дузму хптпе мере да сс ово стаље поправи. И због 
тога ако се вп задонољавате са оипм одговором р, 
Мпппстра еоцпјалпе политнке, ja мпслпм да иптер- 
no laiini не могу бити задовол.пп. Зато тражчм да 
се Пјр,едузму најјЈСИТНИје мере, да се паш радни« за- 
штити, a да се страиим аредузећима, која су у ства- 
ри наши непријатељи, стапе na пут. (Одобравање 
na леаици), 

Потпретседник др. Коста Попови11: Има реч 
народви посланик г. Душан Живојнновић. 

Душан Л1. >KHBOJHHOBHII: Господо пародпп no- 
слаппцп, предлаокем прост прелаз na дневни ред n 
молпм господу пародпе послаппке да овај мој пред- 
лог Приме тнм upe, што je господнп Mnmicrap оо- 
цпјалне политике n народног здравља побнјао све 
наводе ознанене у интерпелаоџјји г. Бачића. (Прн- 
говорп са левице). 

Потирстседиик др. Коста Поповнћ: Има реч 
г. Министар ооцијалне аолитике n парод. здравља. 

Мкнистар соцпјалпс политике u иародиог 
зцравља Иван Пуцељ: Примам предложепи прост 
прелаз na дневни ред. 

Потпрстссдипк др. Коста nonOBiih: Пошто je 
предложеп прост прелаз na дпсвпи ред, то прела- 
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зимо иа гласање. Ona господа, која су за предлог 
г. Живојиновића т.ј. пррст преага na днсини ред 
седеће, a господа која су иротив, устаће. (Beliim.i 
седи). IlpnMJben je предлог г. Живојиновића тј. 
прост прелаз na дневни ред. Друга тачка дневпог 
рсда je претрес интерпелације пародпог посланика 
г. др. Стјепана Баиића na г. Министра социјалне 
политике и пародног здравл.а o упослсњу сграннх 
радпика у нашој ппдустријп и трговини. 

Има.реч г. интерпелант да обравложи своју 
иптерпслацију. 

Др. Стјепац Бачић: Господо, моји д|)угови и 
прнјатељи из Југословепске пародпе страпке npe- 
дупредили су ме донеклс тиме што су o теми овс 
интерпелације већ неколнко речи казалп. Дозволи- 
гс ми да вам ставпм псколико irnraiba поводом ове 
пнтерпелације. Да лн у пашој земљи постојп пеза- 
посленосг илп ne? To im свп знате! Али да ли ere 
ви мислпли ка последице, да ли сте мпслплп na ме- 
ре које треба предузсти? To питаље незапослености 
пма у себи више nman.a. Ono je проузрокоиапо с 
једне crpaire пашим упутарп.пм шггаљима, a C дру- 
ге страпе велнкнм делом упослеп.ем страних рад- 
пика. Ja молим Народпу скупштппу да буде толико 
увиђавна да саслуша ових пар речи, a ja hy бита 
кратак. Гоеподо, у нашој држави n.\ui 18(5.000 не- 
запослеиих радппка n службеппка. Једпим делом 
незалосленост папшх радпика илп памеппеппка 
лежи у пашој лошој партпјској политаци. Ja пећу 
поворити дакас o томе што je том парглјском по- 
литпком према нашим државким службенициам 
проузроковапа незапосленосг, да пма у пашпм др- 
жавпим падлеппвпма љу&п који служе, пако им то 
није потрсбпо, љулч који нмају хлеба и имају мо- 
гућнасги да жпне и без тога, na ипак куцају na др- 
жавпа ц|)ата и жпве на државпој хранн. Позпато 
вам je, TOKOM овпх дапа да пма фамнлија внсокпх 
чнповннка и високпх пензионера који су, почевшп 
од оца, жепе и деце, сви запослепп, пако би снп 
могли жнветп једпом платом и бавнти ее другпм 
послоаима. A крзј тога им;.че cnjacer памештеника 
који и поред евршепе школе и квалификација, не- 
мају могућиости зараде те пису у стап.у да жпис, 
јерне могу добптн ппкакио памештеп.е, те се тако 
ствара интелектуални пролетаријат и припремају 
соцпјалпп norpecn у пашој државп. Јер тај пптс- 
лектуални пролетаријат je иајопаашји револуци- 
опарпи мотор. 

Господо, пооштрпла je пашу кризу пезапослс- 
поста још n ова чпп.еппца mro у пашој држаВФ! 
има, упркос тих мпошх мера, још ()5 хиљада стра- 
ппх радпика И иамешгепика. У чаеу кад мн пмамо 
2.700 наших стручних инжињера који -су без посла 
p. круха, имате и cnjacer лечника, правмика и дру- 
гих пптелектуалаца који пемогу nahn залослење у 
исто вре.ме, док та гакозВана пацпопалпа нпдустри- 
ja у својнм предузеКима упослује свака no пеко- 
лпко страних ннжињерк Шта he бити последица то« 
га? Једно очајаље, једаи кадар опих социјалпо о- 
бојених потпупо левичарски. И са пуппм правом, — 
јер ако су у својој земљи дошлн у ситуацију да не- 
мају хлеба и порсд велике вол.е за радом опда je 
та држава и то друштао у својој основи труж» и 
они имају права да критикују и да буду левичари. 

Господо, вп којп се брппете за опстанг« тога 
друштва a протпв социјализма, ви то neliere слуша- 
гн. Тн пррблеми вас ne интересују, опи су вам до- 
садпи. Господо, ово што се дога1)а у текстилппм 

фабрикаиа у Орослављу, то се исто дога1)а и у оста- 
.iiiM предузеЈлша. Уопште могао сам узети за своју 
.ему и радпичке крилике код Батињрла, код Југо- 
словенског Шкоде n.m Славопије Д. Д. или ма ко- 
јег другог ипдустрпјског предузећа. Свуда je исго 
стање. Ja« разумем да смо мп пекада, од.мах после 
parra, у часу кад je Југославнја услед своје лоше 
екопомске полигшсе слала у стране државе једап 
претек својпх радника да тамо nal)y себи хлеба и 
зараде — ja разумем да смо тада моралц пуштати 
стране радпике у нату државу, Тада je дакле из 
ii ime државе одлазило у Фрапцуску, Мемачку, Бел- 
гнју и друге државе na сготппе хиљада паших рад- 
ника да тамо nal>y хлеба и зараде за себе и sa сво- 
ју породнцу. И ja разумем, као што рекох, да смо 
у томе времепу моралп бипи везани пзвеспим кон- 

.вепцијама да cimanoj 1)адној снази дамо упослења 
,у namoj држави. Али мп видимо да je свуда у стра- 
ппм државама сада пастала једпа СОСВИМ друга, jedi- 
na радикалпа политнка према страпим радпицнма, 
пблитика аутархије. Mu видимо да све земље, a na 
iipitoM месту Америка, стварају сада барпјере пашој 
емиграцији, да je nama радпа снага у Америцп 
практичпо пскл>учена од зараде. Мало no мало na 
n Бразилија и Јужна А.мерпка почеле су да врше 
тамве репресалије према патпм радницима. Па чак 
и nama прпјатељица Фрапцуска, после завртених 
репарационих радова, те|)а из своје средине наше 
југословепске радпике. Немачка чини то исто. Је- 
дино mro пма jom пашпх радппка у Белгпји, око 
23.000, n поред тога што у нашој држави пај.мање 
п.ма белгијских радкика. Дакле, господо, сада пнје 
ono време када je пз name државе емпгрпрало у 
črpane зе.мл.е преко стотнне хтЂада радппка да 
тражи себп хлеба и зараде, и зато би nama државпа 
полптика требала да ревпдпра сиоје гледптте прс- 
иа страппм радппцима a у корпст name радпе cnare. 
Јер тај се проблем пезашслепостп појављује и код 
nac, n авака држава која има пешто екопомске са- 
мосталпости, мора nim за тим да у првоме реду за- 
ПОСЛИ своје радпнке. 

Ј"осподо, ja се ne слажем са они.м тто jiC пзја- 
впо г. Минисгар соцпјалпе политпке да ми у том 
погледу ne можемо ппшта учипнтп, да ми требамо 
jom стручних радппка ca črpane n да, no пзветтају 
радпичкпх устапова, jom увек пма потребе за тпм 
страним радницима. Ja овде смело тврдпм кад бн 
се оојектинпо псппталп сви случајевп, пашло би се 
да у нашој мслм.и имамо довол>по стручппх n eno- 
собппх л.удп за све врсте послова. Дакле овај раз- 
лог г. Мипи-стра мора отпасти. Али ако се xoIie пеко 
парочито да заттптп, ако се хоћс можда и бакшпш 
да прпми, пли »Ko се стојп у вези са неким посло- 
давцем, опда се, разуме се, мора слушатп n глас 
послодавца када каже: ja ћу затворитн своју фа- 
брику ако ие могу да употребпм тога лемачког, то- 
га аустрпјског или ne зпам jom каквог другог стра- 
nor радника. 

Господо, ja бих хгео да впдим када on мп п.м;>- 
ли одлучпости н вол>е да то озбил>по учинпмо, да 
ли бп опи своје шгдустрпје затворплп. Ja смем да 
тврдим да ne би. Нису странцн дошли овде да за- 
творе пндустрпје него да зараде. Onu би лако иаш- 
ли л>уде да их упосле. Алн, господо, ако се социјал- 
ни проблеми овако трегирају — вама je досадпо o 
томе чак и слутатп — a када бп имали вол.е и енер- 
гије и поноса да се стави у дужпост Крал>евској 
влади да o томе поведе рачупа и да у том погледу 
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делује, е онда би, господо, била друга ствар. 
Какав год био одговор v. Миннстра, a ja ne 

знам какав he бити одговор господина Министра, не 
могу бнти задовољан, јер не могу бити задовол>не 
стотнне наших радника који дапас гладују, a и.има 
хлеб отимају они којн иису потреб^и, omi страици, 
за које je мој друг др. Метнкош тврдио да тако 
огромие плате добнвају. Није то економскн моме- 
нат одлучно, када оии плаћају своје стручне силе 
no два, три до четири пута више него што су за- 
раде наших л^удп, којн би се тога посла подухва- 
гпли уз три пута мању цеиу. Ta страиа иидустрија 
пијс у кризи кад може платити четирн пута скупље 
стране инжињере него iisme. 

Господо, ово je једно важно питање равнотеже 
иашег буџета, питање иашс иационалне валуте, где 
се кроз те канале извозе нглин динари и унпшгава 
наша народна валута. 

И с тога, господо, гледншта морамо да се запи- 
тамо и мало озбиљније заинтересујемо. Ja сам бно 
слободаи да у својој иитериелацији мало начнем то 
иитање и молим вас да посветнте томе питању иаж- 
њу, iKax> и Крал.евску владу, да у томе погледу ие- 
iiiTO учннн. .lep, ако ne учипн, ja се бојим да he до- 
1IH, што сам и мало пре рекао, пз иарода протест, 
који he бнти мало енергичиији и којп lie потрести 
и темеље нашег друштва Ja молим да се поведе o 
овоме пнтању мало внше рачуиа. 

Потпретссдиик др. Коста lloiioi-.uli: Има реч 
r. Министар социјалне политике и пародног здрав- 
л>а Иваи Пуцељ. 

Миипстар соцпјалнс полчтикс n иародиог 
здраиља Ивац Пуцељ: Господо народпн послапи- 
ци, иптерпелант, иароднн послаипк г. др. Стјепаи 
Бачић, упутио je две иитерпелацпје које обрађују 
један исти материјал и једну исту сврху. (Др. Ич- 
кола KcuicJbcBiili: To баш ннје нсто!) Huje, алп јо 
толико слично и заднре толнко једно у друго, камо 
сте се могли и сами уверити када сте те интерпела- 
ције прочитали, и, разуме се, због тога су и моји 
одговори потпупо сличпи једап другоме. И ja вас 
молим за опроштај да вас овако поиово обавешта- 
вам сличним одговором, јер je г. интерпелант своја 
питања поставно подједнако у другој интерпела- 
цијн као и у првој. A и сами поворници na опози- 
ције, нпсу ваљда пажл>нво интерпеллције прочита- 
лн, говорили су код прве иптериелације o суштини 
друге, a сада he вал>да бити обриуто, na he пшори- 
ти o првој интерпелацијн. (Одобрапање n смех код 
већине. Др. Никола Кешељспик: Нисте ви разуме- 
ли!) To here одмах вндети шта разумем ja, a шта 
ви, господние Кешел>еви11у. Али ja напомињем то- 
лнко овде, јер ja морам да се држим текста, да 
озбиљно одговарам, како мени закопи то налажу. 
He могу roBopimi оно што je захвалпо за галерпје 
и оно што се обнчио говори кроз прозор. (Одобра- 
вање.) 

Господми иародни посланпк др. Стјепан Ba4nh 
у другој интерпелацнји o уггослењу странпх радпи- 
ка у нашој трговшш и индустрији поставља ова 
питања; 

1 — Да ли ми je познато, да у натој великој 
трговини и иидустрнји јоште увек има беспотреб- 
но запослених страннх радпика, намештеника, 
који имаду дозволу упослеП)а надлежних власти. 
док истодобно наши домаћи радници код тих пре- 
дузећа ие могу nahu упослења; 

2 — Да ли ми je познато да такво стање влада 

посебио у текстилпој нндустрији у месту Орослац- 
ЛјУ, Срое дољо-стубички; н 

3 ^ Шта кадшм предузети да томе стању учи. 
ии крај? 

Ha ово питаље част ми je дати овај 'одговор: 
1 — Позпато мн je да у нашој држави има за- 

послених страних радника и намештепика, међу 
којима се могу Hahu и такви који нису иеопходно 
потребни nauioj привреди. У цшву заштите дома- 
iie пијаце рада од непотребних странаца подручно 
ми Министарство предузимало je и предузима 
разне мере за уклањаиЈе непотребннх страних рад- 
иика из наше државе. Нове дозволе за упослеизе 
страних радника издају се и раније дозволе про- 
дужују само у случајевима неопходне потребе за 
таквнм страним стручњацима, какви се не могу на- 
ћи ме1)у дома11ИМ квалификованим особљем. Радгс 
још ефикаснијег cnponoljeiba тнх мера, no мојнм 
упутствима установљеми су при свима Банским 
управама нарочити одбори за стране раднике, ко- 
јима je дужност да поводом сваког конкретног 
случаја упослења страних радника — намештени- 
ка пажљиво испнтују сташе на домаћој пијацк ра- 
да и, према потреби, наређују да се врше стручни 
увиди на лицу места. Тек пошто се детаљно и сне- 
страпо испита пбтреба за упослење појединих 
страних радника, omi дају своја мишл:>ења да ли 
треба дати или одбитн дозволу за упослење таквих 
страних радинка — намештеника. Овн одбори са- 
ставл.ени су од no једног претставннка управног 
оделења и оделења за трговнну и индустрију, ше- 
фа отсека за социјалну политику, нпспектора 
рада, a према потреби и од претставника других 
оделења банске управе. 

Приликом доношења одлука no питању упо- 
слења страних држављана од важног су утицаја 
мишљења одбора за стране радпике као и ове окол 
иости: 1) како се поступа у погледу упослења са 
нашим држапл.апима у земл>ама чијн су подапи- 
ци страши радници и намештеннци за које се три- 
жи дозвола упослења; 2) да ли постоји повол.ам 
реципрочпи однос у погледу бројпог стања наших 
лржавл.апа упослених у другим државама и њихо- 
вих који су упослени код nac; 3) да ли наши др- 
жављани у тим државама уживају какве повласти- 
це у погледу упослења, одпоспо какве повластице 
уживају страпи државлЈани на основу одредаба o 
радницима из уговора и конвенција склопљених 
између name Крал.евине н држава чији су држав- 
љанн заинтересовани страици (Н. пр. повластице 
из Нсптуиских- конвенција, из уговора o трговтш 
и пловидби са Чехословачком Рспубликом, нз кон- 
воиција са Румунијом и т. сл.). 

Признајем да поред свих респективних мера 
ппак постоји извесан број пепотребпих странаца, 
који mije могао бити уклоњен и то из ових ра- 
злога: 

HaJBehn део упослених страних радипка и на- 
мештеника дошао je пепосредио после para када 
jt na ma индустрија остала без довол.пе стручис 
снаге, без капитала и без искуства које je за инду- 
стрију потребно, a пре него што je било донето 
nocTojehe радпичко законодавство и npe иего што 
су донете мере за ограпичење упослења страних 
држављана у нашој земљи. 

Оснм тога после рата остао je у namoj држа- 
ви већи број страних држављана, који су овамо 
дошли npe и за време рата,    или који су се овде 
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родили, свршили наше школе, оженнли нашим др- 
жављанкама итд. Томе треба додати и велики број 
руских избеглица, као и замапкш број страпих 
држављана Југословенске народности, нарочито 
избеглнца изИстре. Укупаи број свих тих страннх 
држављана, који по важећим прописима уживају 
право слободпог запослсња, три пута je већи од 
броја странаца који су упослени на основу дозво- 
ле са роком. 

По § 103 Закона o заштнти радника од 14-VI 
1922 године ии један иослодавац не може довесги 
ни упослити стране раднике без мретходне дозво- 
ле подручиог ми Мннистарства, a које ое издају 
с обзиром na извештај и мишљење ппдлежне Рад- 
ничке коморе и јавне берзе рада o томе, да ли до- 
маћих радника — шшештеннка исте врсте пма без 
посла илн ne, и треба ли такве раднилг"доводити 
са стране. Ипак прилив страних радника био je све 
до 1924 годише, кад je приступљено стварном уре- 
1)ењу овог nnraiba и донет први правилник o упо- 
слењу страних радника у нашој држави. У 1925 ro- 
лини донет je monii праиилмик где je на тражењо 
Мипистарства имостраних послова, a да би се из- 
бегле реторзивне мере према нашим државл>анима 
у другим државама, донет § 7 у коме je предв1||,е- 
по, да сви onu страни држављани, који су дошли и 
упослили се пре 14-VI-1922 годпне, тј. пре доноше- 
ња Закао«а o заштнти радника, нмају право на не- 
сметан рад. 

Сматрам да je с обзиром на постојећс прили- 
ке na радиој пијаци, како код нас тако и у иш- 
странству, пнтање упослења страннх радника у 
nanio j земљи ОД вслике важпости, и подручпо ми 
Мпппстарство проучава ово пптање са свом важ- 
ношћу, деликатношћу и обзприма које ono има, 
као и на околпост, да има доста наших радника 
запослепих у ппострапству. 

По питању упослења страпих државл>апа у твор- 
ницама „Преслица", „Ивапчпца" „Загорске твор- 
ппце вутгених тканина" у ОрославлЈу, палазнм за 
потребпо да пстакшем, да у иашој индустрији, a по- 
себио у текстилнсуј индустрнји, постоји још увек 
за упослењем једпог мипималпог броја страних 
'страних стручњака, каквн се ne могу наћн ме1)у 
домаћим радницима. 

Пре.ма прибављеним подацима, све три озпа- 
чене твориице упосл.ују укупно око 1380 радппка, 
a од тога 40 странаца и то: са дозволом na одре1)е- 
im JIOK 20, a ca дозволом за слободап рад 14. Узме 
ли се у обзир да од укуппог броја страпаца има 7 
истарскнх емиграната, 5 руских емиграната и два 
страпца са дозволом за слободап рад, излази да 
je код поменутих творпица упослепо 26 страних 
стручњака са дозволом na ограппчепо време, шго 
чини око 2% од укуппог броја упослених радника. 

Прелазећи na треће nnraihe, желим да изјп- 
пим, да сам издао паредбу подрумпнм оргапима да 
предузму сходне мере, да се и тај процепат смањн 
у корист домаћих радпика, и ако би се овај проце- 
нат страпих радника код поменутих творппца Mo- 
rao толсрирати. 

Што се тиче мера које намеравам предузети 
у циљу одстрањеП)а пепотребпих странаца, изјав- 
л^ујем, да ћу и у будуће најригорозније поступати 
у погледу рестрикција упослсп>а непотребних стра- 
них рад1Јика — тамештеника, водећи при томе ра- 
чупа o одредбама o радницима из постојећпх коп- 

nenmija Koje je naiua држава закл^чила ca другим 
државама, и дозволе hy издавати само у толико у 
колико од упослења. страпнх стручњака зависи 
опстанак одпоспо проспсритет предузећа, a од To- 
ra могућност упослеп>а и зараде све Beher броја 
домаћнх радника, 

Господо, ово питање колико je лепо и капи- 
талпо, толико je и тешко, и ja, од како се шалазнм 
na положају Мкпистра   социјалне   полнтпке,   neo- 
спорно сам дао доказа колико ми ово важпо питање 
лежи na души. Ja сам то питаље решавао увек тако 
да корпсгпм нашим домаћим радницима, имајући 
при томе у виду и иптерес страпог капитала, без 
Kore« ми и те творпице ne можемо да жнвимо, во- 
дећи, разуме се, и рачуна колико треба да се они 
користе, како сам рекао малочас, са страним рад- 
ницима. Али при томе треба имати у виду и ове na- 
me раднике који се налазе у нпостранству. (Одо- 
бравање.) Њих има мпслим око иилион душа. Тач- 
ие статистике, истппа, пемамо, али, колнко ми je 
позното, ми имамо преко 120 хил^ада наших радни- 
ка само у европскпм земљама, a од страних пода- 
кика ми тлшо у земљи свега 40.000, n то na ocno- 
ву дозвола могл Мнпистарства само  18.000.    Ако 
узмете то у обзир, впдећете колнко je ово питање 
деликатно. Порсд тога папомепућу вам још и ово. 
Кад сам ja гонио једпог страног радппка, који nnje 
располагао парочнтом стручном спремом, a био je 
подапик немачке државе, борба моја трајала je чи- 
тавнх 8 месеци и na крају доказлло се дз сам ja у 
праву, и on je уклоњен из землЈе. Према томе мо- 
жете мислитп да mije пајбол^е ако створнмо наро- 
чпте мере, јер би то могло да; постигне протнвап 
ефекагг од onora што се жели. Мепн су познате све 
те певол:>е и иеда11е. Moj лнчнн пријатељ г. др. Ке- 
шел.евић добацпо ми je у сво.ме говору у вицу, да 
ja то не разумем, ja би му казао, да није тако те- 
niKo разумстч белу наше земл>е, o парочпто да то 
nnje тешко за Мппистра социјалпе полптпке, којп 
се бави тнм питањнма    сваколпевпо.    Huje тешко 
разуметп ово  страшпо  екопомско стање у нашој 
земл.и, з нарочито nnje то тешко за мене као Mn- 
нистра социјалне по.титпке, којп сам    се    између 
свих својпх 28 претходппка пајдуже времена иа TO- 
Me месту задржао и који пмам fre само свакога да- 
на него готово свакога момепта, тако рсћп, факул- 
тетску итрилику да се ^савршим у овој струци до 
пајвеће потпуностн.  (Пљешање). Због тога ja нз 
свога нскуства могу казатн ово: добра    социјална 
политнка може се спровађати свуда на свету али 
слмо у добрпм годппама, у голтгама просперптета 
и благостап.а, јер се у таквим годинама може да! 
усаврши И соцнјалпо оспгурање и све друго што 
je потребно. A у оваквим годппама крпзе, спротиље 
и беде можемо се корпстнти само онпм што je било 
већ CTBOpeiro за време просперитетп. ВамЛ'. госпо- 
до, који сте били члаиови Фннапспјског иодбора, ка- 
зао сам последњи nvr и ono:   да ja сматрам да je 
je до сада био највећи Мпппстап соцпјалпе поли- 
тике у свету, од како свет постоји, тако звани ле- 
гендарпп Јоспф из Египта: и no моме рачупу on je 
морао бити министао социјалне политике пајмап.о 
21 годшгу. Зашто? Зато што je првнх 7 гладних, 
бедних, рђавих, неродних и најтежих голппа мо- 
pao бити ту да стекпе HCKVCTBO, да се паучи у бе- 
ди шта би требало да ради довдтје кад буде бла- 
гостање, a онда кад je добио ту идеју, привео ју je 
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у жнвот али me за време првих гладних година — 
јер како je могао да напуни кошепе у то доба него 
je сачекао да дођу после тога 7 родних година 
И онда je искуство и идеју, коју je раиије у 
гладиим годинама стекао, искорпстио и спровео 
у дело. 

Господо, то прилично важп и за нас. Напо- 
слетку MOIV да утврдим само једно. Ja сам сма- 
трао да гам до данас прилично добар Министар 
социјалне политпке, (Пљескање) a и из говора г. 
иитсрпелаита не ироизилази друго. Ако нма нс- 
што што не ваља и нешто што не сме да буде, 
господа имају прилнку да дођу свакога дапа до 
мепе, onlie примљени и саслушаии. Ако господа 
сматрају да je сада пова зграда Мштстарства 
соцпјалне политике мало удаљена, могу да се о- 
брате писменим путем и да ми свакн копкретаи 
случај изнесу појединачно, иа у случају да ja не 
бнх no тпм доставама и пнтервеицијама посту- 
ПИО по својој дужностн, тек оида бп нмало по- 
требе н места да због тога изнђем пред вас. Иначе 
док год сам ja спреман да примпм сваку жалбу, 
да no љој поведем истрагу « да радим све ono 
пто ми налажу моја заклетва, мој положај и моја 
савест, дотле сматрам да су овакве интерпелације 
сасппм непотребне. Одговор сте и без интерпела- 
цнје могли добити бнло инсмено или усмено. Да 
Г .интерпелаит и другови овом интерпелацијом у 
стварп imuna инсу im тражпли, иајбољи je доказ 
тто нису ua крају ставили ни предлог o томе шта 
тражс од Народпе скупштиие, иего су се овако за- 
довол>нл11 са одговором п ja пм na томе благо- 
дарпм. (Жпво пљескање). 

Др. Стјепан Бачнћ: Господо народи посламн- 
цн. ja вндим да сте задовољнн, вас 285 односно 
вас 50, који сте сада овде. Алп ja сумњам исто 
тако да he onaj одговор г. Министра соцнјалне по- 
литике који у осталом само констатнра она факта 
која сам ja пзиео ,да ли he тај одговор н те ауспи- 
цмје које je г. Мппистар изнео у погледу пробле- 
ма, задоволтти и оне масе гладних пријатеља из- 
ван Скупигпше. .Ia, међутим ne слажем се и иисам 
задовол.ан одговором г. Миннстра и зато што он 
каже да сам ja и једио и друго пнтање третирао 
у једној интерпелацији. Из љеговог одговора ме- 
јјутим впди се да није тако. Ja сам ову прву ннтер- 
пелацнју иачео са пнтањем помоћи и соција.ше за- 
пппте радника. Док сам овде изпео питвње иеза- 
иосленостн поводом упослен.а страних радника, 
дакле, господо, одвојио сам питање a и Г. Мипи- 
стар тако je обрадио ова шггања засебно у сво- 
јим одговорима. 

Ове замерке no интериелацпји у- том погледу 
нетачне су. И ако су моји другови једно и друго 
питаље спојили, то je њихово право. Г. Министар 
каже да не може обећати знатно побољшање у 
гом иоглсду и да се не може одлучити за какве 
раднкалие мере, јер га обавезују копвеицнје и 
боји се пзвесне реторзнје и репресалија од страие 
заиптсресовапих држава. Господо, коикретно, o че- 
му се ради? Г. Минпстар каже да имамо милиоие 
name радне снаге изван земље. Јесте, алн сва та 
радиа снага je само у Амерпци, ирекоокеаискпм 
земл>ама н Белгијн, (Мипистар социјалпе политикс 
Пуцсљ: Фраицуска, Немачка?) Господо, у Фраицу- 
ској вапредно мало, у Немачкој вапредно мало. 
{Mmnicrap социјалие подитиие и иародиог здрав- 
ља Пуцељ: Немојте иапамет говорити! A у Турској 

и Персији?) Госиодо, Америка ту не улази у ,05. 
зир ннкада, a нитп he бар за сада. Није Америка у 
таквом стању да би могла конкурнсатн иашој рад, 
ној снаги, да iie иеко доћи из Америке да конку. 
pume нашем раднику. Исто je тако и са Велгнјом 
Стога оие земл^е које упослују нашу сиагу, Heiie 
чинити реторзнје ако до))е до тога, то су нз оних 
Д1)жава које нашу радну снагу пису упослиле. Вц 
добро знате на кога ja мислим! Г. Мпнистар нада- 
.be каже: да није сад време, за време економске 
кризе, време за социјалие реформе н да се даиас 
не могу лако решавати соцпјалпи проблемн. (7W;/. 
иистар соцпјалпс полптикс Пуцељ: He могу се ре- 
шавати с великнм успехом). Господо, у доба еко- 
помског просперитета ми немамо социјалннх про- 
блема. Сваки нма круха, зараде н ннко се не бризд 
за осмгурање. Али баш у доба незапослеиости и 
кризе треба да на1)емо пута и начииа да помогне- 
мо незапосленима. Ту je суштииа. (Мииистар соци, 
јалне политике и иародиог здраиља Пуцељ: To је 
4Hibeiio.) .Ia признајем да je г. Мипистар чшшо, то 
признајем. Алн ja видим да Краљевска влада нс- 
чнни a Народна скупштина ne улаже напор за 
одржате радиика обзиром иа иашу екопомску uo- 
литику и зато се ne задовол.авам одговором r. 
Министра. 

Потиретссдипк др. Коста IloiioBHh:   Нма   p^-i 
иародич иосланик r. Мнхапло Крстић. 

Михаило Крстић: Господо народни посланнцц 
ja верујем да сте се свн увернлн да je мотив онс 
питерпелације био политички ефекат који бн тре- 
бао да се створи данас, у ово тешко време код na- 
mera сиромашног и нсзапосленог света. Иашим 
друговима требају гласачи. Ове нитерпелацнје н 
ове ндеје биле бн поздрављене да су другови, кад 
су седели заједио са иама, те интериелације под- 
иели, јер би оида показали да истински воле ту 
сиротињу. Неоспорно je и тачно да нма несрећних 
случајева, да нма сиротнње, да нма незапослених 
алн ми морамо да се тешимо господо народни по- 
сланици, и да погледамо нстинн у очи, да иогле- 
дамо около, шта се одиграва у нашем сусетству, 
шта се одиграло у земл.и среће, где се за HOII бо- 
гатило, a данас тамо имате соцпјалне проблеме не- 
решене. Lllia im тражите данас у овој нашој малој 
још новој држави? (Жагор). Краљевска влада по- 
казала je за време од три године icflora парламен- 
тариог жнвота, да поклања пуну пажњу социјал- 
ним проблсмима. Пека вам, господо, послужи као 
најбољи доказ за то, Закон o јавним радовима, 
којн смо донели. To je једап прпмер, да Краљев- 
ска влада нде за тнм да помогне снротињу. 

Драгн пријатељи, не заборавите, да и иас исго 
тако тишти као и вас то тешко стање, алн морамо 
бити објективни, ако xoheTe да будете пријатељи 
н землЈе и оних, које хоћет^ да штитите, и као што 
je рекао Господип Мпнистар, моратс бити објек- 
Tiiimii, a да не задирете у ocehaj тнх маса. Нншта 
лакше, иего данас раздражити ту сиротињу. Треба 
je утешити, тешити п помагати. Влада je све учн- 
нила за помагање те сиротиње. Све што ви чииите 
дапас, чиннте из политнчких разлога, н мислнте да 
сте na политпчком збору, да гледате да придобн- 
јете гласачку масу, a заборављате да седите у 
Народпој скупштинн н да треба да радите. 

Г. Банић бно би велики, можда би бно нај- 
neliH мозак у свету, кад je поднео овакву интер- 
пелацију, да нам je бар дао и лек, да лечимо ово 
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стање. {Стјспаи Бачић: Знамо га ми!) Он сматра да 
ona криза долази отуда, што имамо 35.000 туђих 
радника. Господин Бачић je заборавио, да међу 
35.000 радннка има и 18.000 браће Руса, који су 
се жртвовали за ову земљу, заједио са нама, и 
ти л>уди имају право да даиас живе. Ja сам само 
хтео, као члан владинс већине, да кажем да je 
КралЈСВска влада учииила све и чиниће cne за no- 
бољшање бедних и социјално слабих. 

После свега овога предлажем прост прелаз на 
дневии ред. 

Потпрстседиик др. Коста Поповић: Има реч 
г. Коста Алексић. 

Коста Алекси!!: Господо народни посланици, 
после овога исцрпнога одговора г. Министра со- 
цијалне политнке, a и namer уважсног г. интерпе- 
ланта и изјаве ibcrone, да има температуру, ja 
предлажем прост прелаз na дпеппи ред. (Пл>е- 
скање). 

Потпрстседппк др. Коста Поповић: Има реч 
r. Миннстар социдалне политике. 

MiimicTcip социјалне политике n народног 
здрапл,а Иван Пуцел.: Господо иародпи послани- 
ци, прнмам прост прелаз на дневни ред. 

Потпретседппк др. Коста Поповнћ: Пошто  i o 

предложен прост прелаз на дневни ред, a г. Ммпи 
стар na то пристаје, стављам na гласан>е предлот 
г. ICocie Алексића. 

Молим да господа народни посланици, који 
прихватају предложени предлог o простом прелазу 
на дневни ред, изволе седети, a који су против, 
нека изволе устати. (Већина седи). Већина ссди. 
Објављујем да je просг прелаз na дневни ред у- 
својен. 

Са namnM пристанком, господо пародии посла- 
ници, ja hy данашњу седницу закључити. Kao днев- 
ни ред за идућу седницу предлажем; 

1 — Продужење претреса извештаја Имуни- 
гетног одбора, o издавању суду народног посла- 
пика  r.  Хусеина  Кадића;  и 

2 — Избор одбора за прручавање законског 
предлога o изменама n допунама Закоиа o држав- 
љанству. 

Прима .m Скупштина предложени диевпп ред? 
(Прима!) 

Пошто je дпевнп ред примљен, закл>учујем да- 
нашњу седницу, a другу заказујем за сутра пре 
подне у 10 часова. 

Седница je закључена у 19,15 часова. 




