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uia na Мииистра социјалне политике и нарбдног здрав- 
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сиупштине др. Коста Кумануди, Јосип Стажић, др. Мн- 
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Дисвни ред: 1 - Прстрсс и усвајање у појединостИ- 
буџета  V раздела — Министарство просвете. 
Говорници: Министар просвете др. Илија Шуменко- 

i!H)i (два пута), Ђорђе Ћирић, др. Богдан Видовић, Л- 
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руКало, Милинко Милутиновић, Милан СтепановиК, То- 
дор  Хаџн  Димитријббић.  Okep   Кајмаковић,  Мнтп  Дими- 
TpilJL'UHll, 

2 - Претрес у пбјединостима буџета VTl разДела 
— Мнпистарство унутрашњих послова. 

Говорннци: Министар унутрашњих послова Жинојип 
Лазић. 

Претседник   др.   Коста   Кумануди;    Отварам 
XXVI редовпи састанак Народне скупштнне. Из- 
волите чути залисник претходпе седнице. 

Секретар  Гавро   Милошеви!!   прочита  запис- 
XXV редовног састанка. 
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[Јретссдипк др. Коста Кумануди; Има ли при- 
медаба на записник? (Светпслав Хођера: Молнм за 
реч. — Желите ли да говорите o записнику? - 
Светнслав Xot)eiia; Да.). Има реч народни посла- 
niiK г. Светислав Xol)epa, да стави примедбу na 
запишик. 

Светислав Xol)epa: Господо пародни послани- 
ци, јуче, на завршетку дебате, господии Мннистар 
правде иашао je за сходио да са поннжавањем го- 
вори o нашем држању, a специјално o мојем за 
време оног безуставног режима од 6 јануара na 
све до издасан.а Устава. 

Претседиик др. Коста Кумануди- Гасподин ми- 
иистар правде није говорио са омаловажавањем. 
11оред тога то нема везе са записником. У записник 
mije ушло ништа што je г. Миннстар говорио. Огра- 
иичите се на зашисник. 

Светислав Хо|)ера: Ja hy се ограиичити на за- 
иисник, алн морам да објасним ono што hy рећи. Ja 
сам тражио, господо, после тога реч да дам свој од- 
говор. Г. Претседник иије ми одмах дао реч. Ja сам 
се обратио г. Миннстру правде и казао му да je у 
његовом иитересу да on сам подејствује код г. прет- 
седника Скупштине да ja добијем реч. Иако то не 
учини, да га ja сматрам обичним клеветником. 

Ja нисам добио реч и после тога ja сам њега 
иазвао да je обичаи клеветник и да треба да се сти- 
ди свога држања. Настала je после тога ларма и 
седиица je прекннута. Молим вас да то yi)e у запи- 
cuiiK и да се нарочито каже да je седница због испа- 
да Мшшстра правде прекинута. 

Прстседиик др. Коста Кумануди- Претседава- 
јући, ие претседник, на јучерашњој седннци није 
дао реч г. Хо1)ери зато што no Пословнику није 
имао права г. Xol)epa на реч. I bera нико ннје спо- 
меиуо, a на лична o6jauiibeiba нмају права само о«и 
на које се лнчно односе цитирани ставови поједи- 
иих говорника. To je једно. Друго, што жели г. Хо- 
l)epa да yl)e у записник, то не може да уђе у запи- 
сник j ep je седнпда бнла прекинута a све ono што 
je било у међувремену не улазн у записннк, јер mi- 
ru je Претседниппво било присутно, иити je тада 
било седнице, и ои те речи пред нама ne бп могао 
ие кажњено mi изговорити? 

Прима ли Народпа скупштипа овако прочита- 
ни записпнк? (Прима — ne прпма). Записник je 
примљеп већппом гласова. 

Изволите чути пптерпелације. 
Сел-регар Гавро Милошевић (саопштава:) г. Je 

сип Стажић и другови, па1)одпи послапици упућују 
ннтерпелацију на г. претседника Мипистарског са- 
вета o корупцијп у граду Карловцу прпликом скла- 
naiba зајма код Хипотекарне банке и траже да joj 
се призпа првепсгво. (Впди прилог). 

Pretseđnik dr. Košta Kumanudi: Gospodin Pret- 
sednik vlade nije prisutan. Želite li, g. Stažiću, da 
obrazložite svoju interpelaciju? (Josip Stažić: Želim). 
Ima  reč g   Stažić,  da obrazloži  svoju  interpelaciju. 

Josip Stažić: Gospodo narodni poslanici, vi zna- 
te kako je psihološko raspoloženje stvorila u na- 
rodu poznata korupcionistička afera Huseina Radi- 
ća i kad to znamo, ja sam bio prisiljen, da podne- 
sem interpelaciju o korupciji koja se dogodila u gradu 
Karlovcu kod sklapanja zajma kod Državne hipote- 
karne banke. I, gospodo, da vidite kolika je vec 
smelost i drskost korupcije: ona se unosi čak i u 
gradska zastupstva! Evo, vidite, ja imam prepis sed- 
mce   gradskog   zastupstva   u   Karlovcu,   u   kome   se 

kaže, da se zaključuje da se odobri iznos od 2 i po 
od sto, koji će se jednokratno isplatiti nakon §tQ 
bude zajam realizovan onim licima u Beogradu - 
ne kaže se kome — koja su više meseci radila na 
ishodovanju ovoga zajma. Zajam je dva miliona, 
A svota koja se ima dati tome licu jeste 50.000 
Znamo, gospodo, da je Državna hipotekama banka 
državna ustanova i da je dužna da dejstvuje sama 
po svome ustrojstvu. Ustrojena je zato da pomaže 
samoupravnim telima i da im daje ovakve zajmove1 

Kad znamo, da se ovakvi poslovi zaključuju sve pu- 
tem službenim i to preko banskih uprava i Mini- 
starstva finansija, pitani vas, gospodo, kako se mo- 
gla dogoditi ovakva omaška, da ovakav jedan za- 
ključak padne, koji će morati proći ne samo kro 
bansku upravu nego i Ministarstvo finansija. (Dr 
Metlkoš: To su svi odobrili, to je strašno!), "l ja n 
gospodo, bojim, tla ovim putem neće poći mnoM 
naši gradovi, koji danas stoje u takvom teškom 
položaju, da su prisiljeni da sklapaju zajmove, pn 
da se ovo ne bi pomnilo i u ostalim gradovima ja 
sam zatražio hitnost svoje interpelacije, jer, gospodo 
vi zante, kako sam rekao malo čas, koliko je na- 
rod već nadražen ovim aferama. 1 zato molim ovaj 
Dom da hitnost ove interpelacije primi. 

Prctscdnik dr. Kosla Kumanudi: () prvenstvu je 
potrebno da se Vlada izjasni, a pošto g. Pretseđnik 
vlade nije prisutan o prvenstvu ćemo rešavati drugi 
put. Izvolite čuti drugu interpelaciju. 

Sekretar Gavro Milošević (saopštava): G. dr. Mi. 
lan Metikoš, narodni poslanik, upućuje interpelaciju 
na g. Ministra socijalne politike i narodnog zdravlja 
o zaposlenju stranih nameštenika i radnika i traži 
da joj se prizna prvenstvo. (Vidi prilog). 

Prctscdnik dr. Kosla Kumanudi: Ima reč g. dr 
Milan Metikoš da obrazloži traženo prvenstvo. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici 
pitanje nezaposlenosti u našoj zemlji tako je krupno 
pitanje, da mu treba svu pažnju posvetiti i da no 
treba propustiti ni jednu meru koja se može bitno da 
donese. Mi imamo danas već tako stalnu nezaposle- 
nost, koja rapidno raste iz dana u dan, iz meseca u 
mesec, da se njen porast koristatuje, ma da nemamo 
kakvih zvaničnih statističkih podataka. Na žalost kod 
ogromnog broja od 207 hiljada činovnika nema mo- 
gućnosti da se stvori statistički otsek koji bi vodio 
ove podatke o nezaposlenosti u našoj zemlji. Prema 
podacima koje imaju radnčika osiguranja pokazuje 
se stanje nezaposlenosti u našoj zemlji u visini 201) 
hiljada nezaposlenih radnika i privatnih nameštenika. 
A kad se uvaži da u samoj Dunavskoj banovini, koja 
je naša najjača poljoprivredna banovina, imade 100 hi- 
ljada nezaposlenih poljoprivrednih radnika, a u ostalim 
banovinama daleko veći broj, — znači da možemo 
računati, da u našoj zemlji imamo 400 hiljada rad- 
nika raznih struka i grana, koji su bez posla. Kad 
se zna, da ie uzrok te nezaposlenosti s jedne strane 
privredna kriza, a s druge strane racionalizacija i 
mehanizacija u proizvodnji dobara, onda se tome 
pitanju bezuvetno mora da posveti hitna pažnja. Do- 
sad se vidi samo jedna hitna pomoć, koja se dajć 
preko Berze rada. Ta dolazi od prihoda, koje su da- 
vali poslodavci i radnici. Međutim sad su izgleda po- 
slodavci, zastupani preko centrale industrijskih kor- 
poracija, izjavili, da veće prihode neće više davati i 
apeluju na javnu pomoć, jer se, kažu, bez nje ne 
može. 

Mi -danas imamo u našoj industriji, koja je samo 
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imenom naža, a po kapitalu, po direktorima, činov- 
nicima i nameštenicima stvarno strana, tuda, iz ino- 
stranstva importirana samo radi pogodnosti, koje na- 

i zemlja pruža stranom kapitalu. Ima u našoj zemlji 
65 hiljada raznih direktora, činovnika i nameštenika 
stranog porekla, a sa druge strane 200 hiljada naših 
nezaposlenih privatnih nameštenika i radnika i koji 
hroj dnevno još stalno rasle. A naše administrativne 
vlasti, koje su dužne da kontroliraju taj import stra- 
naca, ne čine ništa. Ja sam izneo cifarski i naznačio 
ime firmi i zaposlenih stranaca i predočio ih g. Mini- 
stru socijalne politike i zahtevao sam, da se jednom 
krene, i ako ima korupcije u tom nameštanju stra- 
nih radnika i kod njihovog održavanja u našoj zemlji. 
da se preduzme nešto hitno i da se stvar počne čisti- 
ti, jer će biti očajno, ako se dotera ova sirotinja, bez 
kruha i krova da sama preduzme neke mere. Ja 
mislim, da su prilike vrlo teške-, a da se od strane 
naše Vlade ne preduzima ništa u tome pogledu i zato 
tražim hitnost za ovu interpelaciju. 1 molim vas, go- 
spodo, ;dvo imate razumevanja u pitanju nezaposle- 
nosti naših i u pitanju zaposlenosti stranih radnika u 
našoj zemlji, da tu hitnost primite. 

Претседник др. Коста Кумаиуди-' Ова he се ин- 
терпелација доставити надлежиом г. Министру и 0 
њој he се решаватн кад г. Миинстар буде присута«. 
(Милош Драговић: Господине Претседниче, кад 
ћете одговорити на моје питање?) 11a Ваше питање 
ja hy одговорити кад будем прочитао стекограф- 
ске белешке, јер ипса.м бно присутан кад je одржан 
говор г. Миннстра, поводом кога мн упућујете ini- 
гање. 

Прелазимо, господо, na дневни ред: Продуже- 
ње претреса у појединостима предлога Буџета др- 
жавних расхода n прихода за 1934/35 годнну. 

Има реч Министар просвете г. др. Илпја Шу- 
меиковић. 

Миилстар просвете др. Илија Шуменкови!!: 
I осподо народнп иослаиици, предложени буџет за 
1934/35 годину већи je од текућег буџета за нешто 
пјјско шест милиона дииара. Стварно, ово повећаше 
не значи много за Министра просвете. Вероватио да 
he он тиме успети да одржн nocrojehe сташе. Сим- 
Золички ово повећаше има велики зпачај; оно пока 
зује готчзвост и државе и Краљевске владе и вас 
народиих посланика да се na нашој просвети нај- 
мање штеди и да се просвета нзузетно повољније 
третира од многих и многих других државних по- 
треба. (Аплауз). И, господо, то je у традицији na- 
mera народа и државе. Ми смо дали велике финан- 
сијске жртве да се културни ниво нашега иарода 
noMohy највиших школа и универзитета подигне 
на иајвећу могућу висниу. Напредак у средњој na- 
стави, вама je добро позпат. Ту се у последње вре- 
ме више радн o томе да се донекле зауставн пре- 
комерио развијате. Што се тиче основие наставе, 
ja hy цитирати неколико цифара: Годнне 1919 било 
je у нашој земљн 7465 школских зграда, a године 
1930 било je 8797 школских зграда, године 1919 
било je 967.000 учеиика a годнпе 1934/35 има их 
1,262.000; годиие 1919 бнло je 17.710 наставиика, a 
данас  имамо  24.612 иаставиика. 

Господо, ja сам сматрао за потребио и правед- 
ио да нагла^спм ову чшвеппцу и да заједио са вама 
одамо признање овим иаиорима наше државе и 
народа. (Одобрава1ве). Ово тим npe што морам 
ради тачног упозпаванЈа Иародне скупштипе са бу- 
иетом  Мнннстарсгва просвете да учиним  извесне 

констатације, које ће показати да екоиомска и фи- 
нансијска делресија није поштедела нн ову грану 
наше државпе управе. 

Господо, на стр. 200 предложеиог буџета у ре- 
капитулацији можете констатовати na први поглед 
да постоји смање1ве кредпта и код упиверзитета 
и код средње наставе. Што се тпче, господо, rpa- 
ђанских школа и осповпе паставе, потребно je да 
вам дам извесна обавештења. 

Код грађанских школа постоји у рекапитулацији 
noBehaibe за око 28,5 милиона динара. Одмах могу 
рећи да je то повећање само формалио. Господо, 
грађаноке школе до ове годпне биле су у саставу 
основне наставе и буџетски и законски. Сад су оие 
пзлучене из осиовпе паставе n буџетска сума која 
je стварно трошеиа на те школе прелази у засебну 
рубрику и због тога тих 28,5 милиона дннара у са- 
мој ствари не значе повекање. 

Што се тиче основне наставе, забележено je у 
рекапитулацији да код ii>e иостоји смањење од «е- 
ких двсет и нешто внше милиона дннара. У ствари 
ту иема смањења мего повећања. Основаа настава 
за 1933/34 годнну имала je суму од око 514 милиона 
дииара. Када се од те суме одбије 28,5 милнона ди- 
нара кредита за гра1)анске школе, онда би за основ- 
иу наставу остала сума од 485 и нешто впше ми- 
лиона динара. Међутим, као што се можете уве- 
рити, за осповну иаставу предложепо je 503,5 мн- 
лпона дииара, што зпачи да je ту стварно ионе- 
hame од 17,5 милноиа динара и то je, господо, једна 
пријатна констатација. (Одобраваље). Али, госпо- 
до, и ова медаља има своје наличје. У свакоме ре- 
сору, a специјалпо у овом Миппстарству просвете 
где nocTOJH највећи број чиновннка, врши се сваке 
године аутоматски унапре1;пвате чнновипка. По 
закону та упааре^пвата пмају свој фииансијски 
ефекат после годипу дапа. Тако да he yHaiipei)en.a 
пзвршеи у 1933/34 годнпп иастп углавном на терет 
буџета 1934/35 годнне. За na унапређења и за из- 
веспа noBehaiba додатака na скупоћу потребпа je 
сума која се углавпом поклапа са овпх 17 n no 
милиона дниара повећан>а код основпе наставе. 

Kao што видите, господо, ja сам у почетку го- 
вора свога казао, да верујем да hy помоћу кре- 
дита који су ставл>епи на расположење Мшшстру 
просвете, моћи да одржнм nocrojehe стање. Ja се 
надам да ere ме после излагааља, које сам дао, 
разумели. (Гласови: Шта je ca постављењем учи- 
теља?) Знао сам, господо, да ће ми се поставити 
питање, шта je ca иовим постављењима? Господо, 
на то питање ви сте добили први одговор у овла- 
inheibHMa, која су путем Фииаисијског закопа дата 
Краљевској влади и у комоптарима, којп.м je Фи- 
паисијски одбо;) пј^опратпо та оилашИења. Ja hy, 
росгшдо, да вам цитирам те комешаре. 

»Финансијски одбор се иада, да he помепутим 
прописима, ту je реч o овлашћеп.пма, која сте дали, 
Крал.евској влади која дајете, бити pemeno једно 
важно питање, како у погледу администрације, тако 
и у иогледу издатака државппх. Смаљивање броја 
особл.а Morj'hno je, алн je посве јасно, да има ре- 
сора где he се број службеника повећати. Такав 
je случај са Министарством просвете. Основна на- 
става еминентна je фуикцнја државе, a баш у том 
погледу данаш1ве стање није ни мало задовоља- 
вајуће. У ишим осповним школама има око 1200 
оделења, која немају свога учитеља. Оделета су 
празна, има читавих општина, које су остале без 
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свога учитеља, и ако су извесне од њих, својим 
средствима, a ие државним, подигле школске згра- 
де. Сада имају зграде, a иемају учитеља. Тако ста- 
њг забрињава, и њему се мора наНи излаз. Ha дру- 
roj страии у Министарству прасвече лежи око 1700 
молби овршених кандидата учителЈСке школе, који 
чекају.нЈа свсја намешчења. (Ja додајем да he овога 
лета бити још 1300 кандидата, од прилике, сврше- 
них ђака учитељске школе.). Ови млади људи, не- 
стрпљиво чска.ју да крену у села, те да се посвете 
позиву. за који су се спремили. Ова нова постав- 
љеља, повећаћс број ссобља у томе ресору. Слична 
je ситуација и код извесних других мииистарстава. 
Јасно je, да се у администрацији мора извршити 

■<13ввсио noMcpaibe с обзиром на социјалне и еко- 
номске момеите, као и квалнфнкацнје, те je због 
тога ушла одредба у чл. 48 м. предлога Финансиј- 
ског закона, која има за тендеицију и циљ да ово 
raiKo сложено питање решн. 

Ja вам, господо, могу рећи као поуздану једну 
ствар. Све уштеде које се буду добиле овим путем, 
кћи he првенствеио на задовољавање ове важне по- 
требе наше просвете. (Пљескање.). Има, господо, 
још једна могућност за поставље1ве авнх чинов- 
ннка. Kao што сам рекао ово je ресор којн има нај- 
већн број чииовиика, близу 34.000.— Код тако ве- 
ликог броја чнновинка разумљнво je, да je велики, 
доста велики проценаг чниовника', који ма из кога 
разлога — иензиошксањем, осгавком или из других 
разннх узрока — одлазе из службе и уступају сво- 
ја места другима. Рачуна се апроксиматнвно, да се, 
na тај иачип, сваке године добија у ресору просве- 
те, учнтељских места 200—300 и наставиика сред- 
њих школа 30—40. 

Kao што вндито, госиодо, Мииистарство про- 
свете, у идућој годнни, имаће да води иајстрожије 
рачуна o свакој и најмањој штедњи, ради одржа- 
вања nocTojelier craiba. Оно ће имати да води ра- 
чуна, таиође да, сваке године, може пласпратн нове 
младе дипломиране учитеље. Ви ћете нмати при- 
лике да пратите тај рад и те напоре, да бисте, ако 
буде било потребно, пристали у току године и на 
иове напоре за просвету. 

Господо, на овај начин ми ћемо решити про- 
блем, надам се да ћемо решиги — проблем неза- 
послених дипломираиих, за ову годину. У времену 
наглих промена и тешке ситуације, у којој живи- 
мо, ово решење за годину дана већ je нешто. Али, 
господо, ми морамо овоме проблему погледати 
право у очи. Има много шзгледа и вероватноће, да 
се ои ие поставља само последњн пут у овој го- 
дини; има много вероватноће, да he иам се on по- 
стављати и у току годнне у буду1шости, ако се 
прилике не измене. Јер, господо, тачан je факт да 
je број ђака, којн свршавају универзитете, a и 
стручне школс, сваке године све већи. Ево вам не- 
колико сгатичтачких примера. Универзитет у Бео- 
граду, свршило je 1929/30 годипе 563 студента; 1930/ 
31 годние 713; 1931/32 811 студената; 1932/33 821 
студент. Kao што вндитбј сгално noBehafte. 

Универзитет у Загребу свршило je 1930 337 
студената; 1930/31 477; 1931/32 517; 1932/33 572. 

Код универзитета у Љубљани стање je стацио- 
нарно, сваке годиие свршава исти број 'студената. 
(др. Милаи Мстикош: Колико од прилике?) Ja hy 
вам дати доцннје ту ци(|)ру. 

Што се тиче учитељских школа, ja сам мало 
пре рекао, да за ову годину очскујемо око  1300 

свршепнх капдндата за учитељска места. To je јс- 
дан факт. Други je факт, да naJBehu број ових ђа- 
ка ne студира и ne свршава ове школе из неке 
незаинтересоване тежње за науком. Господо, од 
увек, a парочито у садашње доба тешке борбе за 
опстанак, диплоиирани млади11И сматрају диплому 
као једну меницу вучепу na једно место у држан- 
noj нли приватној служби, у државпој много чс- 
uihe nero у прпватпој. 

11 трећи факт je, господо, да je број места, 
којп стоји na располагању многим дипломираним 
младим л>уднма, сваке годипе све ман>и, 

Тако je, господо, постао акутним проблем nc- 
запослепости дипломираппх, којп je, ja мислим, 
пезгодпо пазват хиперпродукцијом интелектуалаца 
Ja, господо, мислим, да je незгодпо овако нази- 
вати прво због тога, што тако формулисан пз- 
гледа као да преставља пеку осуду, као да пре- 
ставља пеку критику интелектуалства уопште. Ja 
мнслнм, да je on пезгодап n због тога што из- 
гледа као да се њиме xohe да претвори у принцип 
onu, што je можда'Само пезгодпа последпца једног 
критичног, али провпзорпог стања. И најзад nc- 
згодап je и због тога, што може да се схвати као 
принципијелна негација опште тепдепције свих 
модерних држава, да пруже што je могуће више 
просвете и знања што je Moryiie BeheM броју свц\ 
грађана. 

Ja, господо, пемам претензије да овај npo- 
блем пред вама први постављам. On je био постав- 
л>ен и раније и овде у Народпој скупштини наро- 
чито од мојпх прсдходника у Мшшистарсгву при- 
свете. Оно што 'оам хтео да кажем то je ово; A\II- 
слим да треба узети у методичап и гепсралан пре- 
rpec овај проблем (др. Мстикош: И целу просвет- 
ну политику). Мислнм, господо, да му треба при- 
ступити са овпм предубеђењем: He решава се од. 
јсдаппут и папрсчац, nero у етапама и ne реша- 
ва се једпом мером nero читавим инзом мера. Ja 
мислим, господо, да je од прилике такво схватаље 
оЛележеио и у а.мапдмаппма u којима сам мало- 
npe i'OBOpino. 

Ja бпх, што ее тиче овига проблема, само до- 
дао ово: 11отребно je на првом месту имати- тач- 
ие сгатисгике. Када се овај проблем поставио аку- 
тпо у другим државама, on je постављен акутио ц 
у друтим државама, прво што je било потреопо, 
го je гачиа статнстичка копстатација ситуације, 
Створени су биро-и моји тачно воде рачуна 'o кре- 
тању l)ai<a, који сврше и o броју места, која им 
стоје на располагап.у. Норед тоги копстатовано 
je да ое многи 1;аци приликом бирања студија, ко- 
јима се пасвећују, одлучују без тачнога позпана- 
ња могућпости пласнрања no свршетку дотнчне 
школе. Тако сс дешава, да извеспе струке игмају 
велики броЈ снрлпитх кандпдата, док се код дру- 
гнх осећала песгашица. У гоме погледу потреб- 
na je једпа акција, једаш биро за орпјептациј\ 
младих л.уди и on би ono од врло велике кори- 
сги спецпјалшо у пашој ЗШЉН, где изгледа пма 
мо шесразмерпо већи број академски младпх лл- 
ди, него људн Koja су свршили школе, које одго' 
иарају екошомској  структхрп  name земље. 

Господо, ja xohy овом прилнком да вам скре< 
ием пажњу na једшу врсту шкла, које су, какр се 
впди jacno, створепе баш у намери, да се решава 
ово шшањс и овај проблем, b коме говорим. To 
су rpabancKe  школе. По идејп, која je домиипра- 
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•ja, када су оие стиараае, требало je да те школе 
буду одводни канал оне велике peJve IjaKa, која 
се ашва у гиљшазије, a нз гамназије на универзи- 
геге. Како су оне имале заокружеио зиаље, mije 
сс могло десити да ти кашали иробију браиу и no- 
нова^ се слију у гимназије, односпо у универзнтет. 
Да би one оллс привлачне оило je погребио де- 
ференцирање њихово, т. ј. да те школе нмају смер 
преиа приликама краја у моме су штворене, т. ј. у 
крајеви.ма чисто земљорадннчким да имају ваше 
зем.-вораднички смер, a у крајевима индустријским 
— индус!рнјски смер. Ово je несумњшш једна no- 

■ кка, која je димитирала када су ове школе о- 
гвараве. Кшсо ja нисам оио ирисутаа отвараљу тих 
школа,   ja   ово  пс/ворим  као  незанитересован. 

Али rpaljaHCKe школе су још увек једаи ао- 
кушај. Потребно je да се не стане ma no пута; тре- 
6а извршити експер/именат до краја, ако ни због 
чега другога a оао због шга да се утврди, je ла 
оа успео или ае, те према томе да се доаесе од- 
лука позитивна или аегативна. 

Ja, господо, o6paiiaM пажњу да се o проблему 
наше просветс мсира водити највећа брига и на] 
веће стараи^е са аајвећом onpe3Uiouiliy. Заачај 
цросвеге као фактора за ствараше праве друш- 
твене и нациоаалае заједнице, познат je. У овоме 
дооу нестабилаости u иометње, заачај аросаеге 
показује се још већим. Ми са разлогом очекујемо 
од иаше npocBčie, од свих ааших школа, ошов- 
них, грађалскгих, гимназија и универзитега да re- 
нерацлјама Koje стижу, даду и пруже здрав мо- 
рални ослоиац и да их paajhnujanaiBeM адеја li 
утвр^иван^ем истина сачувају од паремећаја који 
чссто  пута  воде у екстремо. 

Госиодо, још je Belui заачај просвете као фак- 
РОра за usrpuljimiuhc и стваЈ)ање аацишшлне о- 
младине. Ja o томе аемам аотребе, госаодо, да го- 
ворим. IlpocBeiiia аолитака, као аросвета, као 
факгор за развијање и учврш11ивање југословеи- 
ске народне и држаше идеје аалази се у темељи- 
ма ааше држаше аграде. Ирема томе ona \& ае- 
зависна од милисгара ]<IOJH се мешају ina фотељи 
Мииисгарс rua присаете; ona je иезавасна и ид 
Владе које се мси.ају у овој земл>и. Ja caiM, гоопо- 
:јј, оигура/н да су, 'од када су ти чврсгн темељи 
југословеисмој шационалној и државиој ндеји уда- 
рени, да су cua господа мииисгри водили исту на- 
илааалау поЈШткку; jia сам уверен да he « миаи- 
стар који д1;е после овога који je сада мтаистар, 
нћи чв{)сто истим путем. 

Господо,  у томе погледу извршеаа je у глав- 
иом  nwipc6fiia  уаификација. Имиулс за просвешу 
цолитику  даје се из цеатрале, najuiiuie нласти, из 

шстајрства   рпосвете, и ona се сароводи преко 
наставног  програма које оно прописује. 
Што  се  тиче наставног    пркзграЈма за ооновл« 

школе  noc'iioJH једаа општи  од   1927 годиие, али 
е нзрађен нов који треба да ступи на онагу 1 сеп- 
геибра   1934   године.    Међутим, Главни аросветни 

i  дао  je   мишљење да ба требало    одлол{П1а 
ступање на  сиагу овога програма, док се арво ас 
кзраде упутства за изво1)ење овота програма и док 
се ие  и.фаде   потребни уџбеници на оонову тога 

рама и тих упутстава. Ja мислам да je мнагл.с- 
ље Главног просветног савета оправдано и да се с 
.i име можемо .сложигл. 
Што   се   тиче   средње  тасгаве,  ту  ннје  ДОЕр- 

aiea Једаа други посао, посао упустава за рад ди- 
рекгора и професора. 

la су упутства израђеиа у Миаистарству про* 
свеге и биће за два три месеца готова. 

Што се гаче, посаодо, Улнверзнтета, и ако je 
до-аесен оцшти закоа o ушшерзнЈегима и оашта 
Уредба o уанверзитегима, нису још Hspaljeae фа- 
култетске уредбе. Како je, госаодо, рок за подноше- 
ibc ових уредаба био i'Z децемоар li>33, наступи'0 
je вакум од тога датума na све док, се те уредбе 
не израде. Да би ое томе помогло, предложило je 
MmuiciapciBO аросвете аутем амапдмаиа извесае 
параграфе Финансијског закоиа, који нду за тим 
да поотуне ову празинну. Ja сш машљеша да и ту, 
прилииам HspaijiiBaiba тих факултегских уредаба, 
И'ма да се сароведе, разулш се у мери допушгеиој 
ситуацијом иринцип уинфнкацнје који je и кид 
других пррСБеггних захоша спроведеп, ц иишљења 
сам да та утлнфикацпја има да се изврши према 
оаоме што je више и савршеаије, a не прсма оно- 
ме што je ниже и несавршеније. 

ј^осподо, наставаа арограм за више аародие 
школе, која je pal;eia upe две годаае дааа, iiOi<a- 
зао се као аедовиљн« добар у аракса и оа се ^ад 
меља и у кратко време 6niie и тај nocao свршсн. 

Наставаа арограм у вези je ca уабеаацама. 
Јккашдо, у oaiOBHOj аакпави aoipeuao je да ип- 
струкције, oiiie, u којама сам малоаре говорио, за 
извођење наставног програма буду завршеае; кад 
буд}- завршеае, греба расансага коакурс за азра- 
ду уибеаака на осаову аовог aaicraHaor програла. 
lio закоау o уџбеанцама мора се дати ауторима 
уџбешнка за израду годиаа даша рока. После roj a 
треба предвидети, господо, најмање шест мессца 
за ареглед уибеаика који су учествовала аа кои- 
курсу. To je, господо, најкраће време, које je по- 
треба аредвндети, госиодо, иајмаље aieci месеци 
поставаш, арактачно, питаље шталтања u изда- 
ваа.а уџбеашка. 

У средњој касгави озраЗуем je елаборат за кон- 
курс за уџбенике аредмета нз аацаолалае груг.с. 
Ja млсллм да je факглчкл то a лајхлшије; осчале 
гтрупе могу да чекају. Taj елаборат oaiie готов и 
paicmicalie се ла слову њега колкурс, али и ту има 
да прођу ромода!, o којима сам мало npe говорао. 

To je, господо, што са.м лмао да кажем o на- 
craiun.'M арограму и лзвђењу ластаваог лрогри.ма. 
Рекао сам мало лре да се просведаа политика мз- 
вода преко иаставиог арограма a личности аа- 
ставаика. 1 [оонато je да се наставллчкп кадар за 
ословае шмоле слрема у учлтел>скл.м школама. 
Злачај учитеља л у аросвети и у лацлолаллом л у 
соцлјаллом погледу алје лотребао да вам лагла- 
шавам и зато васалтање и спремање учлтелЈа ос- 
ловшлх школа морају багл лредмет ааше aajuL-he 
брлге и старања. Ja мислим, послодо, да ту мора 
бита наш смер: доћл до једаобразлшг сСбразовања 
и стручиог u нациолалиог нашлх учител>а. (Пљес- 
кање и добравање!). Ако ту лма потребе за ре- 
форме л реоргаалзаллје, ми треба TO л да ИЗвр* 
1ПЛМО. 

Што се тиче броја ластавника, броја учиго- 
■ ha, ja сам већ казао да ал lanje задовол»авајућч. 
Ми лмамо празаих шмола и одељења. У нашој зс- 
мљл имамо, лразмих лл<ола 148, a одељења 1.169, 
то je статистлка; na дам 1  марта 1934 годнне. 

Она овамо изгледа: 
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У Бановшн:        аразних школа празних < 
Врбасиој 10 50 
Вардарској 9 144 
Дунавској 21 ISO 
Дринској 9 61 
Дравској 8 174 
Моравској 17 154 
Зетсној 31 92 
Приморској 35 141 
Савској S 152 

IIITO сс тиче Београда, Земуна и Панчева, приз- 
них школа не.ма a празних одсљења има 21. la 
сам мало час поворихз o могућиости попуњавања 
чинкувничких места и .чмам потребе да понављам 
да ho нам то бити прва брига. 

У вези са персоиалом у шм школама je и аи- 
таи.е школшог надзорииштва. Несумњиво да  и 

гу треба изврпипи неке реформе, али je несум- 
и.иво н то да те реформе повлаче и финаигијске 
ИЈдатке у овнм тешким времоии.ма. 
Што се тиче наставничмог кадра у средНЈИМ 

[цмолама, Giihe вам поднесан, ако буде финаиснј- 
ске могућности, Закоп o оснивању педагошког ип- 
сштута са ги-мнавијом — вежбаоиицом код сва 
ког филозофскг (|)акултета у земљи. Taj je закоп 
израђеи у споразуму са београдским факултетом 
a no конзултовању факултета у Љубљааш и За- 
гребу, јер се код оваиота факултета предаје педа- 
гогија као наука. Али слушаоци нису обавезин ни 
да слушају ту ди^цнплину ии да полажу испит. 
Једино мод учител,скнх шмсла постоји оснокна 
школа као вежбаолида. Tora нема код уииверзн- 
тета. Да би се ова празнина попунила, доноси се 
(Јвај закои. 

Госиодо, једап од мојих претходника у бу- 
uercicoj дебата, говорећц o иаставиом особл.у, рс: 
као je, да je он у целиии ma достојиој моралној 
висини — .изузетака свуда има — и да ми тнме 
треба да будемо псиосии. Ja прихватам и то са 
задовољством ову изјаву мога колеге претхдни- 
ка, додајући, господо, да има у циавном статусу 
тих чиновника, специјалио профеоора и уитеља, 
извеаних тезгодних снтуација, које би требало 
шоправнш. Ha up., мислим, гаоргд осталот, na пи- 
тан е унапргђења професора из IV у Ш групу. Да 
Краљевска влада није стала на гледиште да се Фи- 
нанснјским законом оваква питања ие могу реша- 
вати, можда je било добро и потрјебно да ми још 
сад поправку тнх несумњиво тешких ситуацијја ; е- 
iiniMo. Али како M;I TO не можемо овом приликом 
да урадимо, ja мислим да би то требало попра- 
вити реформом било Чиновничког закона било 
респективних специ.јалних закона. 

Дакле, ово су напомен« којг сам желео да у- 
чшшм пр2Д Haprvui ..\i скупттином. One се о&ио- 
се, као што вндите, и na паставни програм и на пер- 
сонал. Из №их ћете видети да je у просвета учи- 
њеио све што се мотло учипитп n да he се и у 
будуће чинити све што je могуће. Ja бих вас МО- 
лио, господо, да овај буџет ne цеиите caMio ca гло- 
дишта о«ога, шта тргба учтшти, него и са гледи- 
nna онога шта се може учинити. Јер, господо, бу 
дите увереии да нисмо ограипчени ми у своме ра- 
лу својим мерама n жељама, које су кру-пие, већ 
сретствима која су, иажалосг, ситна. " 

Молећи вас да тамо процеи.ујсте овај бупет, 
ja вас у исто време молнм и да га прммите. (Бур- 
iiu очпоравап.е n пљеокање). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Има реч 
народни посланик г. Ђока Ћирић. 

Ђор1)е [ћирић: Господо народии посланицц, 
мародна просвета je једна од најважнијих грана 
сваког савремепог друштва н државе. По развн- 
јБности школа, no развијености шкЈсвете, no раз- 
вијености духа и знања цени су културна, жнвот- 
na и борбена способпост једног парода. Moj бн 
се говор, господо посланици, кретао у главном \ 
кругу ових лепих мисли, које су изречене v овом 
дому у једној врло важној прилицн. Задатак je 
сваке генерације, да свој народ јача и оспособл..,. 
ва за културни напредак, како би тнме дала мо- 
гућност појединцима да себи крче пут за даље 
своје усавршавање. 

Ми се, господо послапицп, ne можемо Бог 
зна шта у овом погледу похвалити. Просветне прц. 
лике од ослобо1)еп,а и уједнњења na до данас не 
крећу се у зпаку иеког систематског и планског 
рада, већ се cea просветпа питања и проблеми ре. 
шавају na парче и често пута без везе једног nu- 
тања са другим. Овако стојп ствар, господо no- 
сланици, почев од осповпе школе, na преко гиц. 
пазпје, стручних и професпопалпих школа до уцц. 
верзнтета. Mn ne смемо допустити, да се и пам, 
каже, да смо према школи и просвети били нехат- 
im n немарни, и да ппсмо довољпо обратили rta. 
жње према пстппском васпитању и образоваиЈ\- на- 
шега парода. Ми морамо пмати na уму да ће онц 
који до1)у после nac, наћи велики број факата, ко- 
јима he утврђивати овај nam „нехат, немар и не- 
бригу" 111)ема једпој од пајважпијих граиа кул- 
турног живота свакога друштва и парода. Свака- 
ко he пам извесни статистички подаци показатц 
несумњиво да се од 1920 годнпе na na овамо нај. 
мање материјалних жртава дало за IIIIOCBCTV и да 
се у овом дому о просвети и просветним прплц. 
кама пајмање говорило и пајмање скупштипскц\ 
одлука у том смнслу допело. По томе, колико 
се трошп na школу, просвету n образоваље народа 
И iberoBe омладипе у првом реду можемо видетц 
да ли смо одговорилп своме задатку. Буџет, др^ 
жавни je из годипе у годину растао; на све гране 
државпе управе трошило се мпого, a за проспед 
врло мало, управо баш тиме се показује да je не. 
сразмера врло велика у одпосу na буџет Мииистар, 
ства просвете. To доказује и буџет, који Je дапас 
na расправи. Цифре које ћу изнети, патврдиће моје 
наводе у потпуности: 

-  rr 

Е-  9 

1922/23      6,934.946.864.— 
1924/25 10,405.000.000.— 
1925/26 12,266.306.220.— 
1926/27 12,504.000.000.— 
1927/28 11,477.570.000.— 
1928/29 11,580.119.082.- 
1929/30 12,464.474.912.— 
1930/31 13,348.013.160.— 
1931/32 13,210.303.954.— 
1932/33 11,123.200.000.— 
1933/34     10,438.326.579.— 

Овогодишњи    буџет 
10,171.000.000 дипара. 

AKO све оае  цпфре  11ажл>иво прегледамо, ми 
Немо впдети како се ови буџети и трошковн за 
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Ili; 
460.950.932.— 6,65Ј 
579.262.942.— 5,57".; 
601.113.342.— 4,90 
791.590.808.— 6,335 
858.303.735.— 7,48 
806.349.910.— 7,80°; 
809.547.496.- 6,49'o 
872.166.734.- 6,61 ?i 
895.077.376.— 6,77 
815.228.649.— 7,33°; 
786.108.754.— 7,53°; 

претставл>а   цифру   од 
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просвету и народпо образовање или никако не кре- 
hy или   врло слабо.  Свакако, што се na просвету 
од ослобо!)ења врло мало давало. Има н других 
разлога, зашто нам просветне прилике HHCV сјајнс 
— специјално средње школе. Ми нисмо били у мо- 
гућности,  услед специјалних политичких прилика, 
да израдимо једа[г просветни плаи, ко.ји би сс кон- 
зеквентно спроводно, већ се у просветној полити- 
ци лутало  и ишло споро, као ипо се v осталом и 
v осталим   областима  namer  јавног живота  лута- 
ло. Од 1884 године, када Je донесен први заком o 
средњим   школама, na до даиас, ne може се pehu 
да смо  сразмерно времену отишли много напред 
v погледу   усавршавања cpeд^bo-IIIKoлcкe паставе. 
Све_што   се у том погледу радило, радило се иа 
дохват и   на парче, чињепе cv само измене и из- 
весне  исправке спољашње природе. Затварапе су 
празнине  које иису имале никакав већи утицај на 
унутрашн>ост   старе   просветне   зграде.   Потребно 
je једно широко просветно закомодавство, које би 
обухватило  корепите  [)е(ј)орме у свима  правцимг 
пашег просветиог живота. Када je био na распра- 
ви  прошлогодппп1,п  буџет  Министарства   просве- 
те, ja сам  изпео у овом дому своје скромпо мнш- 
л.еп>е какве би се све реформе у просветпом зако- 
иодавству   требале  да  изврше,  почев  од осповне 
наставе na до уииверзптета. За то ne мислим псте 
своје опаске и сада да попаплљм. Овом прпликом 
се осећам  дужним да папоиепсм да je преко по- 
требно  створнтп могућност нашим младпм спага- 
ма, које се спремају за наставнички позив v сред- 
њим школама, да добију поред теоријског зпања и 
иетодиско-педагошку спрему која им je као буду- 
iiiiM наставницима срсдпјИх школа тако потребна 
У свима културпим земЛ)ама постоје нарочити nn- 
ститути, у којима будући наставници под копт[1о- 
лом стручних професора добпјају упуства за прак- 
тичан  рад   у средњим  школама. Исто  онако,  као 
што се   медиципски факултет ne може замислити 
без клинике, тако исто се ne може замислити фи- 
лозофски    сјјакултет  без  ове  педагошке  клиппке. 
Само je преко оног ппститута плн клиппке могуће 
методсмо-педагошмо и дидактичко оспособл.авач.о 
шх будућих послепика у средшим ипоолама, Само 
се тако  могу увести у средњим шмолама захтеви 
нове школе рада, a ne допустити, да млад суплент 
лута у изналажењу метода свога предмета нли да 
очекује  све од упутства    свога    директора,    којп 
тешко може да добпје врсмена, претрпап адмиии- 
страцијом, за хоспитовање и дава1ве угтуства у pa- 
ду својим   младим наставпицима. Потребно je ла 
liacr.iHHHK  гото« до1)е у шмолу. Са дубоким увере- 
niM да има задатак да целога жнвота има да даје 
од себе. A л.ржава која га спрсма за то, мора имати 
у виду, ла наставник мора имати ima да да, јер пу- 
ставпик мора да буде скромап пионир пауке n ва- 
спитач  омладипе. 
Када je већ реч o школама, ne могу да пропу- 

стим да и овога пута ne подвучем оргапску neno- 
везатгост паших школских устапова. To je у глав- 
иом и највећа мана и замерка нашој просветној 
политици, јер се ne врши никакво координирање 
изиеђу појединих система школа, који се могу 
допуњавати. Међу многим непотпуностима у про- 
светном закоподавству несумњиво je и то, IIITO 
однос грађапских школа пије још копачпо утврђен 
ни уређен ни према читавом низу средњих струч- 
пих школа нити према средњим школама. Гра- 
),апске школе имају задатак да својим ученицима 

поред потребног социјалног васпитања као n вас- 
питања у духу државног и народног јединства и 
верске трпеЛ)Ивостп пруже опсежније огппте обра- 
зовање пего IIITO HM га могу дати внше народпе 
школе.  Осим  тога  пмају задатак да CBO.je учени- 
ке препреме за трговнпска занатско-индустријска 
илп пол>опривредна занимања у животу, пружају- 
lin и.м заокружена практична знања и развијајући 
им љубав за ова занимања, Грађанске школе imj- 
зад имају задатак да своје ученике спреме за сред- 
ње стручпе пшоле. Члапом 34 закопа o учитељским 
школама одређује се, да се ученици који су свр- 
шили 4 разреда гра1)анске школе могу примити у 
први разред учитељске школе пошто положе на- 
рочити испит за пријем у учитељску школу. И no- 
ред ових  n оваквих jacno   одређених   закопских 
прописа,   ученицима   грађанских   школа  спречен 
je пријем у учител>ске школе и на taj н>атт се оне- 
могућава  природно   одабирање   даровите и спо- 
собпе деце за науку и дал>е образовање. Тиме се 
негира и принцип, да се даровитим и способпнм 
оставл.а слгабода« пут за развијаље. Не само то. 
K'aKo грађаиске школе имају да однграју веома 
ражку улогу у васпитању кашег средп.ст сталежа, 
то je гаотребно ггодићи углед « 31вачај грађанских 
школа тиме,  mro  he њиховп  васпитаници  имати 
ncro прано KOije имају и њихови друтсви ИЗ гимна- 
.'iija. — Да се могу и они уписагги у први разред 
срих средњих стргучиих школа. Ученидима пак гра- 
1;а1нске школе који су завршидм четврти рааред са 
врло добрим или одличним успехом треба омогућји 
ти упис у пети разред гимпазнје, noiirro положе im 
жи течавги испит no прагнлнику моди ппопншо гос- 
поднп Мипистар просвете. Похвалпојеод меродав- 
них што се жели да будући грађани имају витс 
тколовање, али се при TOM заборавило, да се сма- 
п.ују права извеспих грађана и појединих крајева 
и места, који су били те cnehe да место пшна.чије 
имају гра})апску школу. Када се пак узме у обзир 
n чнњеница да се програм за граНанске школе само 
(јјормалпо и врло мато разлпкује од програма гнм- 
иазпјског, онла н са те насгавне и гг|)ограма<е стра- 
не нема препрека, да ученици грађанских школа 
буду изјелпачепи у сваком погледу са учеиицима 
иижсг течаја у гимназијама. Какву би пак моћ има- 
ла једна таква rpahancKa школа у Цариброду koja 
има na сектору царибродског ореза с лпуге črpane 
неколико пижих и једну пуну гимнзију? Један му- 
дар просвстнп плап и гистем би necvMibiiBo из мип- 
го разлога морао допустити   Цариброду да има 
ниже разредну гимпазчју, ако се ne би граНапске 
школе изјелначиле са гн.миазијама. Кад je у пита- 
n.v национални разлог, сви дпуги моРају отпасти. 
Зато и чиним апел na овај Високи Дом и Госпо- 
дина миннстра просветс, да прими ове аргументе 
и ца$)ибродском срезу, у просветном погледу, да 
one) IIITO његов географски положај  нмпераггивио 
захтева. 

Господо, допустите ии ча проговорим само 
иеколико речи o једном, тако да кажем, просвст- 
иом цензусу, o једном школском порезу. који јако 
отежаиа нашо.ј омладини да се школује. To je шко- 
ларина. У времену тешке екопомске кризе ова 
школска пореза јако погађа ђачке родитеље. He 
смемо MU господо, када je у питању nama омла- 
дина, делити се na богате и сироматне. Сирома- 
шни свет, и поред тога што би желео да школује 
своју деиу, у немогућности  je то да чипи,  прво 
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зато што га спречава његов специјални положај, 
тако тежак, да би тешко могао да се одлучи на 
пшоловаље своје деце. и без школарине. Кад пак 
уз то до!|е и овај порез, онда je појмл.иво, да се 
у њему рађаиеголовање, мислећи, да je омогућепо 
школопап^е само богатој деци. Треба, господо на- 
родии послаиици, омогућити свнма слободну утак- 
мицу у школи и животу. Ннти je правично, нити je 
државни интерес, нити je то иитерес заједнице, да 
онај, који je богат, да онај чији je отац у могућ- 
ностн да платн школарнну да се ои провлачи кроз 
живот и друштво и без нарочитнх способности. 
Нијо правичио, господо, тражнти од сиротиље, да 
плаћа птколарину, na да се онда њој омогући шко- 
ловање. Ми морамо, господо, устати против ова- 
квих законских одредаба којеспречавају школо- 
ваи--е и образован>е наше омладине. Држава je 
дужна да сваком ICBOM члану омогућн школовањс 
било да се палази у сиромашиКЛЈ изби или у бога- 
том дому, како би се сва деца у истом положају 
такмичила у својим умпим н душевиим способно- 
стима. Hama je дужност, господо народпи посла- 
ници, да отворимо школска врата свакоме без раз- 
лике на његов положај. Дужност je државе да сва- 
коме пружи иогућност да се васпита. образује, 
школује, да ствара гра!)аие способне за друштво 
и живот. 

Када се говори o школи, тколској организа- 
цијн и добру школе, оида се мора обратити пажња, 

" ne Само на наставннке и ђаке, него се морају узети 
у обзир n родитељи. Мора се створити што тешња 
веза између родитеља и писоле одиоспо настав- 
пика. Чести састанци и међуообни разговори из- 
међу иастапника н родителза — то се показало у 
иракси — блатотворно утичу на правилно развија- 
п,е и школе н деце. Врло je важно да родител,и н 
наставници често разговара^у o приликама које иду 
у корист васпитања и правилног учења деце н от- 
клањају сметње; које онемогућавају овај ваокан по- 
сао. обостраним настојап.има. —' У овом погледу 
се петпто ралило. али морам призпати да се стало 
на пола пута. Заједница дома и школе, удружеи.е 
наставника и ролител.а, није дало оне резултате 
који се траже. Шта више у неким гимназијама за- 
једиица само проформа постоји. У овом правцу je 
алсолутно потребио реформисати тколско питање. 
Ja небих био за то, да се са том реформом тако да- 
леко иле као код неких западких иарода, да роди- 
тел.и имају слати своје преставнике у наставпички 
Савет. али оам мишљења, да се за|едница Дома и 
Школе спроводи у живот законским путем, a не 
ца стоји до вол>е лиректора гимназнјо, хоће ли 
омогућити један или највшпе два састанка роли- 
теља и наставтгка за једиу школску годину. Са- 
станак п разговор са роднтел>има даје могућностп 
каставпицима да доћу до драгоценог матернјала и 
запажања, ла mro боље раде на јачању духа'и vMa 
дечијег и њиховог ва1сгпитања. Исто тако наставни- 
ци ставл>а1'у до знан.а ћачким родитељима тешкоће 
на KO.'e наилазе v школоваи.у и ватаитању н.ихове 
деце, Иапредна Америка je у овоме тако далеко 
отиила, да je завела чак и контролу јавности. Ha- 
naimo, код нак: imcv тоилике за то |ош сазреле али 
.te потпебио нскоритћавати све one мере v васпи- 
тању наше деце, које су било код иас или на crpami 
дсбпе резултате покпзале. Све оне мере вал,а vno- 
требити, које нам гарантују оспособљавап.е наше 
омладнне за самосталш, живот и правилну оријен- 

тацију у њему према физпчким и умним способно- 
стима ппјединаца. 

Озо питање, господо, заслужује нарочиту паж- 
ii>y Народне скЈШштине. Интимна сарадња Дома н 
школе неби допустнла, да се често пута ствара јаз 
измеНу "ва два фактора иесумњпво важпих за ou;\ 
зоваП)е и васпитање наше деце. Када би се водило 
рачуна 'о овим чињеиицама, о«да се неби стварала 
провалија измећу родитеља и наставника, често 
пута баш кривицом оних, који cv иајпозвакији ^ 
колаборацнју ђачких родител>а и паставиика. 

Господо пароднн посланици, болно место бу> 
veta, којн je данас на расправн. јесте основиа на- 
става и народно просвећивање. За време начелно 
дебате чули смо лепе мисли, како трсба «am наоод 
уздићи еконоиски и како га трсба locпocoГ).^^г.naтll 
за борбу са кризом и осталим недаћама. Морамо 
се ипак упитати, да лн je могуће народ економскч 
подићи без просвећеиостн и културног полпзања. 
Да би пак омогућили културно подизање иашег на- 
рода, мн морамо почетн од темеља, од основне на- 
ставе. Све дотле, док je овако јако отежано посе- 
ћивање школе нашој децн, све дотле док су школе 
малој деци често удаљене кнлометрима, пеможе 
се ни говорнти o правом просвећиваил' иарола. 
Гогпг.тт1тн Министап нам ie ппедложио 294 парти{у 
оа 1.900.000.— динара, која je сума намеи.еиа за no. 
дизање школских зграда у сиромагачим крајевчма. 
Г. Министар нам je предложио у буџету суму којом 
би се подигло само тгеколттко школа. Тнме ce нпцгга 
ие чипи. Зато се с оваквим преллогом небпх мо. 
гао сложнти, feip се настојања дигоптх напгах сирот- 
них крајева, да до CBoie школгке зграде дођу, авиџ 
буџетом не помажу. Предвнћеиа сума за зидан>с 
пових школских зграда у сиромашним кра!евима 
премала je и са и.ом се неможе ништа готово учц. 
пити, no готову се тиме ne помаже прпвапта ивд. 
цијатива нити се даје полет. који je v просвртч 
тако потребап. C друге пак стране немогуће je Ми. 
HHCTpv проовете. да. ичволи пајважппјп део Свогд 
ппосветпог ппограма. Меии je jacno ла je ова м 
ini(I)pa. предвићена за зидање школскпх зграда у 
сиромашним крпјевима, само израз дакптп,1.л 
тетких економскнх прплнка, алп бат зато мислим 
да се мооало водпти рачуна o nainnenmf потребама 
проеветпим. ПјИх задовоп.пти a приштедити in MTI,V 
гим институцијама другога ранга. Садашњи бр 
пгколских зграла nnje довол.ап. ла прими Ha шкги 
ловап>е CBV дораслу децу, зато ie требало иаћи иа. 
4WH за убрзање полизања нових школа a наоочшђ 
у сиоомашнтш кпајевима. Ово се може посшћц ca- 
мо обилном noMohif државе и бановине. Свпколпев- 
но се јавља потпеба за отвараЈвем пових оделет&а 
Није здрава nofaaa да јелап учитељ учи no ci 
BHine ученика у једној малој и Н€хига{енско.| у 
ници Попећавати боој ученика no оделењима mv. 
ко пормале. предвиђене Законом o народним шко. 
лама противпо je ncnarornin и тиме се посг 
вају само негативии резултати како у пбгледу 
здравља учепика, тако и v поглоду наставе. Зако 
подавап je то имао у своје време у виду n ca cin- 
педаготпкн § 51 Закона o парпдппм школама гц 
видео je отвараи.е пових олелен.а и постпн! 
пових учител^а. Ако пак пажл>иво расмотримо пг 
лог бурета, мн ћемо видети да за поставл>е1ве новч\ 
учитсл.а пије предвићеиа никаква сума у ил\! »] 
буџетској годипи. Moje je скромпо мншл.ењс-, 
je овим учип.епа вслика грепгка и неопростиви i 
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како према омладипи која je завртнла учигељску 
школу тако исто и према школству н просвсти. 
која се и иначе ис налази у сјајиим приликамл. 
Коистатовали смо да je и прошле итолске голиис 
било rro оделењима стотину ученика. Шта треба 

»чскинати у идућој? Ништа друго, већ шгемогућн- 
тн Ш1<олопач>е — иарочито ссоске деце. Лок ми 
сељаку голииама певамо славопојке у овоме Дому, 
дотле му можда и нехотице оисмогу^авамо оно, 
ira што no земаљским законима има пуно право. 
Буџетска могућност за постављење иових учите- 
Л:>а мора сс наћи. Овај Дом несме допустчтн себч 
ту срамоту ла призпа једну страшиу исгину, како 
ne жели просвећиваи.е и писмеиост своме иароду. 
AKO господин Мииистар није могао naiiii могућ- 
ност, нека препусти Народчој скупштипи, ппа ће 
je сигурно наћи. 

Осим овога Педатошка школа прима сваке го- 
дине 100—120 учитеља за своје слушаоце. Ja ne- 
иам кишта против Педагошме школе, која iranniM 
учител>има пружа могућност више наобразбс. Али, 
у времсиу када се годпнама ис попуп.авају једпом 
упражг!>ен;1 оделења no школама, иего се одвајају 
учител>и од свога посла, настаје са^свим оправдано 
питаи.е, да ли се тиме школи ч просвети чипи услу- 
га и колика, када се има ira уму, да нам сваке го- 
лине остају празиа 1500—2000 олслеч.а и чекају 
na иопа постављења no 2000—3000 свршених учи- 
теља, који због буџетскпх прспрека ne могу длбптп 
постлвл>еп>е. 

Чланом 32 Финаисијског закона сскретарп — 
учител.и прп школским палзорпппгтппма имали би 
бити vnvhoinr v оделења. Мећутпм ова одредба je 
у неким случајевима злоупотребл3ена, тако да се 
пеки учитељи оте.рају с оделења, a да дођу на њи- 
хова места други, чиме се ствара опрапдапо иего- 
довање кол учитеља, јср су пз појединих варошп 
отертт у села, учитељи са 1 и више година, да 
aohv учитељи са 2 и 3 голппе службе. Тпме je по- 
HneljCH incnn пропис Закона o пародппм школама, 
који предвиђа добпјап.с вароши са преко 10 го- 
линл службе. Ja се надам, да he госполпп Мпппстар 
просвете учинити своју дужпост и спречити, да се 
у будуће овакве пеправлс n очнте незакокитости 
не дешавају. 

Господпп Мшгпстар npocseie несумњиво стојп 
пред великим тешкоћама за извођење свога npo- 
светибг п.латга. Mn га морамо помоћп, ми му мо- 
ра.мо олакшати положај n пружнгп MV могућност, 
да искористп сва срелства, која му na расположеп.у 
стоје у циљу побољша«>а пашпх прогвстпих при- 
лика. 

По § 258 закона o чпповппппма учитељи парод- 
них школа могу бити унапоећени v V rpvnv, no- 
ред осталих услова. ако имају 30 година сфектггвпс 
државне службе и 55 година живота. Уз то морају 
за последње трп годиие бптп одлично омењени. 
Господо, ja сматрам, ла треба OBV закопску одред- 
бу ублажити, јср je прсстрога. Тражита максимум 
мапрезања и од људи, којп су издржали Албапску 
Гогготу ii све послелппе рата, мислем да ie nenpa- 
ведко. Довољно ie 30 голипа службе и 50 година 
жпиота. Барем треба ублажити ову одрелбу за one, 
који су участвовали у раггу, a ол којпх he ретко 
ко имати користи од овакве законске оарелбе. 
Правда и захвалпост према ратпчпчма ово изри- 
чито зпхтсвају. 

Гшсподо, зимушп.п  премештај  паставппка на- 

гони ме да овом приликом рбратим пажњу госпо- 
дппу Мпппстру просвете, да се једпом престапе са 
праксом премештаја учител.а и npotjiecopa у току 
школске годипе. По готову je грех премештатп 
учитеља у зимско доба. Имао сам прилпке да запа- 
зпм језиву слнку преметтаја једпог сеоског учи- 
тел.а у времепу, када je бпо ове зпме пападао naj- 
већп спег a топломер показпвао двапајест crenenn 
пспод нуле. Снег кападао впше од пола метра. Ha 
једпим ccocKiiM саопицамл учитељ, његова жена и 
троје деце, од којих je једно од годпну дана; тро- 
је сагмшце патоварепе стварпма; a четворе KOinnn- 
цама, које ie учптел. у селу као пчелар добро не- 
говао, учећи своје сел.аке, како треба пеговатп 
пчеле. Премештаје, чак и ИЗ дисциплинсКОГ псле- 
ђења ne треба неумеспо вршити за време зимскнх 
дана. Опи треба да се врше само у времену које 
Закон o кародним школама предвп1)а, a ппкако у 
току школске годипе без парочнте државпе потребе 
и лпчпе потребе учитеља. Да би се пзбегле не- 
правде и разумл>иво перасположеп>е у учптељским 
редовпма, размештај треба вршпти за време школ- 
ског одмора и стечајем. Да би се пак ово правшшо 
изводило, треба учптел.има вратнтп сталпост. 
Сталпост диктује педагошкп хумапп и културпп 
рад учптсл.а вап niKo.ie. 

Имајућп уверење, да he Господпп Мтшстар 
пматп добру вол>у и дубоко позпавап.е свих про- 
светнпх проблема, a с обзпром na то, да иаша про- 
света треба бумет, пзјављујем да hy гласатп за 
предложени буџет. (ОдоГ)рава11>е n пл.ескап.е). 

Прстседиик др. Коста Кумапуди; Има реч 
пароднп ПОСЛаник г. др. Богдап Rn,T.OBiiii. 

Др. Богдан Видови11: Господо народни гтосла- 
minu, од 1овпх питања, која долазе пред Народну 
скупштину, тедвојбево je пајважнпје nmaibe na- 
родпог просвећнвач.а. Од добре папионалпе про- 
свете oiMicn судбина n Г)\лућпост народа и држа- 
ве. Изме1;у осталих, три су најважппја фактора 
к)}ч\ делују na про1свећива<н>у тарода: породкца, 
друштво, културне, друштвепе устапове и школе. 
Најважнији задатак у народном просвећивању па- 
да na паше школе, na пашу националну наставу. 
Школа, a нарочито основна настава, господо, тре- 
ба да удари чврсте темеље будућности namera na- 
рода, јер само тако ако су сви поједппци здрави, 
чврсти и карактерни, биће и целина, биће и на- 
род такав. (Одобравап.е). Задатак je те nanic про- 
свете, господо, да ona no најширим народним сло- 
јевима pacnna свој благотворпн рад од палаче до 
задње сеоске колибице да би од иаших суграђана 
створила честите, поштепе и псправпе rpaljane, 
да Cm створнла нови тпп иовог југословепског чо- 
века. 

Алп, господо, да би nama пародпа просвета 
могла IIOCTUIIH тај свој узвишени n племенити 1и1л>, 
потребпа су joj за то средства. Поред осталпх сред- 
става, поред добрих и честитих паставпчка, поред 
здравих видних зграда, потребпа' joj je jom једна 
ствар, a то су уџбеници. Потребна je унификација 
уџбеппка. Ja сам приликом генералне дебате био 
слободан да упозорпм na ono питање, и кад сам 
заједно са вама био сведок оних страшних прнме- 
ра из праксе, да je једпа будућа наставница наших 
илађих плрапгтаја, o постапку name државе рекла 
да je творац њезин Вилзон n nap Карло; кад сам 
сала пакоп пзјава namer садатег Министра г. Шу- 
иенковића, видели и увидели да je једпа од глав- 
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них запрека провоНење просветних програма и до 
иошења уредба, баш  ово унифицирање vuoenn- 
ка, опда сматрам да je то питање за данашп.е при- 
лике и за садашњицу од naiiiclie важности. И сла- 
жући се са г. Министром, ja држим тако1)С да, из- 
иосећи своје добронамерне сугестије v оном делу 
буиетске дебате, морамо опрезно ценити, шта cne 
треба да се VMIIHH и шта може да се учини. Али од- 
мах, полпзе11и с тога становишта, дајем одговор 
да v овом питању пс сме бити одлагања, да ono 
не само -in со може. иего и мора неодложнпо и од- 
мах ла с" извриш. Еио разлога за то. госполо. Cmi 
ми мопамо искпено да зажалимо, што закон o yu- 
беницима од 27 септембра  1029 године ioni пије 
поиведен v живот. Cne оно што ie истакнуто ов- 
де v погледу ca/iaiher стап.а хаотичног стања на- 
ших упбеника, доказује неминовнл/ и битну потре- 
6v да сс то питање одмах реши. Господо, од тога 
времена било je доста и гпелстаиа и воемена да 
се поемч самом смислу и  слову закона  изврши 
оио mro je тпебало ИЗВОШИТИ, да бч смо дапас п- 
мали десетине и  песетине милиона за подизање 
попих школа и ne би смо имали ни јелнога уиите- 
л.1 Koin ne би могао irnliH хлеба и места v овој na- 
inoj дожави. ГЈедан глас: A не да се гтојединци бо- 
гате и ла имају милионе!), Имате право 

Баиимо ли летимичан поглец само на тп.ј за- 
кон. ja neiiv ла се упуцттам v кпитику. on ie ло- 
nmo v једно рпеме ванпапламентаппо али ге мооа 
лојплпо ппизнати та je тај закон и лобап и копч- 
стдн. УниЉициоају се сва издања v свимч тколч- 
мт cne тколгке ки>иге ИЗЛа}е лпжава. Haicnocoo- 
ниш n нлјсппр.мнијн напти ипогћесопи n наставни- 
ци састављају посебне комисије које ouen.viv те 
уибенике. Оснива се једпа издавачница. која he 
уџбенике издавати, a питање да ли he тиме бити 
тангиране друге институције, у то нећу m се упу- 
штам. то нека се реши правилником. Али. господо, 
има јелан (ћинансијски с(!)скат од те државне из- 
лпрпчппме. Mn би смо имали иилионске приходе, 
K-n-m-n би биле n боље и биле би јефтиније, књиге 
бн биле опакне, какве тоеба да буду, ако се узме 
у обзип какна треба ла буде nama пацпопалпа na- 
става. Тнм начином би и уџбеници били изједпа- 
чени, били бп унифицирани, n ja мислим да ne би 
могло ла се деси да добијемо онакав олговор na 
испиту једпе будуће  наставнице,  учитељице. 

Ja neliv. господр. да наводим све one штетне 
последице овога садашњег хаотичног стања у уџ- 
беиицима. Свима вама и нашим наставнибима, 
и вама као родитељима, то je стање познато, 
n ja ne могу iimma друго ла кажем, пего да 
окарактеришем то стање. са изразом: оно ie очај- 
по. A кад се, господо, уоче све предности onon' 
корисног n доброг закона. онда мопамо увидети 
да ћемо црпсти користи, не само у педагошком по- 
гледу. o томе he господа стоучњаци pehu своје 
мишљење, него ћемо ми целој нашо.ј настави дати 
onaj правац у нацирналном погледу, којим прав- 
цем, ако смо доброжелител.и свога народа, наци- 
онална просвета мора да иде. 

Господо, у фппапсијском погледу, -како сам 
ud, истакао. имали бисмо један знатан приход, 
iep 1,200.000 name школске младежи, чека и тра- 
жи добру. јефтипу и ваљану књигу. Три су сврхе 
на к-оје има ла се употребљавају приходи ол авих 
уџбеника, односно трп могућности. Прва je na се 
лају бесплатни зајмови појединим општинама за 

подизање школа, и то дугорочни зајмовн. Има ли 
плсмепнтијег  n  бољег  цпл.а?  Друга je, да  се 
школаиа, где neiua намештаја и учила, даду намо- 
inaj и учила. И трећа, na научна испитивања. 
кад уважимо то,  ročnoдо, ja иемам тачне стати- 
стичке подтке. Кад бн држава сваке три до четир! 
тодине пздавала око 20,000.000 кп.пга na кад сшг 
зимо цену на пола, и да се заради само 1 дамар. 
a то je приближан ефекат, онда не бн тако ову 
нату сиротпп.у, ово наше  пасторче — просвету. 
ово наше најважипје питање у држави, овако тре- 
тирали, као што третирамо. (Пл>ескач>с). 

Али,  господо,  сви  MU  овде  дајемо сугвстије, 
n cun мц критикујемо. .Ta сам у своје време под- 
рукао и нагласио, да je много лакше критиковати 
него радити. И ja, a n многи •од вас мисле да би 
бол.е урадили, кад би седели na месту пашег го- 
сподина Мипистра. Али полазећи, господо, с тога 
становишта самокритике, ja сам всћ у генералној 
дебатп пагласно, кад хоћемо да критикујемо, кад 
нам лсжи  na срцу бољитак нашега napi1!:' 
хоћемо да препорађамо ншп народ и да стварамл 
пове  пациоиалне југословепске    грађане,    типове 
југословенског човека, онда треба   да пођемо од 

■себе, na да прво стаоримо нате нациоиалпо југо- 
гловенски прмторођене парламептарце, наше југо- 
словенске полптпчаре. И био сам слободан, ие ру- 
ковођен  пекаквом  лемагошјом,  пего  из чисте и 
најбоље побулс, да предложнм да ми, господо, од 
наших припадлсжпости, пас 305, жртвујемо оних 
50 лппара, које пам je Административни одбор до- 
делио за изванредне издатке. (Милот Mparonnh и 
Аранђел НикодијевИћ пљескају.) Почнимо, госпо- 
ло. ол себе и дајмо тај добар прпмер. Ja се надац 
ла he томс лобром прпмсру следовати и наши дру, 
гопи пз Сспата, и онда од 1 априла имамо постав- 
љених onn.-niKo учитеља, колико има иас и колико 
има господе сенатора. To можемо, то смеМО, и to 
ie  na iмап.a  жртва  коју  можемо    допринети  и мц 
hcMn часна и светла образа и са оним,   итто нам 
преостане. моћи ла савеспо вршимо своју дужност. 
Госполо,  ja  na  nac  попона  апелујем,  апелујем ц 
молнм вас да ие чекамо, као што je један ол дру, 
гова прсдложио, да нам неко снижава дневнице, 
пего сами својевољно и добровољно донесимо о- 
вакав закључак v форми амаплмапа, пзлазећч на 
руку нашем господину Минисгру. .Iep будите \nc. 
рени. госполо, са доиошењем закона, свчх могућих 
закона и o корупцији и o овима другим мерача 
предострожности,    неће  моћи да  се заутаве оне 
ште.тне последице ових послератних недаћа, неке 
иоћи да се стапе    na глаиу корупцији, него    само 
стварањем честитих, исправних, савесних и пацц. 
онално пробуНених млађих параттаја југословен- 
ских, створићемо најчвршћу запреку свакој коруц. 
цији. Јер, росподо, оиа.ј који воли и љуби своју лп- 
жаву   HCKpeno, тај nehe   никада uhu у корупцнју 
[ТрКуља: Само закон o корупцији) и за закон 
ja, првп, ако хоћете, од 1904 године. Господо. ства- 
рајмо, васпитајвамо n полпжимо name будуће u;. 
оаштаје, омогућимо им да 6ул.\' честити, ваљанн м 
исттоавки грађани, омогућимо им да буду чв 
браниоци  namer државног и  народног   једин 
спремимп чате чохомке ла, пролазећи кроз н 
школе, булу спремнп да приме у cnoje руке с\ 
ну онога, mro свакоме и свима мора ла буде н1- 
светије и најдраже. a то je судбина наше отаџ 
и namera народа, (Повпци: Тако je! — Живо и д\- 
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готрајно одобравање). 
Prctsednik dr. Košta Kumaiiudi: Inia reč narodni 

poslanik   g. Alajzij Pavlič. 
Alojzij Pavlič: Gospodo narodni 1)051311101, nas 

veliki slovenski pesnik Oton Župančič kaže u jednoj 
svojoj pesmi: „Hodil po zemlji sern naši in pil nje рге 
lesti  Hodil po zemlji sem naši in pil nje bolesti." 

Pravo kaže naš genij, da je lepa naša sveta iugo- 
slovenslca zemlja, divno je naše more, divne su naše 
gore, naša jezera, naše banje, naš narod, mali čovek. 
Puno ima herojskih svojstava, a još ima nešto mana. 
Na nama je da te mane ispravimo, da budemo ve- 
lika nacija, koja će dati novu kulturu, nove ideje, 
novo evanđelje Evropi, koja je u dekadenciji, propa- 
da, te  umire. 

Gospodo narodni poslanici, danas su se ispunili' 
reči nemačko^ filozofa Nietzsche, koji je kazao u 
knjizi »AIso spach Zarathustra«: Doćiće epoha koja 
neće znati, neće imati drugih misli osim misli odgoja 
i vaspitanja. 

Za to ću ja, kao profesor i kao katolik, da vam, 
kažem, kako ja shvatam pravo državljansko vaspita 
nje. Naše vaspitanje treba da bude jugoslovensko na- 
cionalno, realističko, koje ima svoj oslonac na isti- 
nitosti života. Naš odgoj treba da bude popunejn 
zdravim idealizmom. Zdravi idealizam je uvek rea- 
lizam. 

Gospodo narodni poslanici, Ministarstvo pro- 
-vete je za život našega naroda od velikoga značaja, 
pošto pedagozi, nastavnici na osnovnim, građanskim, 
srednjim ili visokim školama odgajaju našu omladi- 
nu i koji oblikuju duše i srca naših mališana đaka i 
studenata. I zbog toga naši pedagozi treba da imaju 
prave  pojmove o državljanskom vaspitanju. 

Naša   država   Kraljevina   Jugoslavija  sastavljena 
je iz 6  upravnih područja. U svakoj pokrajini imali 
smo  dru^re školske zakone, drugu kulturu ili stepen 
kulture, druge ekonomske i socijalne prilike, a ipak je 
ona politička svest, jedna ljubav, jedna pravda nas je 
ujedinila,   nas drži, spaja i spajaće za uvek. Potreb- 
no je  da   podvučeni, da nismo svugde imali pravog 
osećanja  za narodnu državu i da nije dobro, ako bi 
imali  ono  stanovište o države, koje smo imali pod 
Austro-Ugarskom, pod Turskom ili malenoj Crnoj Go- 
ri. Nije na mestu, ako bi ko takvo opoziciono gledište 
imao o najvećoj vrednosti na zemlji o državi. Svi bez 
izuzetka, da li se slažemo sa režimom ili ne, treba da 
smo dobronamerno raspoloženi za državu, koja nam, 
dobro  uređena,  najviše koristi. Ako država uspeva i 
ima u  njoj pravednosti, onda država zida ceste i že- 
leznice,  brine se za socijalne brige za malog čoveka 
i takmiči  se na svima poljima sa ostalim državama. 
Usneh   države je  i uspeh državljana.  Koliko  se  više 
razvila   trs/ovina   i  industrija, i  poljoprivreda,  utoliko 
više i građani zarađuju. Danas imamo našu narodnu 
državu   Kraljevinu Jugoslaviju, zato treba da volimo 
tu državu, da imamo uticaja na njezinu upravu i da se 
!.rinemo  da u njoj vlida poštenje i pravda. Treba da 
znamo,  da svaki narod ima onakvu vladu kakvu za- 
služuje.   Ako  je  narod  moralno zdrav, ima jake lič- 
nosfi. ima  heroje, koji se bore za pravdu i istinu i z;- 
maloga   čoveka,   takav   će   narod  svagda   promeniti 
vlade i sve one koji nevaljalu izbaciti i isterati napo- 
lle.  Mi   treba, da  malo irovorimo,  a  mnogo radimo. 
Samo  u   radu  je spas!  Svaki  naš erradanin  treba  da 
zna. da   je   naša država selička država, svaki naš dr- 
žavljanin treba da zna, da je naš Kralj, narodni Kralj 

i seljački Vladar. Naša držva treba da je monarhija 
i narodna država. 

Gospodo narodni poslanici, državljansko vaspi- 
tanje i ljubav za zemlju traži da se požrtvovano i ne- 
sebično radi za zajednicu i da se oseća solidarnost i 
odgovornosti prema sudržavljanima. Ako nećemo uspe 
ti, da našu omladinu vaspitamo u pravom nacionalnom 
duhu, i ne prevučemo je u krug nacionalnih ideja, 

"onda postoji velika opasnost, da će plodovi vaspitanja 
biti otrovan! bezobzirnim egoizmom i čežnjom za 
iskorišćavanje drugih, i iskvariće postepeno i stalno 
temelje zdrave državljanske svesti. 

Državljansko vaspitanje je za potpuno ozdrav- 
ljenje našeg jugoslovenskog narodnog života, za 
ojačanje našeg narodnog i kulturnog jedinstva tako 
važan postulat, da moramo bez odlaganja svim sila- 
ma kod svih ustanova, od porodice preko škole, dru- 
štava i Crkve sistematski početi sa državljanskim 
\ aspitanjem. Od takvog rada ne sme niko da se uz- 
država, ko se oseća Jugoslvenom. 

Narodna i državna misao, ljubav i privrženost 
Kralju i Otadžbini, mora preći u krv naše omladine, 
lako da se nikada neće moći pod nikojim uticajima 
lomiti. To mora služiti kao pravac svim našim peda- 
gozima, našim filozofima te nastavnicima svih škola. 

Gospodo narodni poslanici, u pogledu državljan- 

skog vaspitanja u tom smislu, kod nas se do sada 
nije dovoljno učinilo, te smo mnoee lepe prilike pro- 
pustili i malo se radilo na tom polju, sistematski i in- 
tenzivno. Zaostali smo za drugim državama, koje 
fom pitanju posvećuju svu svoju pažnju. U Poljskoj 
Republici, u Čehosllovačkoj, državljansko su vaspi- 
tanje odredili zakonom tako, da se najširi slojevi na- 
roda sa naročitim tečajevima, izdavanjem naročite 
literature i narodnim knjižnicama nacionalna svest 
utvrdi i raširi. Osobito mi Jutrosloveni treba da vaspi- 
tamo omladinu ne samo u školi, ne samo u nacional- 
nim društvima, već i li Crkvi u tom pravcu. Osobito 
treba da se oslobodimo svakog šovinizma. Samo 
zdrav i realan nacionalizam je koristan i ostvarljiv 
za sve Jugosloveno. 

Gospodo narodni poslanici, pitam vas, kažite mi, 
u čemu je suština državljanskog vaspitanja? Jedan 
će na to pitanje odgovoriti jedno, druei drugo. A ja 
se pitam, ko je u punom smislu reči državljanin? Da 
li je državljanin onaj koji je roden u državi? Ne. 
Državljanstvo nije samo pravnički pojam, već ie i 
etički i psihološki. Državljanin je samo onaj, koji se 
oseća u svojoj duši članom velike državne zajednice, 
te želi da toj zajednici uvek služi, te prima sa voljom 
i srcem sva državljanska prava i dužnosti, koie mu 
daje državljanstvo. Zadatak državljanskog vaspitanja 
je,.dakle, da budi u državljanima osećaje za državni 
i zajednički život, da u državiianima utvrđuje držav- 
ljanske vrline, naročito pravednost i osećanje odgo- 
vornosti za celine i za sudržavljane. Mi treba da slu- 
žimo državi dobrovoljno i srcem, a ne zbog prinudnih 
sredstava zajednice. 

SVO vaspitanje na školama treba da služi izgra- 
đivanju državljanske svesti. Svi udžbeni nacrti, svi 
udžbenici treba da se u tom pravcu revidiram i da se 
i pedaeozi i nastavnici staraju za to, da se služi imro- 
slovenskoj svesti i da u životu radom dokazuju jucro: 
slovensko državliansko osećanje. Sveštenici na selu, 
bilo pravoslavni bilo katolički, učitelji, su otvorena 
kuiii'a. uz koje može da čita seljak na radu i čija reč 
najviše odjekuje u seljačkoj i radničkoj kući. 
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Davati državljansko vaspitanje, znači upućivati 
učenika da određeno misli i ocenjuje, i opredeljuje 
-e u pogledu пв državu. Naše državljansko vaspitanje 
treba da preobrazi državljane tako, da se snađe u 
svim prilikama i da misli i radi onako, kako traže 
potrebe države. Država nije samo organizacija, koja 
je potrebna za sređen zajednički živ'ot. čoveka sa čo- 
vekom, već je država svoje vrste socijalni organizam 
i samo u ortranskoi državi, u kojoj se ne može zami- 
sliti celina bez pojedinaca, niti pojedinac bez celine, 
njegov kulturni rad može biti uspešan koristan i ta- 
ko može živeti za onu ili ovu ideju. 

Gospodo narodni poslanici, nama mladim iz re- 
dova malotr čoveka država nije neznabožr-čki kip, mi 
nismo pristalice totalitetnoc pojma države, pošto smo 
realisti, već mi tražimo, da je državo u organskoj 
vezi sa svim kulurnim područjima nacionalnoga ži- 
vota. Država nama realistima i nacionalistima sređen 
organ života, ne samo apart, koii treba da pomaže 
i omogućuje državljaninu postizanje raznovrsnih 
ciljeva. 

Za vršenje te važne funkcije potrebne su državi 
đve stvari: jedna je vlast, a druga pravednost. Po- 
moću vlasti i pravednosti država je pre svega unrnv- 
nik svili samoniklih sila naroda, telesnih i duhovnih. 
Država ie samo unravmk a ne proizvođač. Ruso ie 
već uvideo. da ni jedan velikaš nije dovoljno silan, 
ako ne usoe da promeui svoju snagu u pravo, a po- 
slušnost državljana u dužnost. 

Ove čiinVnire n suštini упг nnU-i/nJn. I<nko tre- 
N da bude istinsko i ntodno državi ionsko vasnitnnie. 
Svako druco vaspitanje proizvodi samo prividne 
»poslovne hura-natriofe«. 

Svi državljani .Tiuroslaviie treba da imaju jednu vo- 
lju, da imaju iste cilieve. da iinaiu iste vrednosti koje 
su svoiina sviiu. jer baš zajednička vrednost omogu- 
ćuje   iedinstvenu  voliu  i  diže  čoveka  iznad njetrove 
individualističke volje. Državljansko vaspitanje treba 
da ima pravac da ravna deru. mladiće i odrasle tako 
da oni no soostvenom nalaženju, dobrovoljno i bez 
nrimene spol ine sile. učine i  ne  oroouste ono, što 
traži interes nacioanlne celine, a time i države. 

Čili pravog državiianskog vasnitania nije da od- 
dala jalove nakaze, dakle liude koii nemalu samostal- 
no"' miSljenja, koji nemalu nikakvog principa, ne- 
malu soostvenih pogleda na svet I život, koii su bez 
načela, koji su »herdemiienšen«, već državljansko 
vaspitanje mora da učini čoveka sposobnim za rad. 
život u zajednici i da bez mržnle proreninie liude 
sa kolima, ma na koii način, živi u zajednici-, Samo 
na ovako vaspitanog državljanina može država uvek 
da se pouzda. 

Naš;i državna politika zahteva dobrog .Tugoslo- 
vena. zahteva da svaki .lueosloven. t.l. Slovenac. Hr- 
vat ili Srbin, voli svoiu kulturu, svoi iezik i svoju 
umetnost. Sinteza različitih nians? no£p kulture i 
umetnosti stvoriće onu uzvišenu buduću lugosloven- 
sku kulturu, kola još danas sniva u dušama JugO- 
slovena i kola se rada u zamisli naših ("■enija. Nije 
samo dosta da porodica vasoitava omladinske orga- 
nizacije, naše državljane, već i crkva treba uvek da 
vrši tu zadaću, kao što ju ie ona i vršila, I zato 
država treba da podupire crkvu I podupire religiju. 
kao što i crkva i relicija podupire državu. Za to i 
iilie nmesno ono što je jedan predgovornik kazao 
da država treba da se odvoii od crkve. 

Gospodo narodni poslanici, velika greška naših 
pedagoga je u tome, što misle  da mogu dekretom 

i naređenjima vršiti državljansko vaspitanje, a da ne 
puste malo slobode našoj omladini. Svaki neka raste 
po svojoj duši, a svi prema nebu, prema suncu, sva 
omladina treba da ima velike jugoslovenske ideale 
koji su: karakternost, ljubav, požrtvovnost i zbliže- 
nje srodnih duša. Gospodo narodni poslanici, nova 
epoha jugoslovenske kulture dolazi. Ml mladi imamo 
nove ideje. Te ideje žive u nama, a doćiće vreme j 
već dolazi, da ml mladi sprovadamo te ideje u život 
i zakonodavstvo. Mi iz redova mlade garde tražimo 
nove velike ličnosti, velike upravnike naše zemljo 
širokogrudne, tražimo da se naše -ideje realizuju' 

Kako je u grčkim dušama živela ideja umetnosti 
u Partenonu i bila ostvarena ideja renesanse u Sik- 
stinskoj kapeli u Rimu. ideja čovečanstva u devetci 
Vagnerovoj simfoniji, tako i naši velikani, arh. Pio: 
nik. besmrtni Meštrović i Tesla, te mnogi đruei 
ostvaruju novog čoveka i prožeti su idejama na koje 
smo mi Jugosloveni ponosni. 

Naša borba važi kažu vaspitanju. Mi nagoveštn- 
vajno borbu marksizmu, mi nagoveštavamo borim 
boljševizmu, ml nagoveštavamo borbu ilegalnim or- 
ganizacijama. ,1a znam, bio sam profesor I znam 
koliko ima borbe sa komunizmom. Ja sam bio i se- 
kretar u gimnaziji. 

Naše vaspitanje treba da stvara narodne uče< 
njake, naše vaspitanje treba da stvara narodne đake 
koji osećaju za narodom, koji nisu kasta za sebe, čije 
Ie treslo: iz naroda za narod. Naša omladina imućnih 
ljudi treba da radi na selu, da zna ceniti našega se- 
ljaka, treba da radi metlu radnicima, da radi tako 
kako opisuje nemački pisac Henvig, »Boštjan ^ 
prederada«. Znanost  treba  da  služi  narodu. 

Sveštcnici, profesori, nastavnici, činovnici treba 
da su narodu savetodavci i pomoćnici, a ne gospoda 
iz reda paša, već treba da su profesori na gimnazi- 
jama i školama a činovnici u uredu mentori narodu 

Na univerzitetskim stolicama ne sme se dozvolja- 
vati da se širi nauka komunizma, agnocitizma I ate- 
izma. Treba da se zajamči sloboda nauke, a ta nauka 
treba da služi istini, pravdi, lepoti i državi. Naši na- 
učnici ne treba da se igraju pojmovima, paratrraflnia 
i formulama. Mi danas ne trebamo specijaliziranih 
specialista, već trebamo znanstvenike, koji imam sin;. 
sao za život. Čitavo naše vaspitanje treba da inia 
smisao za narod, za zemljoradnika, za sel laka, 
Kralla i za Roga.  Za Boga,  osobito  podvlačim. 

Gospodo narodni poslanici, ja želim da stavim 
još nekoliko zahteva na gospodina Ministra pro- 
svete. 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Molim 
vas, gospodine poslanice, da završite svoj govor. 

Aloizije Pavlic (nastavlja'): Gospodo, prvi je moj 
zahtev da ude u Finansijski zakon anuitet od milion 
I po dinara za univerzitetsku biblioteku u Ljubljani 
Univerzitet u Ljubljani zove se Universitas Aleksan- 
drina. Univerzitet dao nam Ie Kralj Aleksandar. Sto 
godina tražili smo od Austrije univerzitet, i nisu nam 
ga dali, dao nam ga je Nj. Vel. Kralj, za to mu večna 
hvala! 

Tada je bio Ministar prosvete naš Cika-Ljuba 
IVuidović, hvala mu na sva vremena. fRislo Đok\(: 
Slava živom čoveku. budi Roe s nama!) Gospođini 
Ministru prosvete imam da kažem i da tra zamolim: 
»Odobrite anuitet za biblioteku univerziteta na ćete 
postaviti »monumentum pcrenne« u Ljubljani«. 

U Ljubljani imamo velike naučnike i stručnjake 
plan  za biblioteku  izradio je čuveni  arhitekta  prof, 
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Plečnik. Smatram za dužnost, da na tome mestu po- 
zovem sve sposobne studente sa juga naše države, 
da doclu u Ljubljanu, i da se uče arhitekturi kod g. 
prof. Plečnika, koji stvara nov slavenski građevinski 
stil, ili da dode naš arhitekta u Beograd i da tu vaspi- 
tava našu omladinu. (Risto Đokić: Sta ćete vi pri- 
miti iz Beograda?) Kada je bio Nj. Vel. Kralj u 
»Zlati Prahy« na Hradžanima u poseti kod Prezi- 
denta Cehoslovačke Republike g. Masaryka i pri- 
metio čuvene umotvore, pitao ga je: »Ko je sve to 
izradio«? Veliki Masaryk je odgovorio: »Vaš arhi- 
tekta Plečnik«. Kada ga je dalje pitao, ko je izradio 
ovo, »opet Plečnik«, a ko ovo, »Plečnik«. »Pa, ko 
je taj Plečnik«? upitao ga je Nj. Vel. Kralj? Masaryk 
je odgovorio »Vaš građanin, vaš čovek, arhitekta, 
profesor  univerziteta u Ljubljani«. 

Ja smatram da bi bilo zgodno, da dode u Beo- 
grad jedan ovakav velikan, kao što je Plečnik, koji 
je veoma skroman čovek, i da predaje arhitekturu 
ne samo  Slovencima nego i Hrvatima i Srbima. 

Drupru molbu imam na vas, gospodine Ministre, 
a to je: da se proširi nepotpuna gimnazija u Mur- 
skoj Soboti u Prekomurju koje leži na granici, u 
potpunu. Prekomurci bili su hiljadu godina pod Ma- 
đarima, puno su patili pod Hunima. Avarima, Tata- 
rima i Mađarima, a očuvali su svoj jezik i svoju slo- 
vensku seljačku kulturu. Daći su veoma talentovani. 
Potrebno ie. da se gimnazija raširi, kako je to već 
predložio "bivši Ministar prosvete g. dr. Stanković. 
Mesto tosra. neka se reduciraju gimnazije ti Ptuju ili 
U Kočevju, koje su bile ustanovljene u Austriji zbog 
Nemaca. Ove neka se promene u stručne škole. To bi 
se već desilo, da nisu bili neki ministri protiv toga, 
U Ptuju i Kočevju su bili Njemci, i tamo ne treba 
potpunih gimnazija. Ja poznajem priliko u Sloveniji 
i lično oko pnla miliona Slovenaca. 

Druge zahteve predaću pismeno g. Ministru pro- 
svete. da se u toku školske godine ne vrše preme- 
ga ji i da se u gimnazijama započne rad 25 avgusta, 
kao i u osnovnim školama. Izneo sam svoje ideje o 
narodnom vnspitanju, kako to mi osećamo. mi mladi 
katolici Jugoslavije, mi realiste i naciionaliste. da vi- 
dite kako smo mi ispravno govorili i šta smo tražili 
od g.  Ministra prosvete. 

Pofprefscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Reč ima 
narodni   poslanik g. Milivoie Isaković. 

Миливоје Исакопић: Господо народни посла- 
иици, положај даиатњег Мииистра просвете, ne 
са.мо због познате непоље, оскудице материјалних 
спетстава, него највећим делом због учитених гру- 
бих грешака у прошлој години у pecopv Министар- 
ства просвете, необично je тежак и деликатан; те- 
жек je j ep господан Мшшстар просвете не распо- 
лаже ни прнближно довољним ■срествима и, јср со 
толико грсшило, да je проспета готово из темел.а 
пољуљана. (Др- Мплоппи Гоба: Митинзи учитеља!) 
Деликатаи опет, јер cv ту ипак изпеснп обзири, 
према оиима који су овс грешке почшшли, na ма 
i-ако се желело и хтело да се све ово исправп и у 
Пути правим путем, тешко ће ићи, јер су грешке 
\!![огоГ)роЈ1-ге и крупнс. Грепшло се и од случаја до 
случаja. 

Ja не знам доба када се у Мииистарсгву npo- 
свете више прпчало o неком ггринципијелном по- 
ступању, a када се, у cvumran. мање припипнјелно 
поступало.   иего je то било прошле године. (Одо- 
бравање). 

Прво   се рекло,  да  he  премештаји  бити  само 

ако их потреба захтева и биће n пзвршени на вре- 
ме. Осујећивана je свака шггервенцпја народнпх по- 
сланика, чак у томе смислу постоји и једно писмо. 
(Др. Миловаи Грба: Премештале су секцнје учи- 
ге.ч.ске, a ne пародпп посланици'1). Молпм вас све 
hy рећи и чућете, na верујем да ћете, и ви сви бити 
задовољни! 

Господо, врло често се говори o нашим посла- 
иичким интервепцијама. Чак, господо, ево и једиог 
документа, који je требао да подвуче да су посла' 
ничке интервенције већ досадпле и самом Миии- 
старству. To je ona позната окружнпца која je до- 
шла, ja не знам зашто, алп која im мало не служи 
na част оном којн je namicao, саставио и потппсао. 
(Др. Миловаи Грба: Прочитајте, нека уђе у стено- 
графски запнсник!) To je позиато; нећу да губим 
време, јер имам свега 15 минута на располагаљу. — 
Довољно je било да народии посланик што захте- 
ва, na да буде супротно урађепо. (Др. Миловап 
Грба: Тако je! To je истпиа!). Народпп посланик 
инје могао од надлежног органа да добије обаве- 
штење, ни која су места упражњена, него je морао 
нћи г. начелнику и тек, кад je добио цедуљу, могао 
je отићн у дотични отсек. Кад je пародпи посланик 
тражио телефонску везу са ким у Мннистарству, из 
подцентрале му je рсчено, да je забрањено да се 
са публиком разговара. Један високи функцнонер, 
пред једппм угледннм господином, питао ме je, не 
само којој сам партпји ранпје прнпадао, него и Ko- 
joj фракцији. 

Међутим премештено je неколнко хиљада про- 
светних радиика, a премештепо je преко деле ro- 
дине, најмаље na интервенцију народпих посла- 
ника (Гласови: Тако je!), a иајвише и у много и 
мпого случајева на интервенцију иеодговорних, na 
су чак успешно иптервеписалп и onu којп сс баве 
доношењем јутарљих рапорта. (Гласови: Тако je!) 
Ha обпчпу, пепроверену, педоказапу доставу, летели 
су наставпици-це и што je најлепше, пмена достав- 
л.ача брижљиво су чувапа да изиђу на светлост да- 
na и оида, кад се раднло o томе да се достављачи 
изведу пред суд, опи нису одавага!, као да je то др- 
жавиа тајна и онда се изјавллшало: Ha нема елеме- 
ната за суд, a има елемената за гоњење најбољих, 
најчеститијих и највалјанијих. (Пљескање). У јед- 
пом даном случају, ja сам под својим потписом, 
прпмајући сву одговорпост, тражио да се извпде 
иаводне кривице, крнвице према извесшш доста- 
вама премештеиих наставиика-ца, na да се према 
резултату истраге поступи безобзпрно; нстрага ни- 
је наређепа, премештепи су моралп отнћи, поииже- 
iiH и увре1)еии до срца, јер je у питаи.у био иекп 
уображени приоритет, и неке родбппске и друге 
везе (Гласови: Тако je!), нза којих су вирили чак 
и писцн уџбеиика и њихови прпјатељи, референти. 
Међутим, други један наставиик, у истовреме пре- 
мештеи, враћеп je, под изговором да je дошао у 
питање нечнји јалови приорптет и то онпх cpeh- 
иих поједагнаца, који су у извесним случајевпма ту- 
гаљиве природе могли да поставл>ају n пнтаље npn- 
оритета, a што je то, после, изазвало оно, што до 
тада mije забележепо у аналнма name школе, да се 
na' крају семестра попиште оцене тога наставника, 
то се нпшта mije тнцало опих no чпјем je образу 
пукао овај шамар. (Одобраваи.е). Подвлачно се 
припцип, да he се нови учитељски кандидати no- 
стављати само у јужне крајеве. A, замислите шта се 
je догоднло: првп ме1)у првпма, ne буквално први, 
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иего један од прпнх који je бно постављен, постав- 
љен je у срезу мачванском. Sauno и како, не знам, 
даш тврдим и подвлачнм, да je прницип иа очиглед 
три хиљаде кандидата, на очиглед целе Југославијс, 
тај принцип, којн je постављен у почетку, одмах 
ошш погажеи. 

JOHI кешто, господо. Речено je да je поставл>ен 
принцнп да he се постављати само они, који живе 
у најтежнм прнликама. Ja твр/шм нешто друго, a 
то je да je извесаи број поставл.ених и оних, који- 
ма je цела фамилија у државној служби. (Један 
глас: Жалосио!) A, Ево, господо, још нешто. Међу 
таквнма нма тнх и таквих који су поставл>ени у 
места, која ne могу ни no молби да добију учитељи 
са 15 и 20 годииа службе и са четом дсце дора^е 
за школовање. 

Још иешто. Са протекцијом Tiix, којн су ужи- 
валн заштиту уображсних приоритета, ишло се и 
даље у излажењу у сусрет. Зпам да je један ново- 
постављени учител> упућсп у један срез, a после 
месец дана, када му се тај срез није допао, преме- 
штен je у бол1И срез. A ево који и кпкни иису по- 
стављени. За ово све што будем рекао, ево и уве- 
рења изваЈјених од општшгских и других надлеж- 
них власти: 

Huje поставл>ена Анка Марковнћ,    чији отац 
Милан Марковнћ, месарски    радник,    иезапослен, 
стар 68 годнна, слабог матернјалиог стања, поред 
кћерн нма на терету и синовицу, ратно снроче; Hu- 
je поста'вл>ена Наталија Ковићева, чији je отац као 
војни обвезннк VI пука првог позива попшуо у 
борби на Кучеву, која ннје наследила никакве имо- 
випе и коју je отхраино и школовао очух, н<андар- 
мерискн поднарелиик и за коју у уверењу пише: 
»да je молиља Наталија без материјалннх средста- 
ва за живот«; није поставл.ена Вера Правдић, тако- 
ђе сироче ратника, чија матн служм у хотелу за 200 
динара н тиме храни и ссбе и кћер; Hvije поставље- 
па Илннка Ловчевић, v чијем уверењу од печи до 
речи пише ово: »Да je молиљин    иуж,   Илинкин 
отац, пок. Ловчевић Стојко из П. Добрића умро 
јуиа месеца т. г. и после своје смрти оставио n>v, 
удову Пелагију и две кћери: Илинку дипломипатгу 
учитељицу и Босу, која je малолетна и похаћа 2 
разред основне школе. Да je покојни Стојко Лов- 
чевић, кћср му Илинку школовао од свога личиога 
оада и зараде, јер му je нмање посве мало н инје 
било довол.но за њено нздржавањс.; ни.је поотавЈвен 
Срећко Лаиковић, чији су свк одрасли задругари 
бнли на Солуаском фронту и из чије je куће Срсћ- 
ко први ко.ји се јавл^а за државну службу; није по- 
ставл.еи Милаи Благојевић, чнји се кол куће пре- 
вијају од немаштине; mije поставл,ен Весић. који 
ланас иле од надтше, да би се одржао; mije no- 
ставл^ен Мнодраг Кладовић, ко1и се школовао бла- 
годарећи хуманим људима1; mije намештена Aiihe- 
лија Росићева, кћи честитог пострадалог запагли- 
је који очекује да га кћи прихвати; mije поставл^е- 
na Јова«ка Ланковић, једна од најбол.их v својој 
геиерацији, кћи 4'овека који пде на ттаповима. a 
који MU пише: Тек сад Вам се обраћам, јер внлим 
ла mije доволло што je моја кћи Mehy кајболтма 
свршила и што сам ja болестан; веровао сам да ■су 
те две чињетте ловол.не. Нажалост прсвапио сам 
се, јер, ево, службу лобите и лошији и обсзбеђе- 
mijn«; тако исто ни Јелена Пејовићева, такође до- 
бар iiai< и дете са села, na можда због тога до сада 
и чека иа службу. 

Јсдни од постављеннх, другови и другарнце 
овнх напред наведепнх, иепостављених, чак су ус- 
пели, не само да буду постављени, него да буду и 
премештенн у бол.а места. Зар све то нису грешке 
и то грубе грешкс и зар се преко свега овога може 
upelin? Само ово било би довољно да се за про- 
теклу годииу, у погледу поступака Мииистарства 
просвете, мнрне душе, каже: »Поменуло се, не no- 
вратило се«. 

Али ово није све. Kao no неком снстому, или 
можда то тако изгледа, иеисправни су штићенн, a 
iicnpaomi roiiiemi. 

Ево докумеита у мојим рукама, кад све један 
учнтељ, од почетка ове школске године, односно, 
само од октобра месеца 1933, na до Св. Николе, mi- 
je био у селу, читавих 12 дана. Tora господ/ша mi- 
je заболела глава. Зашто? To нека omi у Миннстар- 
ству одговоре, као што би бнло ред и да одговоре, 
за чији се рачуи овај господин тетао no зборовима 
за време општинских избора и уносио пометњу, и 
то не само у једном, пего у два среза. 

Исто тако захвалан би био да ми се објасии 
шта значе оне забелешке на персоналиим књигама, 
у вези имена појединих личности, нарочнто код 
пмена оних, којн су од својих школа направили 
рујнне, да су те забелешке имале Moh фетиша, 

Jom у току лета молио je једаи вишегодтц- 
II>II учитељ са положеним практичним испитом 
^едно пово отворено одел>енЈе v школи истога 
среза. Овај премештај диктовали cv врло важни 
породични и здравственн разлози. Интервенисао 
сам пеколико пута, али узалуд, и то je оделете 
и данас празно и тај je учитељ и дапас у месту 
одакле je тражио премештај. 

Док су опакви, као што изнех мало пре, шти- 
ћени, код мене je, у моме срезу, преметтено не- 
колико најбољих учителза-ца у сред зиме и без 
иСлеђења И без доказане кривице. Јелном скроз 
субјективном извештају, насели cv и Бановина ц 
Мипистарство. To се поправило. Али тзорац све- 
га ни до данас mije добно своје. Са онога места, 
иајлепше молим данашН)ег господнна Мшшстра 
просвете, да енергнчно захтева правду. He тражим 
ово због тога, да би се коме осветио, него да се 
једном за увек онемогућн деиупцијација овакве 
врсте. 

Морам бити правичан. Понекад се и мени, на 
иоје писмо, одговорило и то овако: да сам за- 
доцнио са иитервеицијом и да се сад одлука не 
ne  можс  тпнтнти. 

ETO, тако се у прошлој годипи радило u ц^. 
ступало. Ову годнну ja, као бнвшн просветии рад: 
лик, за просвету, потпупо сматрам пропалом. Сно 
то попраиити пије лако, na због тога ja и под- 
влачим тешкоће са којима he лапатљи Мипистар 
просветс морати да се бори. Истина, треба бити 
правичап: Huje лако бнло у исто време решаватн 
просветне проблсме и једап другн, шкакљив и 
клнзав: како се домогнутн столице Претседиика 
Мппнстарског савета. Tv се тешко сналазн и онај 
мој земл^ак из „Москве". 

У прошлој годнпи ми смо били сведоци једне 
чудне, личме и пемиле борбе v Учител.ском удру. 
жеп>у. Шта je Мимистарство било учинило од 
своје стране, no дужноеги; као врховна надзорна 
власт, да се прилике у Удружешу среде н да лич- 
no пелпванство престаие? И то je минус Мини- 
старства. 
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Преко београдског листа „Правде" штампани 
су извесни написи o приликама на Суботичком 
(1)акултету. Чуле су сс такве алузије да господипу 
Министру памећу дужност да овом иитању по- 
клони   нарочнту пажњу.    • 

Политика je из пера оштроумног г. Глигори- 
ћа доиела један иапис којн заслужује особиту па- 
жн>у, и ja очскујем да сс и no ODOM питању учи- 
ии што  треба да све буде на свом месту. 

Последњи je час, да се и питање уџбеника за 
све школе једмом реши оиако, како he и државни 
и школски и родитељски интереси бити задово- 
љени. Доста je било експлоатисања, доста навија- 
ња, доста шаренила; време je да се што пре при- 
ступи   практичпом  решавању овога пптања. 

Исто тако парочнто обраћам пажњу Г. Мнми- 
стру на случај o necpehnoj учеиици у Подрииској 
учитељској школн, да ne спомињем њено име ни 
шта je дал^е било, јер то je безиачајио, иего да 
се испита, у колико су и како opranu школске 
поликлипике одговормли својој дужностн. 

Са пуним iioBe|)eibeM према лнчпостн данаш- 
и.ег- г. Мипистра просвете, и свестан тешкоћа са 
којима има да се бори да све поправи, и увереи 
да ће се раскрстити са онима, који су ово зло 
учинили, и да се више неће допустити никакав у- 
тицај, сем оних који на то имају пр^ша, изјављу- 
јем да hy гласати за буџет Министарска просвете. 
(Бурно   плЈескањс и одобравање). 

Потпрстсслпик др. Авдо Xacaii6cTOBnli: Има 
реч народни посланик г. Hribar Стефановић. 

Иги>ат Стефановић: Господо, пред нама се 
налази предлог буџета Миинстарства просвете у 
суми од 816 милиоиа динара, који je Лрема томе 
повећан за пешто јаче од (i милиона према буџе- 
ту који je даиас на сиази. O величиии буџета Ми- 
нистарства просвете никад ne може се говорити, 
да je велики, on je увек недовољан с обзиром na 
неписменост пашега народа, који je дуже време- 
на био под туђином, a његови господари пису н- 
мали рачуАа да га просвеИују. O цифарском делу 
овога буџета пемам шта да кажем, већ бих имао 
да се  мало осврпем на просветпу политику. 

Ja hy прво да говорим o осповпој паставн 
као најважпијем делу просветне политике. Просве- 
henocT једпога парода цени се према осповним 
школама и писмености. У садашње времс свн na- 
роди морају да имају довол^по школа за култу- 
ру и npocBelienocT широких пародпих маса, јер 
пародне масе пису у месту, не стојс, one се кре- 
ћу унапред и траже све више светлостн и знања. 
Једиа држава he бпти у толико спажпија и напред- 
пија, у колико je просвећенији њен народ. 

Господо, која су то miran.a која пајвпте ин- 
тересују наше учител.ство? To су три питап.а Ko- 
ja су увек иптересовала и дапас нмтересују name 
учителзство. To je пнтање издржађања школа, пи- 
тање школског падзора и питање сталпости учн- 
теља. По данашњем закону школе издржавају 
општиие и од умешпости учитеља и од његове 
љубави или нељубави према општинској управи 
зависи и издржавање основних школа. 

Од како постоје школе у држави, то je болпо 
место, и докле год издржавају школе саме on- 
штине, дотле се ne може очекивати просвећеност 
парода како би се очекивала, да школе издржава 
држава. 

Било   je,  господо,  гопора  na  разним  учител.- 

скнм скуповима ii[)e рата и после рата, да би тре- 
бало осповпе школе да издржава држава, n то на 
raj начин uno би се уз порезу, купио и прирез 
за издржавање школа, који би се давао школско- 
ме благајпику ради исплате. Ту држава ne бн из- 
губила ништа, јер се само разликује од начина, 
како би се паплаЈшвао тај прирез за издржавање 
школа. 

Што се тиче сталности учитеља, ми смо већ 
чули неколико предговорника, којп су пам лепо 
изнели болна места за наше учитељство. Наво- 
дило се да су прошле године премештапн учите- 
љи у сред зиме. Да ли je то било потребпо или 
nnje, ja у то питање nehy да улазнм, јер je то 
ствар надлежпога мпппстра, али допустите ми 
да искажем своје мишл.е1ве. Ако je било какве 
кривице до учитеља, опда су они требалп бнти 
остављепи na истом месту и да се ne премештају 
све док се не свршн дисциплинска истрага, na тек 

•опда да се предузимају потребни кораци, a да се 
други учитељи, који нису имали никакве кривпце, 
нису требалн да rone, Beli да се оставе на својпм 
местима. Tpehe je питање, пптање падзора. Над- 
зор je у нашим школама врло слаб и пеопходпо 
je потребно да се on ојача. Школски падзорпицн 
досад су поставлЈани из редова оних учитеља, KO- 
JU у истом срезу служе, a то су обичпо били мла- 
ди људи, обнчно без ауторитета, a падзор без ау- 
торитета je бесциљап и бескористап. Надзорпи- 

.ке треба регрутовати од лица, која су свршила 
бнло вишу педагошку школу, било упиверзитет, a 
таквих наставника ми имамо доста, јер je у no- 
следње време вишу педагошку школу свршило 
иеколико генерација. I [отребно je да се групншу 
мањи срезовп и na тај пачип створе већи школ- 
ски  срезовп. 

lllro се тпче попуњавања учител>ских места, 
дозволите ми да кажем своје мишљење. Ja пала- 
зим да je потребно да се само na место учитеља, 
којп су навршили 35 година службе, na због тога 
морају да оду у пепзију, треба да поставе сврше- 
гш учитељи, кандидати који су свршили учитељ- 
ску школу, a остала места да се попуњавају н пз- 
државају од оних napa, које се имају добнти од 
уштеда, које he Влада известн при претресу рас- 
хода после 1 априла, од сеобе државних чипов- 
ника, специјалних нздатака, хонорара, паграда 
n т. д., јер Министарству просвете није потребпо 
пише од 6—7 милнона дипара да се може великн 
део наставника и учитеља поставитн у државну 
службу. 

Има већ давпо, како je стављено na дпевнн ред 
питање издавања школских уџбеппка у државној 
режији. Kao једини услов за то nocraiubena je упи- 
фикација наставе и наших уџбеника. Алипоредтога, 
господо, важна je код овога питања и ona друга 
материјална страна. Ta материјална страпа погађа 
нарочито и тешко снромашпе родителЈе, јер су ти 
уџбеници врло скупи, a сем тога још и из тога 
разлога, што су родител>н принуђени да купују у 
току годипе no 2 и 3 пута уџбепике, јер колико 
се нових паставпика постави, толнко се и нових 
уџбеника и књига мора купити. Крајње je време 
да се то питање Beh једанпут скине с дпевпог 
реда. To je питање г. Министар просвете малопре 
дотакао, и ja се падам да he се ono успешно ре- 
гулисатн. Најбоље би било да се распише стечај 
за све такве уџбенике, na да се одабере пајбољи, 
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који би се оида отштампао o државном трошку 
и равдавао ђацима. Закон o уџбеницима, господо, 
постоји још од 1919 године, али он још ннје сту- 
пио на снагу и ие може се знати кад he ступити 
na снагу и да ли lie то MOIIU бити још за 2—3 го- 
дине, како je то иагласио г. Миннстар просвете. 
Што се тнче Грађанских школа, потребно .je што 
пре донети закоп o истима. Треба дозволии да 
ђаци са свршених 4 разреда грађанске школе мо- 
гу да ступе у стручне школе, као: богословију, у 
читељске школе и томе слично, јер им je иначе 
ово вреие које су провели у грађанским школама 
било просто изгубљено. Исто тако треба постав- 
љати стручњаке наставнике, за one послове које 
omi знају, a ne да један поп предаје зоологију, 
a студент права да предаје физику. 

Друго једпо важно пнтање кога хоћу овде 
да се дотакнем, то je питаље o томе, да лн код нас 
постоји хиперпродукцнја школованих л,уди? Ja 
ТВрдим да она не постоји. II ако имамо 14.000 
ђака na упиверзитегима, ипак jom сем Министар- 
ства просвете и Мипистарства правде, нису попу- 
нила сва места само школованим ЛЈудима уиивер- 
зитетске спреме. 

Нека ми je сада допуштено да кажем овде не- 
колико речи и o историји југословенског иарода 
која служи као уџбеник за четврти разред гимна- 
зије. Ta се исторнја сада зове „Исторнја југосло- 
иепског  парода",  и  противу  овог  насова  пе  бих 
имао  ништа  да   приметим,  јер  у  овој  земљи  не 
живе само Срби, него н Хрвати и Словепци. Али, 
господо, мн смо се уједшшлн у једну државу тск 
1 дсцембра 1918 годнне, a заједиичко име имамо 
од 3 октобра  1929.    До тога. пак, даиа свако од 
иаша три  племена  нмало  je  своју  посебпу  исто- 
рију. И та се историја ne  може избрисати иика- 
квим  декретима. До тога  дапа,  господо,  сви  ра- 
тови  које  су  Срби  воднлн,  припадају  само  срп- 
ском пароду, јер Југославија тада mije ни посто- 
јала. Уџбеник  o историји    југосовенског  парода 
израдио je неки професор Ђорђе Лазаревић и Taj 
je уџбеник примио Просветпи савет, a нсто тако 
и Мннистар просвете. У овоме уџбенику историје 
подељено je све градиво на два дела:    први дсо 
почнње од пада Зете na до појаве КараНбрђа, a 
други део од појаве Карађорђа na до 1918 годп- 
ne, т.ј. до нашега уједињења. У првом делу ове 
историје нигде се ne спомиње реч „Србин", n ако 
сс говори o борбама које су само    Србн водили, 
већ место реч „Србип" помиње се реч „хришћа- 
mm". A у другоме делу, место речи „Србип", v- 
потребљава се свуда реч „устаник". Још мало na 
да каже хајдук. Иапример, у овој историји кад се 
говори o боју na Ивапковцу,  или o боју na Ми- 
шару, пигде се ne каже, да су с name страпе уче- 
ствовали Србп и српска војска, него се свуда ка- 
же устаници. Исто тако, господо, и тамо где се 
говори    o Кајмакчаланској    бптци  и  o бнтцп  na 
Церу, нигде се ne спомиње да je те битке воднла 
српска војска,    него    се  место тога свуда каже: 
наша војска. Ja ne зпам, господо. која je то nama 
војска. Ja знам, господо, да je те битке водила 
само српска војска, да се само ona борнла проти- 
ву Немаца и Бугара. 

Господо, сваки народ има своју историју, na 
.10 има и српски народ, ]ер ју je on сам стварао 
кроз веконс. II та љегова славна историја ne мо- 
же се брисати сада, у заједничкој држави. Није 

on то заслужно да се његово име сада брише нз 
историје југословенског народа. Ja, господо, са 
овога места јавно протествујем противу те од.туке, 
којом je ова нсторија примљепа као уџбеник n- 
сторије у nainuM гимназијама, a којом je избри- 
cano име једпог храброг парода који je све дао 
што je могао за ствараље ове државе. (Одобра- 
вање и пл>ескање). 

Потпрстселипк др, Коста Поповић: Има реч у 
име групе r. Милот Драговић. 

Милош Драговић: Господо народни  послапи- 
ци, MU смо дапас чули експозе г. Мттстра  про- 
свете o стању    наше    просвете и o интенцијама 
које има да предузме за поболлпање просветпих 
прилика   у току паредпе буџетске годипе.    Ja ne 
могу a да одмах са овога места ne похвалим ип- 
тенције парочнто које мисли предузети за  спро- 
во!)ење персоналпе  политике  и у намери  да   по- 
пупи сва оделзења која су до сада била  празна, 
a у првом реду да попупи школе које cv празпе, 
У колико се одппосе та овлашћења Народне скуп- 
штипе na Владу, ja бих молио г. Мипистра да на- 
стане да  тто внше задовољи пеопходне  потребс 
основне паставе    у земљи  н да издејствује једно 
потребпо расположепЈе и решење. У пеколико ци- 
фара које je г. Министар овде изнео, jacno je да 
имамо један гигантски напредак, у сравњењу пре- 
ма  1919 години. Тачпо je, да смо много напредо- 
вали, да имамо миого нових  школских зграда и 
вите учитеља са впше ђака, али би био iiajcpeh- 
miju овај биланс кад ниједнр оделзење ne бн било 
празно у овој државн и када би се могли свн учи- 
тел>и  no завршетку свога образовања  одмах   no- 
ставити. Али ту треба предузетн мере да се  све 
ono, IHTO je  ислужпло државу  n  народ,   стави  v 
пензију, a ono што се показало као ттетио кроз 
свој службенн рад и нанредак у паставннчком no- 
слу и неподобпо као културни човек у среднии у 
којој служн,    елимннише из редова    учнтел.стна. 
Најгоре je, господо, данас, кад Mimucftip npocBe- 
те констатује овде    na овоме месту    да има  око 
1700 молбн за намештен.с и када у својој струци 
n у своме послу има данас н таквих службеника 
који ne заслужуЈу   mi једно   пандурско    место \ 
овој држави. 

Госнодо, ja нмам живнх сведока у овоме до- 
му да je једап учитељ бно cnpoiioijen жандармима 
за фалсификовање меница и да je тај учитељ 
служио за ругло у осповној школн, a да тај учи- 
тељ н дан дањн учител»ује иако осам година ннје 
плоожио практични учитбљски испит. Један при- 
мер у Рековцу, где je секретар месног одбора Jv- 
госговенске националне странке, такоНе учитсл., 
има дсет година службе, a нрактнчног учитељ« 
ског испнта mije положио. (Један глас: A да ли 
je ипаче добар?). Колнко je добар, иека Вам сл\- 
жи за дику. ETO, госнодо, ти људн, који не по- 
казују нн мало вол>е за своје лнчио усавршавање, 
ти л.удп који ne налазе за потребпо да допуне 
своју спрему државним испитом, onu cv и дам 
дањи на тнм местима, ма да закон jacno предви- 
Ui, да једап учнтел. ne може остатн na свомо мо- 
сту, ако нема нрактичног учитељског исннта, али 
закопи ne ностоје када су у питању ваши поли- 
тичко-партијски интереси. (Жагор). Господо, с 
друге стране када погледамо, колико све посла 
има једап народпи учнтел., видећемо, да je он сл- 
да ангажован свуда: ако je стварање  земљорад- 
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иичких задруга, ту je on, ако .je стварање нодмлат- 
ка Црвеног крста, ту je он, ако je стварање мес- 
ног одбора Народие одбране, ту je он, ако je 
CTBapaibe Јадранске страже, ту je on, ако je ства- 
ран>е здравствене задруге, опет on; једпом речју 
њему je наметнуто, a и no дужност иму припада 
Једпс широко поље рада ваи школе. Госиодо, 
ja мислим да и приликом напредовања и прили- 
ком постављења и премештаја треба ииати на 
уму у првом реду резултат рада на томе пољу, a 
микако припадност Југословенској националној 
странци   или овој или onoj. 

C друге страие, господо.. (Жагор у центруму. 
Мил"Н TD\ кгвић- Има ли учитеља у iiauiuj странци?) 
I оспсдиие ЋуксЈћи!^, када ви не смсте као народпи 
посланик,  како сме једап учитељ • ^.(сдан глас; A 
шта не сме?) C друге стране, господо, обимпост на- 
ставиог   градива jecre толпка да учмтељ, и поред 
наЈбољс  воље, и поред највећих жргава, ne може 
успети  да  га успешно оорадп педагошки и мето- 
дички,  онако како би то требало да буде. Узмитс 
i'a.Mo, господо, колико су neepehno пссре1;спн пашп 
уџбеници,  којп треба да служс као лодлога за о- 
браду  накггавног градива. To парочнто важи данас 
кадд ималк; уџбенике, које пише ко стигне и како 
стигке, који служе као привремени уџбепицп, које 
Просветни савет препоручује као приире.мепе уџбе- 
нпке, онда/ господо, тиме je рад тих учитеља много 
више ртежан. Када се овоме дода ono паше neepe- 
l^eno издржавање асновних школа, опда тек види- 
re, како су то Танталове муке, Јер, господо, данас 
су ретки  изузецп да се осповпе школс издржавају 
према II>IIIIIIM потребама. Мсшто оскудица екопом- 
ска и новчана, a друго осуство воље, нарочнто no 
селима  општппскпх управа, доводе до тога да су 
врло чести случајеви, да осповпе школе обуставља- 
ју рад услед тога, што пемају пајпотребпија срет- 
ства за рад. 

Господо, пско се (Љде осврнуо na персопалну 
политнку досадашП)С.г Мпппстра просвете. Оптуж- 
ба je тешка и задржавам право да o њој на крају 
говорим, a сада xoliy само да копстатујем то да се 
у Министарсгиу просвете још од уједињења до да- 
nac ннје израдпо плаи за систематску оргаппзацију 
и cnpouol;en)e основпе пастапе. Иа томе се пољу, 
посподо, лута из даиа у дап, na кажем да je дапас 
пеопходио потребпо да се једанпут тај плап створи, 
да више та полктика за осповпу паставу ne буде 
предмет схватања поједипих мпппстара или пачел- 
иика, него да се пдс тачно и одре1)е1го no једпом 
плану, разуме се, пошто се претходпо јасно n до- 
бро утирди,' шта се хоћс, како се хоће, и куда се 
хоће. 

НеипчЈ што се дапас неодложно намеће, јесте 
питање, што основне школе n основна пастава 
потпадају у делокруг политичко-управиДх властп? 
Ту се мора стати, јер да би учитељи моглп дати 
иуи резултат свога рада и задовољитИ све кулпр- 
ne потребе краја у коме жппе, јесте пемипотш 
потребно одвајап.с учптеЛ)а од управпе 'власти. 
Јер има страховптих примера, како се понашају 
срески начелници, полицијски писари, na чак и 
коиандири жандармеријскх станица npeua учите- 
MiM.i у Јужним крајевима. У том погледу морамо 
неминовно, господо, да схватимо шта треба да 
урадимо, ако хоНемо пптересе основне паставе да 
одржимо на висини; морамо да тражимб да се 
изврше  измене и доп5'не Закопа o упутрашп.ој у-> 

прави n да отстранимо учитеље од зависности 
управно-политичких власти. Ако мислите да пма 
и немилих догађаја и код учитеља, ne мора основ- 
UH настава потпадат под делокруг управно-поли- 
тичких власти, nero се могу подносити извештаји 
за учител>е у том погледу, како се подпосе и за 
остала лица. 

Дакле, ocnoann програм јесте пигање које се 
безусловно намеће и којс треба што upe свршити 
a поготову натерати Главни просветпи савет, који 
заслужује назив певачког друштва,   да мисли na 
рад, да npnone na посао n да  raj nocao заврши. 
Вуку се вечито дијурне, a немамо ono што же- 
Лимо  15 година дана. И г. Мнппстар je онде пз- 
jamio, да се пови уџбеници    треба    да распишу 
према новом наставном програму,    који треба да 
civnii na снагу  1 септембра    1934 године и Про- 
светни  савет треба сада да распише копкурс за 
уџбенике. Господо, ето видите, и то je nvr којим 
Просветни савет увек полази да обиђе na и нај- 
бољс иптенције господе Мнпистара   просвете, jej 
господо,    Просветни    савет мора да радн  n да 
свршп један одређени nocao, a ne за нреме, које 
on хоће. Просветни савет je знао да се ради na 
арограму o оспопппм школама, н без сумње љу- 
ли који учсствују на седппцама   зпају, да се радн 
на томе, onu су обавештени какве одредбе улазе 
у пон просветни програм n onu  треба једновре- 
мепо да сврше    nocao ко.ји    xolie да спрше сада 
тек  после  годипу дапа.  Али,  господо  моја, кад 
би će тако радило, пема ди.јурни, a ми смо земл.а 
дијурина.    И што je још најгоре, г. Мппистар je 
казао да наставни програм за HIIUIC народне шко- 
ле mije добар. Закон o народим школама предви- 
l)a впше разреде пародппх школа,   које треба што 
rijie увести у живот n ту наставу реализоватп, na- 
рочито  no селпма.    Впдите, Просветни савет na- 
лази да   onaj програм    за више народне    школе 
nnje добар н ja тврдим да  ппкада nehe пи бити 
добар, јер ni људи ништа ne нпде шта  je у на- 
роду, питн впде даљс од Београда, onu ne разу- 
меју свакодневне народне патње и муке и ника- 
да неће битн у стаљу   ла   спворе ono што je ne- 
опходпо да се увиди за корист парода. 

IIITO се тиче грађанских ткола, потпуно одо- 
бравам интенције г. Министра, чак и поздрављам, 
да тс грађанске школе ne служе и ne буду састав- 
пи део образовап.а, nero да се посвете чпсто 
стручним пословима према приликама места, где 
су. Најбоље би било да људи који су опробани 
као школски радници, који ииају разумевања за 
све гране народног живрта и који cv наставници 
no тим школама, учине споје предлоге v томе по- 
гледу да би се то могло добро уредити, да će 
нађе нвчин рада и спроведе no најбољим метода- 
ма за локалне иптересе. 

Господо, издржавање школа треба да буде 
тако^е питање koje треба да интересује г. Mnnn- 
cfpa просвете. To питање пије лако n ono je че- 
сто пЈ)елмет врло рђавих однрса нзмеђу учптеља n 
појединих општппскпх упраиа, a поготозу још кад 
сс зпа да учптел. без извесних потреба' ne можи 
да ради у школи. Ja мислим да je пеопходпо да 
се за школске прирезе који служе издржавању 
школа a које предвиђа школски одбор, да прихо- 
ди школски буду убираш паралелно са државном 
порезом. AKO ne може буџет одједпом да се nc- 
плати, a ono да се дванаестинама oMorvIm песме- 
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тан рад у школи. 
To су раније радили велики жупани, спора- 

зумно са својим референтима — обласпим школ- 
ским надзорницима и нздавали су расписе on- 
штинским управама, да ни једам општински ча- 
сник ие може да ирими своју плату, док општн- 
на ие исплатн једну дванаестину осовинм школа- 
ма. Ипак je то био један добар начин за издржа- 
вање школа. 

Господо, једаи народни посланик са овога 
места казао je да су се чиниле мпоге и велике 
грешке у прошлој години, да се грешнло и прин- 
ципијелио и од случаја; да je просветна полити- 
ка темељно пол>ул>ана у прошлој години! Ja мис- 
лим да народнн посланик г. Исаковић није био 
злонамеран, али je он и сувнше нретерао, јер се 
просветна политнка ниде водила само за време 
г. др. Раденка Станковића овако. Било je и горе 
стање ранијих годнпа, тс се према томе не може 
окомитн критнка само na једну годину или само 
на једну личност. Ви знате, када je био Мшшстар 
просвете Светозар Прибићевић, пгга je оида би- 
ло. Онда су чнтаве плејаде Радићеваца ишле и 
растурале се свуда. Дакле, ие треба да судимо 
само o просветиој политици из прошле године! 
Затим се дал.е господнп говорник жали да се пре- 
мештаји нису вршилн no интервенцијама посла- 
ника из већине и no нужди! Испало je дал>е да 
су гоњепе невнне личности! Зато ja желим и ка- 
жем да једапут за свагда треба прекинути са ин- 
тервспцијама пародиих послапика у погледу про- 
светне политике. Јер многе интервепције иарод- 
них посланика биле су из политичких разлога v- 
чињене, a пеке мржда и из материјалних разло- 
га (Др. ba4iili: Има n тога!). Господо, не треба 
заборавити да тим вашим интервенцијама ви 
паноснте највећи грех просветпој политици у о- 
вој земл.и тиме. што од учитеља хоћете да ство- 
рите своје трабанте. Јер, господо, најгоре je и 
наЈцрње ono, што сам ona два примера изнео a 
омладина и наш подмладак ме1)утим иемају мо 
гућности да до1)у    до службе и до корице хлеба. 

Шта ћете рећи, господо. после опако лепог 
говора вашег члана већине г. Исаковића кад ia 
зиам случајеве да je прошли Министар просвете 
морао да задовол.ава захтеве геиералног секре- 
тара ваше партнје, који je тражио да се његови 
захтеви испун.е sa сваки поједини случај Ми- 
слитс ли ви, да he предговорник моћи вас да од- 
брани од рдговорности? He! Јер, генерални се- 
кретар ваш тражио je и то постављење v Подрп- 

vyun^0T0 ВИ Те СТВари можете да РасправХте У клубу, зашто онда шаљете генералпог секрета- 
ра Миппстру просвете и идете у раскорак у про- 
светној политици mi n ваш генерални секретао' 
(Глас из већине: По чему Ви то зпате да je тако?) 
Знам од оппх који су страдали. Овај господин 
I роа хтео бп да му све служи a „ да ваМа свако 
служи, a не дозвољавате да вам ja будем добпо- 
иамерпп пријатељ. He заборавите. господппе Гр- 
Оо, да ми зпамо мпоге ствари, које се одпосе na 
ваш полптпчки n лични рад n ne' salopSe да 
сте ви и у вашпм захтевима отпшлп толпко дале- 

l££r^,=r ^ fe^&rff HM
„S 

Милош Драговнћ (паставл^а): Немојте да ме 
прекидате! 

Потпретседипк др. Коста Поповић; Морам Вас 
Прекинути, кад вређате послапике. 

Милош Драговић (11аставл>а): Kora вређам? 
Што ме изазивају?! 

Пптпр&ссдппк др. Коста Поповић: Изволпто 
продужити. 

Милош ДраговиК (наставља): Ja се, господо, 
данас могу само одавде да насмејем вама који ова- 
ко протествујете протпиу рада поједпних минп- 
стара! Зашто? Прво, ти су министри из ваше пар- 
тије. Друго, ви сте тим министрима омогућплп 
sakOHOM да вршљају no свом ресору у персоналној 
шолитици како xohe. Јесам ли ja рлагао § 110 За- 
копа o чиновницима или сте ra EII гласали? Даклс 
господо, кад сте далп таква овлашћења, зашто сада 
rio своме нахођењу и ситппм политичкнм рачунима 
n no сиојој пеодмерепостп у тражељу прогона поје- 
диних чпповпика, протествујете данас што се учи- 
тељи гоне?! Браћо, лепо je ona народна пословица 
рекла: ко са 1)аволом тнкве сади, o главу му се 
лупају. 

И ja вама, могу сада- да кажем: Требалн сте 
онда да мислите кад сте гласали аутептично т\- 
мачење § 110 Закона o чиновницпма. Bit сте тре- 
бали да мислнте, када од тих л,уди трджите поли- 
тпчке услуге! Уосталом ne мојте да се илашпте, 
господо пароднп послаппцп, јер je Југословенска 
национална странка са вама, за вама je цео »на- 
род« (Узвпцп: Тако je!) за вама су »сви« прет- 
седпицп општпна (Узвици: Тако je!); за вама су 
сви државпи чиновници (Узвици: Тако je!). Joiu 
томе je удареп капак, nno су са вама срески na- 
челници и жапдармн, na чега се ви плашпте у овој 
држави?! Зар се плашите малих снага народних v- 
читеља? Зар вама и onu сметају? Зар сте дотерали 
дотле да се плашпте сигурностп? Тешко вама ако 
сте толико сигурни! (Мплан Петковић: O томе мо- 
жеш да говориш у другој Скупштаниј). 

Господо, ja када имам главу ne треба ми грло! 
Господо, ja сам у Фпнапспјском одбору молио не- 
ке другове из већине да ме помогну у захтеву по- 
водом једпог амапдмана којим би дали овлашће- 
ње г. Мпппстру просвете да попуни сва празна 
места у држави. Мени изгледа да тај амандмад 
nehe бптп прпмљеп, јер хвала Богу, то тражи 
осповпа пастава, j ep то тражи народна просвета, 
jep то траже ваши гласачи, које ви познајете CI- 
MO пред изборе! (Смех.) Алп, господо моја, да се 
то тражи за вашу партпју као за збор у Нишу, да 
се то тражи за збор као што je у Сарајеву, да се 
то тражи за збор као што je у Новом Саду, онда 
бп се нашло материјалне могућности. Видите ли, 
куда вас водп та ваша партија и вп ne знате под 
милим Богом пптта, a наррчито ne води рачуна 
o томе onaj, ко то мора. (Један глас: Откуд то 
знате?) Па шта herc, cpeha je можда што знам, 
cpeha je можда што сам у положају да знам. Али 
je пајтеже ono кад n ви знате na пећете да при- 
знате. Дакле, господо, неопходпо би бнло да се 
барем усвоји амапдмап г. Мплапа Степановића 
којц тражи 25% да се укпие дотација народпим 
позориштима a да се то да за потребе персоналне 
полптпке осповпе паставе. 

Господо, ja признајем да су позоришта кул- 
турпа потреба, алп никако не могу да им дам пр- 
вепстпо испред осповпе наставе. (Јсдап глас из ве- 
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finne: И не даје им сс!) Даје им се. 
Дакле, господо, тих 25'<, требало би да буде 

око 5,000.000 дпиара, нгго бн  потпуно задовољи- 
•io основну наставу. Јестс, али ви нс видите једно, 
господо,   ;i;i ово г. Милан Степановић, и сви до- 
иронамерпи посланици траже за села, али mi ни- 
лпте, да Београд, Загреб и Љубл.ана, греба да из- 
губе нешто, na то недате. A села?! Села вас се не 
тнчу.   (Смех). Замислите, колико су културне по- 
требе  nelic  IUJ селима, него што су културне no- 
требе  Согатих  и  луксузних  београђана, загрепча- 
на и љубл»анаца. Господо, овде нема никакве де- 
иагогије!   (Смех).  Немојте да се заваравате, јер 
немате   речи, којима ћете побитц  ову тврдиЈу .н 
овај   с<|)екат.   Имипутирајте   ми,   што  год  хоћете, 
али све je  ово истина што говорнм. Вп ne смете 
дирати   у   та  места, у  њнховс културпс  потребс, 
a културне потребе села — за вас су шпанска сс- 

>   ia. (Мусгафа Мулалић: To je национална културна 
потреба!)  Шта?! (Мустафа Мулалић: Позориште!) 
A писменаст, господине професоре? Стид вас je, 
господине професоре да прианате, да су културне 
потребе у „Тоски" и „Продашој Невести", Што не 
играте Ђиду? 
Што се тиче, господо, средње наставе, ja бих 

само желео да, као и у току прошлогодишње бу- 
џетске дебате, укажем на то, да се заведе пракса 
од сада, да за рад n успех ђака no једном настаВ" 
iio.M иредмету, служи као база за оцену и мернло, 
наставник, који предаје тај предмет. Ниј^ могуће, 
да половина разреда има двојку, и да падне нз 
тога предметЈа, a да raj паставник и учптељ до- 
бије петицу. To je неправично, господо! 

Сталии шкрлски надзор no основним школа- 
ма, Неминован je. Нарочито je досад iiorpeunia 
била та пракса, што je једаи човек врпшо дужност 
школског надзорника годину дана, na приликом 
првог и завршног ирегледа основних школа, дође 
меки господин из бановине или миниетарства илн 
из X места, да врши оцену наставника и преглед 
тколе, a onaj који je врипш дужност школског 
надзорпика, остаие да водп регистар и деловодпи 
протокол. Самим тим, иаиоси се штета угледу 
школских надзорника, крји треба да буду старе- 
iimne наставног особл>а no селнма. 

Иначе, господо, ja верујем, да je просветнн 
ресор добио једпога џентлмеиа, у погледу схва- 
тања своје министарске дужностп, и желим да у 
гоме ресору, при спровођењу те персоналне поли- 
тике, остаие изван ваших оитних жел.а, н изнад 
ваших ситпих тражења. (Један глас: Кадн Мипи- 
стру!) Немам потребе да кадим. Жао мн je, шго 
се ne познајемо, јер ви мепе мерите вашим кан- 
таром, a ja то не бих желео. Кад бих ja вас ме- 
рио мојим кантаром, какви ли би ви тек онда из- 
l :■ лати?!   (Смех). 

Господо, да резимирам: ннтереси основне па- 
ставе и уопште просветног просперитета своде се 
на следе11е захтеве: 1) одвајање законскнм путем 
основне иаставе од надзора полнтичко-управиих 
власти; 2) постаил.аи.е сталног школског надзора, 
које je неодложно; ЗЧ предузимање мера да се 
mro upe изради наставни програм, a нарочпто да 
се одмах завршн са израдом уџбеника, који Uc бп- 
ти државно издање, a no конкурсу; 4) да се по- 
бривемо o  издржавању основних школа. 

ETO, TO  he вероватно датн врло добре резул 
гате, на просветпом пољу no наш народ. 

Потпрегссдиик др. Коста ncnoBuh: Има реч r. 
др, Богумил Вошњак. 

Ur. Bu^utnil VoMijak: Gospodo, ja mislim da 
presveta ne bi smela da ulazi u politička razračunava- 
nja. Polje naše presvete je neobrađeno u jugesleven- 
skom smem, ma da je naša jugoslavenska državna 
ideja zavladala. 

Ja pozdravljam gospodina AUnistra prosvete, koji 
je iz spoljne politike prešao u prosvetu. Sto so tiče 
moje malenkosti ja sam sa katedre universiteta u je- 
ku svetskog rata ušao u spoljnu politiku. Pozdrav- 
ljam gospodina Ministra u fotelji ministra prosvete, 
ali dozvolite mi takode da se dotaknem problema 
jugoslovenske prosvete ulazeći nešto dublje u sam 
taj problem. Ja neću govoriti ni o udžbenicima, ni 0 
premeštanju nastavnog osoblja, nego ću govoriti o 
jednoj drugoj stvari. 

Ministar presvete je konstatovao da u njegovom 
resoru ima 34 hiljade nameštenika. To je ogroman 
broj i ja mislim da oni, koji su zamerali da se u Mi- 
nistarstvu prosvete vodi isključivo personalna politi- 
ka, zaboravljaju jednu stvar, a to je da jedno Mini- 
starstvo koje ima posla sa tolikim hiljadama činov- 
nika, ne može da se posveti onoj čistoj stvari, koja 
je po mome slivatanju najvažnija a to je, da daje 
smernice, jugoslavenske smernice, za jednu presvet- 
mi politiku. 

Ja bili otvorio Zakon o nazivu i podeli Kraljevi- 
ne. To je Zakon kojim su ustanovljene banovine. U 
tome zakonu po čl. 8 kaže se, da svi poslovi koji se 
odnose  na   osnovnu  nastavu  i  građansku  nastavu  U 
zemlji, prelaze na banovinu. S loga je veoma zalim, 
što  mi  danas  nemamo  zakon  o  uređenju  banovina, 
kojim   bi  se  odnosi  između  ministarstva  i  banovine 
jednom  uredili. Ja mislim da nije korisno po jugo- 
slavensku prosvetu, ako se događa to, da imenovanje, 
penzionisanje i nameštanje (noga ogromnoga broja 
učitelja   i   učiteljica  spada   na  centralu   u  Beogradu. 
Imamo   banovine i banove.   Ti banovi bivaju   prema 
nahođenju centralne vlasti postavljani i smenjivani i 
oni su nosioci državnog autoriteta u banovinama i nij J 
potrebno da naš ministar prosvete zadrži za sebe po- 
stavljanje učitelja i učiteljica u Jugoslaviji, nego tre- 
ba da se pristupi jadnoj decentralizaciji naše osnovne 
prosvete.   Naravno   ova  decentralizacija   ima   jedan 
glavni uslov, a to je, da se naša prosvetna politika 
mora voditi u duhu državnog i narodnog jedinstva. 

Gospodo,   Ministar   prosvete je čuvar   i   najviši 
nadzornik nad jugoslovenskim pravcem u prosvetnoj 
politici.  1  on mirne duše  može  ustupiti  banovinama 
izvesne poslove. Ja se nadam da će budući zakon o 
uređenju banovina doneti rešenje ovoga, priznajem, 
teškoga ali vrlo važnoga pitanja. 

Gospodo, ima 1300 kandidata za postavljenje za 
učitelje i mi, narodni poslanici, moramo se boriti za 
svakoga pojedinog učitelja. Ja sam za postavljenje 
samo jednoga učitelja morao nebrojeno puta da obi- 
jam pragove Ministarstva prosvete. Bilo mi je obe- 
ćano, ali nije učinjeno. 

Gospodin Ministar prosvete govorio mi je o ov 
lašćenju u Finansjskom zakonu. Ja moram da kažem 
da ovlašćenje još uvek ne znači kredit. U vremenu 
kada imamo socijalne poreze, ja mislim da bi trebalo 
stvoriti i jedan kulturni porez za otvaranje osnovnih 
škola i unapređenje osnovne nastave uopšte. 

Gospodo, statistika osnovne nastave sigurno je 
danas druga nego što je bila u početku našega ujedi- 
njenja. Ja ovde nemam brojke, ali ako bi statistiku 
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naših osnovnih škola uporedili sa statistikom drugih 
balkanskih zemalja, mi bi došli do zaključka, da mi u 
pogledu naše osnovne nastave nismo u prvome redu 
prema ostalim balkanskim zemljama, ni po broju 
osnovnih skok.-, ni po broju nastavnika. 

Što se tiče građanskih škola, ja mislim, da pita- 
nje građanskih škola ne treba da se smatra samo kao 
jedan pokušaj. Građanske škole imaju svoje pravo 
na egzistenciju, i to je dosadašnja praksa dokazala. 
iMjoga bih molio g. Ministra prosvete, da što pre do- 
nese zakon o građanskim školama pred skupšunu. Ja 
vam kažem, gospodo, da samo jedan potez g. Mini- 
stra prosvete može mnogo dobra da učini. Njegov 
prethodnik na primer imenovao je dve slovenske 
učiteljice iz moga sreza u Južnu Srbiju. I ove dve 
učiteljice vratile su se kući sa punim oduševljenjem 
za Južnu Srbiju. Une su se potpuno oduševile novom 
sredinom. I o njihovo imenovanje bio je upravo je- 
dan nacionalni cm. Jedna se je od njih udomila u 
Južnoj Srbiji i ostače tamo da živi kao veza između 
naših južnih i severnih krajeva. 

Sada bi, gospodo, hteo da govorim o jednoj do- 
sta teškoj stvari. Naša prosveta je u istini jedna než- 
na biljka. Naša jugoslovenska kultura još je uvek 
jedna nežna biljka protivu koje se biljke diže vihor 
strasti, plemensRih predrasuda i drugih nezgoda. Ja 
mislim, gospodo, da je našoj Jugoslaviji potreban 
ne samo jedan privredni plan, nego i jedan kulturni 
plan i ne samo kulturni plan u pogledu osnivanja ško- 
la, nego i jedan jugoslovanski plan sa ciljem: kako 
ćemo ovih 14 miiiona Jugoslovena povezati jednini 
jugoslovenskim  mentalitetom. 

Gospodo, mi imamo jednu državnu ideju, a ova 
državna ideja to je jugoslovensko narodno jedinstvo. 
Ova državna ideja povezana sa divnom Vidovdan- 
skom etikom morala bi biti osnovica za ćelu našu 
prosvetu i za takav jedan kulturni plan Jugoslavije. 
Danas, žali bože, mora jedna stvar da se konstatira, 
da mi u doba jugoslovenskog narodnog i državnog je- 
dinstva nismo potpuno osvedočeni da li i cela omla- 
dina stoji iza nas. Danas su vrlo jaki pokreti u našoj 
zemlji anacionalistički, marksistički internacionalni, i 
mi ovoj omladini ne dajemo ono što treba. Potrebno 
je da ovu omladinu povežemo u taboru jugoslovenskog 
nacionalizma. Šta rade druge zemlje? бГа radi Italija, 
šta radi Nemačka, šta radi i Rusija u tome pogle- 
du? Najveća je garancija jedne državne ideje omla- 
dina. Mi vidimo rasparčane organizacije različitih 
boja, ali ne vidimo omladinu u jednom tarobu. Ja sam 
bio prošle godine u Lajpcigu i u Holu, možda naj- 
veće stanice na svetu, video sam nekoliko hiljada ne- 
mačke omladine muške i ženske pod svojim barja- 
cima. 1 pogled na ovu ogromnu masu ofganizovane 
omladine napravio je na mene ogroman utisak. 

Ja žalim da ima u Jugoslaviji mnogih, koji jedu 
državni jugoslovenski hleb, ali ne smatraju da je za 
njih potpuno obavezna, ova naša velika državna ide- 
ja Ako bi mi po našim univerzitetima — a ja strahu- 
jem da g. Ministar prosvete ima vrlo mnogo glavo- 
bolje sa našim univerzitetima—potražili, mogli bi naći 
mnogo ljudi koj nisu jugoslovenski orijentisani. Naći 
će se razni nacionalni defetisti, ljudi koji pripadaju 
svima drugim pravcima samo ne pravcu naše državne 
politike Ja mislim ako govorim baš o univerzitetima, 
ja moram da podvučem da je državna ideja mnogo 
jaca, mnogo silni ja od sviju predrasuda srednjega ve- 
ka, u kojemu su se razvijale izvesne autonomije i iz- 
vesne  povlastice.  U  današnjem  dobu ćelu  našu  pro- 

svetu od universiteta do osnovnih škola treba da \ 
jedna naša državna ideja, naše Jugoslovenstvo, a sv< 
drugo treba pred ovom državnom idejom da iščezne. 

Samo jedna  kratka  napomena ovde.  Nije  d( 
ako   Vlada   forsira   najstrožiji    monopol   u   pogledu 
štamparskih   preduzeća.    Ja   mislim  da  uz   dr/. 
štamparska preduzeća treba da egzistiraju i  privi 
štamparska preduzeća.  1  Ministarstvo  prosvete  treba 
da  vodi   računa   i   o   privatnim    štamparskim    predu- 
zećima. 

Ja  ću, gospodo, da završim svoj  govor.  Ja sam 
potpuno uveren da će g. Ministar prosvete ići pravim 
putem i zaključujem s jenom molbom i s jednom že- 
ljom.   U  ovom Domu desile su se  velike "diskusijo 
skandalima,   bilo   je  senzacija   na  dnevnom   redu, ali 
skandali i senzacije nikad ovaj Dom ne smeju da od- 
vrate od konstruktivnoga rada na našoj prosveti, 1 
mora biti jugoslovenska i konačno ispoljavanje ju 
slovenskog kulturnog etatizma. 

Potpretseđnik    dr.    Košta    Popović:     Ima     reč 
g. Sever Varda. 

Sever Varda: Gospodo narodni poslanici,  kad w 
govor  o  narodnoj  prosveti   bez  iznimka   mi   se 
slažemo   i   zagovaramo   da   moramo   učiniti   sve   Što 
nam je moguće za  naše prosvetne ustanove.  Po 
žemo  u  prvom  redu  ustanovu  osnovne  nastave. Mi 
u svojoj zemlji moramo najpre da gledamo da podig- 
nemo osnovu prosvetu, kao osnov svakoga napretka 
jer osnovna prosveta rasadnik je narodne  pros\ 
a po tomj rasadnik napretka i razvitka zemlje. Ško- 
la je od uticaja na svakoga građanina,  a napose г 
seoske naraštaje  i  tu  ima osobite  važnosti,  jer ona 
ne  samo  što  time  podiže stupanj  pismenosti   na 
naroda, već ga i duhovno podiže i spaja i u  nacijo- 
nalnome smislu. 

Ovu  visoku  funkciju,  koju   imaju  da   vrše   naši 
prosvetni radnici, mi smo pozvani u prvom  redu da 
pomažemo i da sa ovoga mesta zagovaramo, da & 
rimo narodnu pismenost, da našem naraštaju daj« 
nacijonalno vaspitanje i stvaramo našu jugoslovensk 
inteligenciju. 

Naš seoski narod, koji prije nije tražio škole, sj 
nasuprot   oseća   veliku   potrebu   osnovne   škole, 
uvida sve koristi od iste, i jer je uvideo, kako onaj 
koji  je  pismen  bolje  prolazi   od  onoga  koji   je  ne- 
pismen.  Ali pored svoje najbolje volje i  želje   i po. 
red svoga nastojanja da dođe do škole,  mnogi  us 
siromašni krajevi, osobito Dalmatinske Zagore, nisu 
u mogućnosti da dođu do svoje osnovne škole, 
je  narod   u  velikoj   nestašici   i   materijalno   iscrpi je: 
privrednom krizom. Naša zagorska sela u ovom [v. 
gledu još mnogo zaostaju i u mom srezu ima pn 
20 sela, koja vapiju za školom  a ne mogu  do ško> 
le da dođu. Selo Ritelić u općini sinjskoj sa 800 sta- 
novnika duša  i 350 djece, još  nema  nikakve  šk 
Ovaj jedini  primer  dovoljno  govori  o  zapuštenosti 
naše Zagore. 

Suma   predvidena   u   budžetu   Ministarstva   pro- 
svjete kao pomoć siromašnim krajevima na  pod 
nju osnovnih škola svakako je premalena  i  u  doba 
nužne    štednje,  a  isto tako  i  u  ostalim     partij, 
osnovne nastave predvidene sume nisu  dovoljne, 
se  naša osnovna  nastava pomogne  i  popravi. 

G. Ministar  naveo je  danas,  da  u  našoj   državi 
ima   1200 praznih  učiteljskih   mesta,  a   1700" mla 
učitelja koji godinama čekaju na službu. Računajući 
da bi se sva prazna učiteljska mesta mogla popuniti >, 
godišnjim izdatkom od 14 milijona dinara, jasno je, 
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da je ova štednja, štetna po našu narodnu prosvelu 
■!U!W nuipodsoS ошср ep jsouznp B/ud usnu o|' вр | 
stru prosvete sva potrebna finansijska sretstva, da 
»e prilike;   osnovne nastave pomognu i poprave. 

U Primorskoj banovini, kako je g. Ministar 
'nde naveo, i u tom pogledu najgore zaostajemo. 
Od 500 i nekoliko osnovnih škola, koje imamo u 
Primorskoj banovini, ima zatvorenih 3(5 škola, a 
praznih odeljenja 150. Od toga u mome srezu ima 
18 praznih mjesta, a ima pojedinih odjeljenja sa 180 
djece. Čvrsto se nadam da će g. Ministar, imajući u 
vidu velike potrebe Primorske banovine, a osobito 
mojega sreza, nastojati da nas što prije i što iz- 
dašnije u tome pravcu pomogne. 

Radi premeŠtaja jednog nastavnika iz moga sre- 
za u drugi srez slobodan sam skrenuti pažnju go- 
>podiim Ministru, da je škola u Otoku Sreza sinj- 
skog, koja ima 4 odeljenja sa 312 djece, ostala za- 
tvorena   i   već je 4  mjeseca bez nastavnika. 

Ja moram da izrazim svoju osobitu zahvalnost 
Ministarstvu prosvjete za pomoć, koju sam do sada 
imao na podizanju novih školskih zgrada i da izja- 
vim da je u mome srezu od našeg Ujedinjenja do 
danas u ovom kratkom vremenu učinjeno mnogo na 
podizanju osnovnih škola. Svakako mnogo više nego 
prije za 50 i više godina. Po tom ova zapuštenost 
našeg zagorskog sela nije ni od danas ni od juče, 
već je ona ostavština tuđe vladavine, koja nas je u 
svemu pa i u prosvjeti zapostavljala i zanemarila. 

Kao poslanik jednog zagorskog kraja, gdje je 
prva potreba osnovna nastava, ja se ograničavam za 
samu osnovnu nastavu i sve ove napomene, koje 
sam učinio i u najboljoj namjeri i želji za opšte naše 
narodno dobro, želim da tako bude shvaćeno, pa 
imajući puno povjerenje u ličnost današnjeg gospo- 
dina Ministra prosvjete, ja ću glasati u pojedino- 
stima za budžet Ministarstva prosvjete isto kao što 
Nim glasao u načelnoj debati. (Odobravanje i plje- 
^kanje). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč 
narodni poslanik g. dr. Milan Metikoš. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici, 
budžet Ministarstva prosvete iskazuje se u ukupnim 

liodima sa 816,482.581 dinar, te je prema tome 
nešto veći nego li lanjski. Hoću odmah da kažem da 
uiko u na.šoj zemlji ne bi mogao ništa prigovoriti 
lome ako se čine izdatci i rashodi na podizanje naše 
prosvete. Ako išta u našoj zemlji, to je prosveta pr- 
vo, što nam treba, da se ona podiže i da se sistemat- 
ski razvija. Ali opet, gospodo, uza sve napore, koji 
^e čine od oslobođenja i Ujedinjenja na ovamo, opa- 

lo, da u tome radu nije bilo sistema, nije bilo pla- 
na, nije bilo programa. Izgleda, da se i ovde, kao i 
u svima drugim poslovima i u svima drugim resori- 
ma, radilo na parče, da su se pravili eksperimenti i 
da ti eksperimenti nisu davali ono, što se od njih 
očekivalo, pre no što se pristupilo izvođenju posla. 

Gospodo, danas smo imali priliku da čujemo iz 
usta. g. Ministra prosvete, gde nam kaže, da je izra- 
đen nastavni program za rad osnovne nastave. Ali, 

linistar nam je odmah kazao i to, da je po pred- 
logu Glavnog prosvetnog saveta odložio sprovode- 
nje toga nastavnog programa za to, što treba najpre 
da se izrade udžbenici. Ja sam, gospode), slobodan 
tim povodom da kažem ovo: mi već toliko godina 

matramo šta se radi sa tim udžbenicima i mi svi 
vidimo da te udžbenike rade u glavnom sve isti ljudi, 
većiom članovi Glavnog prosvetnog saveta. Vidimo, 

isto tako, da dok su sve druge knjige, i naučne i 
poučne, po svome sastavu i po svome obimu. Vrlo 
jeftine u prodi, dotle su školske knjige svaki put s\ e 
skuplje i skuplje. Narod se opravdano žali što se ove 
stvari u toj formi trpe i on odavno teži da nade 
razumevanja u Kraljevskoj vladi, odnosno u Mini- 
stru prosvete da jedanputa stane na put toj pljački 
i učini, da svaki može lako i jeftino doći do udžbe- 
nika, jer se zapaža da je ovo što se sada radi, jedan 
sistem, jedno specijalno pogodovanje i neopravdana 
zaradaizyesnim ljudima. Ja sam slobodan da ustvrdim, 
gledajući palate izvesnih nastavnika, da su ih napra- 
vili vršeći kompilaciju nekog stranog udžbenika, pa 
im to primljeno kao udžbenik, koji se natura ško- 
lama i koji se mora kupovati po celoj zemlji. Opa- 
žamo dalje da skoro svaka banovina ima drugi 
udžbenik za isti razred. Narod usled toga dobija 
dojam, da je korupcija uzrok što4se to tako radi. 

Bilo bi potrebno, da prvo Ministar prosvete u 
izradi svoga prosvetnoga programa odredi, šta i koji 
materijal imaju deca u kome razredu da savladaju, 
pa bi onda prema tome jedna komisija stručnih na- 
stavnika trebala taj program da razradi i ziradi udž- 
benike na tim školama. Tim komisijama trebalo bi 
odrediti nagrade za ra-d, a ne propuštati izbor poje- 
dinim komisijama, koje će pojedini udžbenik da tole- 
riraju godinu dana dok pogodovana ličnost zaradi 
parć, a dinge godine da se preda drugome, tako da 
od toga u stvari bude samo štete. 

Ja to sa ovoga mesta osuđujem kao jednu ko- 
ruptivnu i jednu, za našu prosvetu, očajnu situaciju. 

Ako g. Ministar prosvete — tu mu dobru volju 
neću da osporim — želi da uvede red, neka u tom 
pravcu učini što je potrebno. 

Ministar prosvete ima privredno preduzeće, koje 
se zove Državna štamparija. On tu ima mogućnosti 
da štampa udžbenike. Ali on prepušta da pojedina 
lica, kojima se daje monopol koncesija za eksploata- 
ciju udžbenika, nadu svoga izdavača, da sa njime po- 
gađaju uslove izdavanja i štampanja. Prvi je zahtev, 
tla u izradi prosvetnog programa Ministar prosvete 
naredi, da izradu udžbenika, imaju da rade komisije, 
koje će proučiti sve nastavne sisteme po svima drža- 
vama, pa što nadu da je najbolje za nas, neka pri- 
mene i kod nas. Prema tome neka' druga komisija sa- 
činjava udžbenike, koji su za našu decu potrebni i 
neka budu svuda na celoj teritoriji naše države isti 
udžbenici, sa istim sadržajem. Treba onemogućiti 
specijalno izdavanje udžbenika, kao što se sada radi, 
da se štampaju razni udžbenici, za decu istih razred;:, 
istih zavoda, samo po raznim krajevima zemlje dru- 
gojače. Državna štamparija ima mogućnosti — proši- 
ruje se — da te poslove sama svrši i da kalkulira po 
najnižoj ceni. Jer ako se želi da deca dođu do boljih 
udžbenika, treba učiniti da su ti udžbenici što jetli- 
niji. Nikad i nigde ni u jednoj zemlji nisu bili tako skupi 
udžbenici, kao što su skupi danas kod nas, kao da se 
ide sa jednim planom da se pogoduje izdavač, onaj, 
koji je na knjizi stavio svoie ime kao sastavljač udž- 
benika. To će pogoditi roditelje dece i to onih naj- 
siromašnijih, jer inače deca ne mogu da uče predmete, 

Tu se traži reorganizacija dostojna prosvetne 
visine. Da se sve ove linije, koje se kroz Prosvetni 
savet pogoduju, promene. Pogodovanje samo izves- 
nih lica da se ukloni, da bi se izbacio prigovor da je 
i tu ušla korupcija, koja treba da se goni iz hrama 
prosvete. 
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Kao što su skupi udžbenici zapreka da se pro- 
sveta može normalno razvijati i zapreka da svaki dođe 
do mogućnosti da se prosvetom koristi, tako isto je 
velika zapreka i školarina. Školarinu je uveo g. Mi- 
insLar finansija iz fiskalnih potreba države, tragajući 
za prihodima. On je smatrao za potrebno, da unese 
školarinu kako bi školarina mogla da pokrije jedan 
deo troškova za škole. Ja ću biti slobodan da kažem, 
da je to jedna vrlo neopravdana mera u našoj zemlji, 
u kojoj prosveta nije baš na tako visokom nivou. G. 
Ministar finansija mogao je da nade te izvore pri- 
hoda i na drugoj strani. Mi smo mu dovoljno ukazi- 
vali mogućnosti gde to može da nade. Mi smo upi- 
rali prstom u one najkrupnije, finansijski najjače, 
koji su uz to i stranci, a u našoj zemlji imaju predu- 
zeća u svrhu iskorišćavanja naših narodnih redova, da 
lamo pritisne i pošalje sposobne finansijske organe 
jer tamo može da pade potrebna sretstva, pa nebi 
bilo potrebno putem školarine tražiti pokriće rashoda 
opšte administracije. 

Gospodo, školarina utiče rdavo i u srednjoj i u 
visokoj školi. Omladina, koja se u tom pravcu ogor- 
čeno ističe i žali ima puno pravo i naša je dužnost da 
brinemo da se školarina bezuvjetno ukine. A ako. se 
uvede da se uvede samo za one krajnje imućne kojima 
školarina može da dođe kao jedan sporedan dodatak, 
koji ih neće teretiti. U školi imate deo činovničke dece. 
a mali činovnici nisu baš najbolje plaćeni. Ja sam imao 
prilike lanjske godine da vidim jednog takovog či- 
novnika, koji je imao troje četvoro dece u gimnaziji. 
Imao je od žene ušteđevine u jednoj banci u Zagrebu. 
Trebao je da upiše decu, no banka mu novac niej 
mogla dati a prinadležnosti na vreme nije dobio. 
Deca su mu stradala, jer ih nastavnik nije hteo da 
upiše bez plaćene školarine. Ja mislim da tome pita- 
nju treba pokloniti punu pažnju, i g. Ministar pro- 
svete neka se brine da skloni u Ministarskom savetu 
Ministra finansija da za ovo vrelo prihoda nade 
naknade na drugoj strani. Omladina, koja se ljuti 
zbog toga tereta, koji joj sprečava mogućnost ško- 
lovanja, ima puno pravo. 

Ja sam hteo da skrenem pažnju još na jednu 
stvar. Kad smo čuli da imamo 1.200 odeljenja osnov- 
nih škola, i kad smo čuli, da ima preko 150 izgra- 
đenih novih osnovnih škola, koje nemaju ni jednog 
nastavnika, ja držim da se kod te činjenice treba oz- 
biljno da zamislimo. Opravdan je jedan prekor: kad 
mi možemo da trošimo na naša pozorišta, koja slu- 
že samo gradovima, — neću da kažem da pozorišta 
nisu kulturna potreba, — držim da bi bilo pravilnije, 
trošiti više na osnovne škole u selima. To pravdaju 
cifre. Na primer pozorište u Beogradu prima od dr- 
žave oko 6,758.000 a grad Beograd ima svoj budžet 
cd preko 600 miliona dinara. Beograd bi lako mogao, 
da unese u svoj budžet i taj rashod za pozorište, a sa 
onih 6  miliona moglo   bi   Ministarstvo   prosvete  da 
udovolji  potrebama osnovne  nastave,  po selima.    
Isto tako, gospodo, u Zagrebu se troši na kazalištima 
takode krupna svota od blizu 4 i po miliona, a u 
Ljubljani preko 3 miliona dinara. Ja držim, da bi 
trebalo u te stvari da se zahvati i da se bezuvjetno 
omogući da i selo dođe do prosvete, jer nije pravo, 
gospodo, da varoši imaju sve, i univerzitete i sve 
škole počevši od osnovnih, kao i sve moguće kultur- 
ne ustanove, a sela naša, koja daju veliki tribut našoj 
zemlji i državi, da ne mogu da dobiju ni po jednog 
učitelja. Ja držim, gospodo, da u tom pravcu treba 
skrenuti ozbiljnu pažnju g. Ministru prosvete. Neka U 

tom pravcu bezuvjetno preduzme hitne mere, jer .. 
onih ušteda koje će dobiti po ovlašćenju prema Fi- 
nansiskom zakonu, ja držim, da neće biti mnogo ko- 
risti. A ako treba pomoći treba pomoći brzo. Ja \,> 
uveravam da u mome srezu postoji škola, koja je od 
pre 30 godina imala po dva nastavnika, a sada, vik 
od godine dana, nema ni jednog jedinog. Uzaman su 
bile sve molbe, uzaman su bile sve žalbe iz naroda, 
kaže se: nema budžetske mogućnosti. 

Isto tako moram da skrenem pažnju g. Ministru 
prosvete  na ovo:  Opazio sam  da se  uvrežila jed 
čudna  pralisa.   Za   izvesne  nastavnike   proiekcioaaie. 
шко nema uslova po zakonu da sede po izvesium cen- 
ti alnim mestima, stvarajuse ti uslovi na taj način, i-; 
se dotična lica premeste u unutrašnost,  pa se posle 
ta isia lica dodele na rad u Zagreb, Zemun, FanteV( 
Beograd i t. d. To je jedna praksa koja demorahzirJ 
kadar nastavnika, jer vide, da se protekcija vodi 
se ne postupa po sposoonosti i po spremi pojedimn 
lica, nego po izvesium specijalnim i ličnim  obzirima. 
Tako isto imam da primetnn: Cuo sam opravdane 
be,  da se  izvesna.lica  pomoću  intervencija,  koje s 

plate,  osiguraju,  da  dobiju  bolja  mesta  i  da  m 
iSKOnSčavuju  na veliko.  Ja sam svojevremeno u p 
tanju ooiDe protiv korupcije naglasio, da bi bilo po 
trebno,  da se  i po  personalu  obave  revizije.   1 kod 
onih lica koja rade personalne stvari, valja stvari к- 
vizirati da se vidi, da li su on iz svojih redovnih pri 
nadležnosti mogli da stiču,  da  podižu  izvesne  \ 
i krupne objekte, koji pokazuju, da je njihov polo 
žaj takav, da sem redovnih prinadležnosti pritiču nj; 
ma i sa druge strane prihodi. Neka bi se g. Ministai 
prosvete, po tome  pitanju  malo  zainteresovao i га 
mislio. Možda bi u svome resoru mogao  naći in.,;. 
rijala, da olakša posao g.  Ministru pravde,  kad 
trebna komisija bude obrazovana da radi na pro^ 
korupcije. 

Ja  sam  kazao:  Ako  se  naša  prosvetna   polit;,, 
bude vodila planski i po najboljim silama koje treb 
da  je  organizuju,  g.  Ministar  prosvete   naići  će m 
najbolje   razumevanje   ne   samo  Narodnog   prets; 
nštva nego i čitavog naroda. Ali dok se ne vidi 1 
o  najbitnijim  potrebama   narodnim,  ne  treba  se §r 
diti,  što  se gleda  sa skepsom  na  najbolje   planov« 
koji se iz godine u godinu prilikom budžetske debate 
pokazuju.   Iz  tih   razloga  moram  da, glasam   рго& 
ovoga budžeta. (Odobravanje i pljeskanje  na levici 

Потпретссдиик др. Коста Поповић:    Има pei 
пародпп  послапик г. Милап Петковић. 

Милан   Петковић:   Господо   пародпп   посланп 
ци,  многа господа  предговорници  говорнли су 
врло кориспим темама из области просвете. Oci 
рење  тих  тема  претпоставља     пормално   стање i 
осповној и средњој пастави. Нажалост ja не i 
говорити  o тнм  и  сличним  темама  с обзиром 
пзузетпо бедпо  стање у осиовпој  и  средњој na- 
стави опих крајева, које ja имам част претстав,г" 
ти у Народпој скупштини.    Зато,  господо.     ja i 
да се ограпичим  на one најелемептарније   no 
Ge, осповпе  потребе тнх крајева. 

По  предлогу буџета за   1934/35  годину  upe- 
виђају   се   издатцп   за   универзитете   у  суми 
милиона 538.093 дипара, за средњу наставу пре-- 
виђају    се издатци    у    суми  106,461.040 дипа;\ 
поред средње    наставе    предвиИа  се  посебно 
учител.ске  школе   19,267.218  дипара   и  за   грађад. 
ске школе 28,543.047 динара, a за основну наста 
ву и народпо  просвећивање 501,511.365  динара. 
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Према прошлогодишњем буџету биЈЈр Je одо- 
'ipciio за унмперзитете преко 67 милиона дм- 
нара, за средњу наставу око 109 милиона дн- 
"ара, a посебно за учител>ске школе иешто пре- 
ко 20 милиона динара, a за rpahaucKe школе im- 
je било ништа одобреио. За основну паставу би- 
ло je  одобрено 512,315.425 дииара. 

Предложепи издатци према прошлогодиш- 
њим издатцима мањи су код универзнтета за 
3,5 милиона динара, код сред1ве наставе за 2,5 
милиона динара, a код учитељских школа мањи 
су за нешто испод 1 милион динара; код грађан- 
ских школа ти су издатци за идућу годину већИ 
за 28,5 милиона динара, јер ова глаиа „гра1)аиске 
школе" нова je према прошлогодишњем буџету. 
Код осиовне наставе и пародпог просвећивања 
иањн су издатци за 10,804.0(50 динара. 

Али.  уколмко je редовним расходима за иду- 
tiv годииу предвн1)ено овим законским предлогом 
иање,   него   што je то било одобрено за прошлу 
годину   1933/34   за  уииверзитете,   средњу  наставу 
и учиПел^ске   школе, утолико су предвићени  ваи- 
редни расходи и за универзитете и за средњу па- 
ставу, управо онолика сума je  предвиђена, коли- 
ко je  потребно да се тај мањак  изравна.  Остаје 
неизравнат   мањак  илн днфереиција    само  за  о- 
сновну     Г1аставу, јер се у ваиредиим    расходима 
предвиђа за осиовпу наставу само 2,033.000 дииара 

Из  ових   бројева    јаспо се види    несразмера 
издатака  који се предвиђају за OCHOBIIV,    средЈБу 
и високу просвету, јер издатци за средњу просве- 
ту BefiH   су   од високе просвете само за 2,5 пута, 
ако ту сврстамо учитељске и rpahaucKe школе, a 
ту им je  свакако и место.    За осиовпу    просвету 
предвиђено   je само осам пута више иего за ви- 
соку просвету и трн и no пута више него за сред- 
њу просвету. 

Па кад je овако стање, онда није чудо да се 
већ више  времепа н година код нас озбилЈИО ro- 
вори   и   страхује   од  хиперпродукције  интелиген- 
ције, a  истовремено имамо срезова са 94% непн- 
смеиог становништва. Ово je неправедна и штет- 
иа иесразмера, јер осповиа просвећеиост, која се 
стиче  у   основним  школама  јесте,  или бар треба 
да буде,   једно од најосновнијих и најелементар- 
иијих  права   свакога грађаиина једне културпе зе- 
ил>е у саданзем двадесетом столећу. Осповна про- 
света je насушпа потреба сваког грађанина као и 
иасушни  хлеб у садатњем времену.    Ова иасуш- 
иост основие  просвете намеКе се no снли и спази 
замаха у миога напредовања и развијања v свету 
у двадесетом   столећу.  Лер у данашњем  времену, 
у светској  утакмици и копкурспцији тешко je on- 
стати и сачувати се и оиима    који cv паоружапи 
са snafbCM,   a  поготову    још и теже    иеппсмепо.м 
човеку.     Неписмеп    човек v данашњем  свету и у 
животној   борби    једпак je оном војнику који je 
послат у рат да се бори против пепријател.а којп 
i   снабдевен   свим  пајмодеринјпм  спр&Јзама  и о- 
ружјем. Један наш јавни радник, говорећи o јед- 
иој прилици   o npHB[)e;uioj моћи namera народа и 
!!-eioBoj  животпој борби у светској крпзи, казао 
je да  je   привредпа способпост свакога.  na  и na- 
mera иарода  везапа и да ona завпсп    од iberoBoi 
просветног   стања и п.егове просвеКеИОСти. Јер n 
ако je  свуда   привредна депреспја,    ипак постоји 
извеспа утакмица и копкурепција у животпој бор- 
би за егзистепцију. 

У овој утакмици и конкуреицији просвећепи 
парод лакше he се снаћи n прибећи кваптитатив- 
иој илп квалитативпој конкурепцнји како када му 
koja ситуација налаже, него што he зпати и моћп 
учинити парод без основпе просвећепостп и о- 
сповпог знања. 

Зато, господо, учшиепа ie вслпка неправда 
ониМ nauniM грађапима, члановима пашег иаро- 
да, којима се још пије учинила доступпом оспов- 
на просвета, a да ne говорим o средњој и висо- 
кој просвети. Тих и таквпх имаде v пашем napo- 
ду велики број, a у извеспим пределима процепат 
пеписмепостч стаповппштва, како сам рекао, ne- 
n^ece na 94%. 

Има крајева, господо, где na целом простору 
у дужини до 80 км. и у ширини до 40 км. са око 
40.000 стапгжипкп, пема nn јелие једипе гаколе. 
Ja ово, г. Минигтре, кад тврдим. не говорим на 
памет, пего ћу Вас уверити да овако стањр. no- 
ćio in; ja hv у даљем говооу то показати. To су 
кпајеви у Дпипској блнбвини и то бага v срезо- 
вимп Koin чине спелипу Дпинске банрвине, a то 
су Срезовп зворнички, сребпнички, власенички. 
кладањски и једап део тузлапског среза. Т;м крај 
баггг ie опле где се власенички спез додирује са 
зкопничким, a na том поостору бсз ижоле. живп 
40 000 становника. У звооничком спезу имале 0 
лпттттина. све јелпа до лп\те пореНане. са ппеко 
20 000 стаповпика na простопу и дужипи до 30 
км.. и v шиРини ло 20 км.. a ни јелне јелипе шко- 
ле пема. Сличап je у Tf^ie погледу Срез власеппч- 
ки и клалањски. a нешто je боље у cneav сребп- 
пичком и тузлапском. Код спеза тузлапског ми- 
слим na onaj п>егов лео, који се наслања na срез 
власеничкп и звопнички. a који je улал^енији ОД 
нпдугттпе и спеског vr окружпог места Тузле. 

Ппема плапу. како га je зшишљар пачелпик 
Ппосветпог олелеп.а Дрипскс баиовипе да се из- 
гпали пгколска мрежа. у овим срезовпма трсбало 
би.6—8 гоДина подизатп no лве до три тколе 
сваке голипе, na ла се пзграли истом ополико 
школа. колико ne бп било мпого. него би се тек 
тала могло рећи. ла су тп срезбвИ приближно 
ПОДМИПбНИ са згралама за ocnonne школе. СЈелан 
глас: Треба изгралити плап мреже за све ocnon- 
ne школе у земл.и). Прави се код нас пеколико 
годипа, али се тај плап ne може да изведе збсм 
оскулице (1)ипапспјскпх спетстава. 

Потпретсслчпк др. Коста Попопић? Молнм 
вас да завртите, ваше je време протекло. 

Милан Петкопић (паставл>а): Ja говррим 6 
врло важпим стварима. 

Потпретседтш др. Коста Поповић; He гова- 
pure само ви, сви говоре o важпим стварима. 

Милан ПетковиН (паставља): Зато. господо, 
и ако се палазнмо у годипи светске крнзе, ипак 
ne би смели да занемаримо ono круппо питање, 
nero треба паставити свим силама да се подигну 
школе и у овим сиромашшш крајевима, како би 
и овп крајеви у просветпом погледу креиулп na- 
пред за осталом својом браћом. 

Земл.а   koja   има   буиет   преко   10   милнјарди, 
могла би и требала би дати барем 20—30 милио 
иа  na  изградњу школа  у сироматпим  крајсвнма, 
као што су овп срезови у Дрипској бановини које 
сам овде помепуо. 

Међутнм ja  сам  се,  господо, запрепастио  o;j 
изненађепЈа кад сам пашао 294 партију предложе- 
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ног буџста Мтгистарства просвете, a то je nap- 
ili ja ,38 градњу школа у шромаишнм крајспнма" 
и видео да je ту за то предвнђеио 1,900.000, дакле 
мање за 100.000 дииара mero у садањем буиету. a 
■угшлион и 100 хиљада ма:њ;е иего буџстом 1932/33. 
Место да te у оеом погледу поправл.амо према 
npcliauiibHM годинама, мн идемо na rope. Некад 
се давало за гтодизање школа у сиромашним кра- 
јевима, једној једииој жупанији 2—3 милиона, a 
сада je iipcmaiijCiio за чнтаву државу испод 2 ми- 
лиоиа. Искрено да кажем за ово сам замјерио Фи- 
нансијсмом одбору који je вршио исправке поје- 
дкиих партгојд и прзиција у првобпгзм предлогу 
буџета Мгагастарства просвете за 1934/35 буџетску 
годипу, a није нашао за тштребно, да ову партмју 
повнси, mero je шта више сагласио се са предло- 
женим смап ен.ем за 10O.000 динара према текућем 
буцету. 

Потпретссдпик др. Коста rionOBHii: Молим вас 
да изволите завршнти ваш гавор. 

Милан Петковп1» (наставл.а) Ову замерку, упу- 
ћујем ие само всћиии Фитаисијског одбора, псго 
и мањшш Фниатснјског одбора, a TO je ташој опо- 
зтшЈи. 

Рачуиајући с vm/i, да he ова партија за поди- 
зање школа у снромаштим крајевима нпак остати, 
у предложеној суми и пеизмењеиа, хоћу са свога 
места да упутим апел ma господита Мтнисгра, a 
л(олим и уважеие дргупове послатике, да ме у томс 
другарски И велик-одушно помогну, да се и од 

1ових скромних cvMn рсићм делом обрати пажња и 
учини помоћ нлгеиглваиим срезовима Лпитске ба- 
повипе. Смаграм, да овај мој захтев mmje нескоо- 
маи, с обзиром иа поволшнје craihe у лпугнм ба- 
иовинаш, ocim Дршгске и Врбаске, моја такође 
ttHfe v гвом погледу у завилшом положагу. Оснм 
тога правелно je ла се ч.нтава сума ладе Дпннп<ој 
и Врбаској бановини и загго, јер све друге баиовине, 
сразмерпо 6poiv свпшх стачовннка, рсдовно сваке 
годипе у редовним издатцима мпого више оптере- 
hviv буиет 'ocmopne наставе, иего Дпннске и Rp- 
баска батовтта. 

Потпрртседпик до. Коста Поповић: Молтм 
вас, госполине послајниче, да завршите. Протскло 
je вапте време. Ми имамо споразум, дл иимо не го- 
вори дуже on, 15 митута. 

Милан ПеткопШ* (наставља). Ла hy за 5 минута 
иити готов. Гп'Споло, да износем само теколико 
npHvtepa ?а OPV моју тврдњу. Ha OICTUOBHV наставу, 
гшемп ппепложеном буђету за град Београл, који 

■има 250 000 стриавника, издаје се ma осковпу на- 
crasv 11.500 000— Ha ЈТплвску блчпшпгу са ппи- 
ближио 1.000.000 становника fiO 000.000 динара; на 
Савску банотину са 2.300.000 становттика fil.OOOOOO 
личара; на Ппбаску баиовину са 1.000.000 стаиов- 
■итка, госполо, оамо 7.000 000 динара. Пптле.даћте 
OPV HefcpaaMeov. Ha Пптмопгк-у баиоКину 15.000.000 
п.инлпа: na Дрииску na l.GOO.OOO стаиовпика само 
21.500 ОООлитапа. Из голтге у годиту ово се стал- 
iio понавља, na je оправлат) и праведио, да сс 
орогодтпњом ставком за помоћ за граћење шко- 
ла v спромашппм крајевпма обратп naineha паж- 
n.rt. ц отл целокупна ладпе na помоћ ДринскоЈ и 
Р.рб«гчоо;ј бановини. 

Господо, кал ICMO код осиовчтх ткола, мзрам 
ппогор.опитт иеколикту оечи o т>пцел\'ри за гра- 
1>e4,e ткола. ir o плановкма за школе. Саллтпп.а 
ппопедл^а   врло  je дугачка и врло скупа.   Да се 

добпје доввола за градњу школе, ту мора na imv 
места да'изиђе комисија, коју сачип-авају: ср( 
начелппк,  срешп  лскар,  техничар  плдлежие  л^х- 
ничке   сскцпјс,   шкадлски   надзорти«  n  геоме 
Ггсиодо, ова лица нису често у једпом истом м:- 
сту, парочито врло често пису школски надзорник 
и техшнчки стр1учња1К.   ripoieione   мпого   врем 
док се omi споразумију, када he утврдити дан .;:. 
излазак «а комисију. Осим тога овако сасгав 
коздиспје  коштају  no пеколпко   хш.ада    ди' 
Зато молпм господшга Mmincrpa, и скрећем паж- 
ii>y 'iia ово, да би пзволео предузети мере и корак, 
да се упростп   проедура   за   лаваП)е   дозвола за 
гр;адњу ппсола, н да се издаци за коцмисију гвез\ 
на најмању меру, како бп ти издаци за те комисик 
били што мањп, a сав  raj nocao те великс  K 
cnje Morao би свршитп срескп надзорпик путева i 
евептуално геометар. 

IIITO се тиче, ro'cnomio, посто(|ећ1ИХ тппова пла- 
иова тколских зпрада, onu су рпло непракп 
скупи n пеподестп и me одговара^ју коајевпма 
скпм m плапитским. Hanpiraep за једчу лворазред- 
<гу тколу no адобретим типовима планова тпажи 
се дужипа од 26 метара и ширина од 14  ме 
mro 'кошта преко 250 хпл.ада динара.  У једноме 
месту где се je створтло рпсположги.е ла  :е п . 
дигне школа a била су потребпа два отелења, тај 
(гаролти   покг^ет  морао  се  je   угастм   iep   Бач:к;; 
управа, држећи се строго прописаиих тишзва 
иова, да зграда мора mo дужини и no ширини од. 
говаоати тим типор.има. нпје хтела дати одо€ 
за градњу. И зато се то ггитање морало да peup' 
na јелап ддуги начин, и то тлко, дл су otmi са\! i 
почелп рад ma дизању школе без одобрења над. 
лежпе пллсти и TPKO власг поставили ггоед готоц 
чнп и птгпулили te. да изла накш.тчо олобпеч-е п^ 
п>ихоро'м преллпжетом плаиу. 

Ппчлружујем   се.   гпсполо,   захтеву    гогпод^ 
ппелгпроочн^а o ypot)p4iy   јелии.грррких   n   i 
образних упбеппка за пелу земл.у. To ie јелнп и: 
ционална потпеба ла бп се преко њих лошло ло 
потггуирг амалгамисања и нашег наиоиалног 
nan.a. Kalo и зато да се спречи пчл оужиа трг. 
која го ланас спповоли с уџбен&шима. 

Из|лвл>ујем na Kpaiv лл имам nvno повеоен^ 
v данашњег г. Министоа ппосвете и eenvjvhH m 
he ове моје папомене угво!итп. изјављујем да Kv 
гласати за гшедложени буџет Мипистапства npn. 
свете. ГОдобплвап.е и пл>ескањеЛ. 

Потпретсслипк др. Коста Поповић; Има po,; 
наролни посллпик г. Аранђел Савић. 

Аранћел Canufi: Госполо народни посланицц 
пред пама je бупет Министарства просвете. a v 
псто време пред нама ie и један гтроблем који изц. 
скује пуну пажњу и Крал^евске владе и Народног 
претставништва. Пред нама je проблем наше о- 
младппе која се из дана у дан почела да претвам 
у интелектуални пролетаријат. Овај проблем, го. 
сподо, истиче се у моменту када страшна нен«в 
коja сс зове екопомска криза свом својом јачц. 
пом јуриша na све л.удс и све народе na кугла 
земљинрј. Свн су л.удп n народи упућени v борбу 
са тпм питањем и сва друга пптања ко|а с\ \ 
вези са животом парода, отклоњена су због тога 
мало у страну. 

Господо. ja не знам како je v другим зсмл.,1. 
ма, нити хоћу да зпам, алп постоји овај факат m 
je код nac ово питлп.е,    овај просветпп  проблем 
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много важнији, него што je економско-финансиј- 
ска криза. Јер, господо, економско-финансијска 
криза дошла je као једна епидемија да испретура 
д ствари, na iie као таква и отићи. Добро je што 

се људи боре противу Мзс, али ja сматрам, да 
нема пи чопска im народа na кугли земљинрј који 
''C je изгонити, jej) je за то потребан ne једап 

'•ек или један парод, пего сви л>уди да пмају 
заједиимке интересе и исте погледе na ствари, 
na да то могу да постигну. Међутим, код овако 
испреплетаних пптереса као што су дапас код na- 

(a и појединаца, требаће још дуго времена да 
се ona jieuiii. Пссуми.ипо je, да ћемо je ми као 
аграрпа земља мпого лакше пребродити no дру- 
ги пароди. Зато налазим да je проблем иптелек- 
туалне омладипе мпого важпији no IHTO je еко- 
ноиска  криза. 

По извештају г. Мпиистра просвете, мн имамо 
данас   око   5100  интелектуалаца   неупослених;  na 
нашим универзитетима има данас сигурпо 7 до 8 
хил.ада   студената   који   he   после  четири   годппе 
претставл,ати 7 до 8 хилзада пеупослепих интелек- 
туалаца.     Haine уч11тел>ске школе,    којих има ni 
броју 31, нека дају просемпо само no 30 свршепнх 
учитеља,  то he после 4 грдине дати једпу цифру 
од   3700   неупослених   нптелектуалаца.   Ha   крају, 
све друге школе, средње n стручне, нека дају joiu 
четири     или  пет хил>ада,  и  тако  ће  се  створити 
једна армија после 4—5 годнпа, једна армија од 
25—30 хил^ада иптелектуалаца неупослених. Вал>а 
господо знати, да je nama адмипнстрација преоп- 
repehena   и  да  се  ти  иптелектуалци ne  могу упо- 
слити. AKO би се хтело да се na место онпх пен- 
зионисаних, поставе нови, онда ne треба забора- 
вити да се мпого више добпва у рађању и произ- 
водњи   него mro одлази Богу na истину. Ако би 
се хтело тмм путем да nohe, онда би се пепзиопи- 
сањем старих преоптеретио државпи буџет који je 
ииаче преоптерећен. Ваља господо, зпати и то, да 
je nama омладина, иска ме извние, педопол>но na- 
ционално   васпитапа, алн ona томе nnje крива. И 
када постоји onaj факат и кад се томе дода гла- 
дан трбух, опда неминовно та омладипа прсгставл^а 
опасност и можда he и може да испретура ствари 
rf)pe, иего   што je пх je испрстурала фипапснјска 
крпза. 

Ja поздравл.ам акт Краљевске владе, која je 
иннцијативом namer узвптепог претседника И 
Претседника Крал.евске влале господипа Николе 
Узуповића као и целокуппе Крал>евске владе пре- 
дузела да ово питање допекле реши. Ja сматрам 
да he оиа ono питање репттп опако, како то др- 
жавни и народни imrepecn'n потребе захтевају. 

Господо, овлаштење које je Крал.евска влада 
добила за увођер^е штедље, даје Крал>евској вла- 
ди право да упосле пет хил.пла нптелектуалаца', 
колико их данас има са недов6л>тш матерпјалним 
срествима за жпвот, a који чекају na упослење 
наиесто пет хил>ада интелектуалаца ко.ји се пала- 
зе у државној служби n који су материјално ocn- 
гурани. Госполо, ja поздравл>ам овај акт Краљев- 
ске владе, јер he се његовим извршењем задоно- 
л.ити социјална правда. 

Али, овим господо, питап>е овога проблема 
imje peuieiio, јер Краљевска влада he у току ове 
године упослпти пет хил.ада интелектуалаца да би 
iwyhe годипе добнла пет-шест хил.ада нових И 
си.чке  годипе jom no пет-тсст хиљада нових. To 

питање, господо, nnje могло да се рети тпме. Го- 
сподо, мпоги људи у разговору, када се говори o 
овоме питању, кажу: „Па то je лако решити: Ни- 
где у закопу ne mnne да je држава обанезпа да 
једпоме свртепоме Цаку да државпу службу." Je- 
сте, господо, то je тачпо, то пигде imje narmcano a 
сама тенденција школа nnje ншла na то, да се свр- 
шеном ђаку једне школе да упослење у државној 
службн, него na то, да on у тој школп стече једпу 
наобразбу, која му je потребпа. Али од ствараша 
name мале Србије, na до Уједињења као и од Ује- 
дт1>ења namera до дапас, mije се деспо случај, да 
дете које je завршило тколу nnje добило држав- 
ny службу. 

C тим чип.епицама рачупали су и 1)ачкп po- 
дител.и, a рачунала je n омладина кад се je опре- 
дељивала којим путем да иде, то je дакле тради- 
ција. По моме скромном мишл>ењу једино |)eiiie- 
и,с тога питања лежи у томс, да се na сваки на- 
чии спречи павала омладине v оне школе, које 
лиферују чиновништво аа државну администра- 
цију. 

Господо, ja ne мпслнм n далеко сам од поми- 
сли да се то спречавање, пагомилавате иптелек- 
туалпог пролетаријата спречава затварањем шко- 
ла, школе су потребпе као супце животу, ne ми- 
слим да се подижу баријере које he спрсчавати 
навалу деце у школе, као што je сада учип.епо 
школарином, која спречава роднтел>е средшег 
сталежа да своју децу школују, али ja сам за то 
да се врата затворе за све one који пису способ- 
ни да у те школе уђу. Ради тога, господо, пека ми 
je дозвол>епо да учиним једну сугестију. Од ка- 
кве je ona важпости и да ли ona вреди, остављам 
вама  да  процепите. 

Пре свега треба утврдити    број  школа  којо 
лиферују чиновнике и одвојнти од оних које су 
потребпе за личио усавршапање човека. Из доса- 
дање праксе знамо да je свакоме човеку, без раз- 
лике na коме je    чослу  потребпо    осморазредпо 
тколовап>е у оспонпим и средњим тколама, TO je 
безуслошш  свакоме  човеку  потрсбио,   na  био  за- 
натлија, трговац или земљорадник. Али зпамо и то 
да наше чпповшпптво   лпферују   више гимиазнје, 
стручне школе и уппверзптетп. И ако би се ово пи- 
тање хтело правилнр и праведно да реши и да се 
задовол.и државна потреба, треба jom одмах у no- 
четку допети прппцигтјелпо pemeibe, да ли се жеп- 
скиње може уопште пустити    у државну службу 
кли ne. Moje je мишљење да ne треба женску де- 
цу одвајатп од мутке, иска се сваки такмичи, na 
ко буде бол)п, нека иде папред. A ако би се ста- 
ло na ono гледиште, које се дапас чује са страпе 
да женски чиновници,   чиновнице   заузимају ме- 
ста мушкарцима и да се женске ne пусте mnne у 
државну службу, онда у том случају треба жепске 
тколе одвојити од мутких и n>!!x подићи na до- 
стојпу висину,    na израднти план    и програм no 
коме he те школе раднти. 

Друго господо, зпамо из праксе да чиновнике 
лиферују гимназије, стручне школе и универзи- 
тети, те би зато требало ограпичити број ученика 
у тим школама. — He кажем да ту треба парочп- 
то забранити појединим сталежима да могу ући у 
те школе, ne господо — nero просто na просто у 
вите разреде гимпазије примати само one уче- 
пнке, који су свртпли ппжу гимназију или гра- 
ђанску четворбразредну школу са одликом- To 
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исто н у name стручне школе, ко.је такбђе лифе* 
рују чиновнике. Даље господо, na универзитет 
примати само one свршеие ученике внших гимна- 
зија, којн су положили вишн течајни испит са од- 
ликом. Ту би могли да падну пригопори оваки: 
Мису се одличии ђаци показали у животу најбољи 
радници. Или генијалност једнога човека не раз« 
вија се одмах у почетку већ у позним годннама, 
по ако ово диктују државне потребе, онда нека 
и пропадпу неколико наших генија, јер ми имамо 
раније у народу масу пропалих генија, na je држа- 
ва ипак постојала. Постоји још један приговор, 
што би се на тај пачии затворила врата иа onoj 
највећој кући наше просвете да не може сваки да 
yl)C у њу. Али тај разлог отпада кад je у питању 
државна потреба. Ако би од оних 7000 (lilini. про- 
свете Илпја ШумеиковиИ: Има их много внше) сту- 
дената упитали свакога од њнх зашто се спрема 
и зашто му je универзитетска спрема потребна, ja 
верујем, да би у томс случају a у томе броју нашли 
свега 100 који би дали позитнвне одговоре да им 
je спрсма потрсбиа ради личног усавршавања a да 
би сви остали одговорили да се спремају за то да 
се упосле у државпој служби. Господо, од оваквог 
pemeii.a ствари и организације имали би следеће 
користн. Спречили би нагомилавање умног пролета- 
ријата. Задовол>ил11 би државиу и народпу потребу, 
јер би у државној администрацији имали само оио 
што je најбоље, a кад у државној администрацији 
имамо оно што je најбоде, оида пам nolic бити no- 
требан никакав закои o корупцији. 

Потпрстседпш; др. Коста Поповић: Молим 
вас, господине посланиче, да завршите. 

Аран1)ел Сапић (наставл>а): Дал.е би се задо- 
вол>ила социална правда, јср би школе биле за 
све и свакога. Роднтел.н би се у почетку могли 
опредељивати којим he путем своју децу упутити 
и не би упућивали силом дете у школу и кад ono 
нијо за школу. Противу оваквога решења стварл 
пс би, господо, пнко имао иишта да приметп. 

Кпд je сад neli  реч    o буиетт    Министарства 
проспете. ja бих имао нешто да кажем    o вишој 
педагошкој школи. Овде се у буџету воде две ви- 
nie педагошке школе које стају    4 и no милнона 
динара,    и то два милиопа    пада na    издржавап.е 
школа, a два милиона 400 хиљада na наставнике и 
учитеље.    Burne  педагошке школе  cv осповапе у 
циљу да даду   већу наобразбу учител>има,   пего 
mro им дају учитељске школе. Сем тога пиљ тих 
школа јесте ла спреме добре наставнике и добре 
школске налзорнике. Ми мооамо да констатујемо 
ову чињеницу, коју je подвукао r. Министар, a то 
je да имамо 1200 празних основних школа, a ja до- 
дајем и то да имамо пеупослепнх студената фило- 
зосјтје na fi—700. У вишим педагошким школама 
се предају исти предмети    као na универзитету 
спмо у миого  мањем  обиму. Ja држим да cv те 
Binne педагошкс школе једап луксуз у данашње 
В1)еме. iep ако nainiiM \'чптел>пма треба да се да ве- 
ha наобразба, опда пека се повећа број грдина уче- 
ња у учптел.ској школи, a na та.ј he начип држава 
бесплатпо доћи ло спремнпх учитеља, док овако др- 
жава мопа да их  плаћа за време лок cv onn  пп 
овпј вишој пелагошкој школи. Г. Мппнстац војске 
n Momnmiue je лепо neiinio то пптли.е. a na име 
кад je хтео да ла nehv наобразбу оАииирима он 
je подигао Врјну академиду na вити степен на 
тај начин што je паредно да се v Bojnv академију 

могу примати само onn, којп су свршили 8 разре- 
да гимназије. .lep ca п.ихоиом већом  паобразбом 
ne иду n веће принадлежности док са већом нао- 
бразбом у Впшој педагошкој школи  иду  и веће 
припадлежпостп. Господо, кад ми већ пмамо eno- * 
собпе људе за паставпикс граНанских школа, као 
mro су   дипломирани   филозофи,   који су учили 
псте предмете, који се уче у педагошко! ШКОЛИ и 
који би радо пристали да се разврстају и  no II 
категорији само да се упосле што захтева и со- 
цијалпа правда. Па кад већ имамо пзвесне људг 
који су спосРбни за та( посао, na их ne упосл.п!;.;- 
мо a одузпмамо људе са посла где су onn тако по- 
требни, na их o државпом трбшку спремати, ja ми- 
слпм да то nuje згодпо, парочито у овпм  прили- 
кама. Због тога ja молнм Краљевску владу, n Го- 
сподипа Миппстра  просвете    да  ово  питање no- 
ставп онакр, како треба ono де факто постоји и 
да Вишу педагошку тколу као једпу луксузну v- 
станову за данашње тетке прилпке укине,  a све 
њепе студептс пошаље тамо одакле cv дошли те 
да опим знањем које су стекли даду импулс оним 
учител>има који пису прошли кроз ту школу, ка. 
ко се треба пррсвећивати nam народ и његова о. 
младппа. 

Што се тиче школских падзорпика могу рећи 
слмо толико да од 30.000 учител>а могу се наћи 
шкрлских надзорника који he достојније репре- 
зептовати школу и просвету мего овп hanu Вишс 
педагошке школе. Због тогп молим г. Миппстрл 
просвете да o овој Bninoj педагошкој школи раз- 
мисли, jen ona mije народна потреба него je 
лук^з. Из.|авл>ујем да hy гласати за буџет (Пл.е. 
скање и отобрпвап.е). 

Потпретседипк др. Коста Поповић:    Реч има 
пародпи послаппк r. др. Никола КешелЈевпћ. 

Др. Никола Ке111ел>евић; Ja hy гопорити o jo- 
дној ствари коja je проведепа кроз закои и коју 
сматрам као једпу од најнеправеднијих одред 
које су уведене, a то je школарина која je заведс- 
na тако да њу плаћају и onn који нешто имају ц 
опи који немају, и богатп и сиромашни полјодпл- 
ко. Сматрам да школа у пашој земл>и мора бцтц 
једпакодоступпа и сиромашнима и богатима и д.\ 
ne сме ни у ком случају бити никаквих препр 
које би млади^1е и децу могле да ометају да зато 
што je један богатпји a други сиромашнији да je. 
дан може да се тколује, a други ne. A парочито 
ne кад je то урађбно тако да буде школарина нз- 
једпачепа за све без разлике na HMOBIIIIV. Школа- 
рина, као таква, заведепа je још лањске годпне ц 
знате да се цифрама које су предвиНане, није до. 
била велпка сума. A' шта се добило? Добило с« 
једпо велико пезадоволЈСтво n једпа мала цифра 
у сравњењу са опим што се предвиђало. Резултат 
тога mije бпо никакав други сем тај, да многп сц- 
ромах nnje могао дати своју децу у школу. 

Дапас, када je то стање промењепо попи.м од- 
редбама Закопа o порезу, ono се објављује као 
jom Beha пеправда пего ли pannje. Дапас омладинл 
која се школује почппјС од осповпе школе na нде 
до Универзитета и xolie да постане духовни вођа 
парода, na се за то n iboj мора посветитн највећа 
пажп.а, и то у толико впше у колико та омладина 
иде na Binne школе. Омладина господо, интересу> 
je се питањима којпма се и pannje интересовала, 
Kao што рекох, ja сматрам да парочито умиверзи- 
тетској омладини треба    посветити neliv    пажњу 
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него ли раније. Према тој омладини, због њене 
јности и због ibenora темперамента треба има- 

тн више толеранције, него што се до сада имало. 
Често ништавни инциденти, ко.је почини сваке о- 
иладине живога духа и смисла и ко.ји v ствари 
иишта не значс, код iiac се третирају као тешке 
погрешке. И ти, тако ништавни, инцидентн, на ко- 
је не би требало ни обратити пажњу, има.ју no на- 
шу омладипу често тешке последице и повлаче 
персекуције великих размера. Ja мислим, господо, 
да je то погрешно, јер те инциденте чиии омла- 
лина која je и npe рата носила барјак слободе. 
Тако чине генерације као оне које су створилс 
ову земљу. Томе питању, господо, треба посвети- 
ти вите пажње, иего што сс код iiac чини. Треба 
предузимати више националне и васпитне, пего 
ли полициске мере. 

Има, господо, једиа друга граиа, коју су вн- 
ше говорника овде нападали a коју се ja овде у- 
суђујем да браиим. To je уметпост, господо. У- 
иетност je највиша творевина духа сних нација. 
Кад су нације и ишчезле са лица земље. умет- 
ничке творевиис њихове, остале су и после њих 
као поука доцнијим народима. To je једино оста- 
ло иза н>их, чим се корнстило цело човечаистпо. 
И за то мислим, кад се говори o питањима творе- 
вина луха и уметности, да то трсба чииити са ви- 
ine обазривости, јер једино ono што je духов1га 
творевииа то je вечито. Све се може, господо, у- 
гушити, али велике уметничке твовревине, велнке 
творевиие духа не могу се никад уннштити. (Је- 
дан глас: Али кад се песинци поставлЈају за ди- 
плоиатске представнике!). И томе се може наћи 
лека, али да уметност треба да ужива протекцију 
овога дома и Министра просвете, то je ван сваке 
сумње. A да ли се то и рационално врши, — то 
je сасвим   друго питапзе. 

ГосподО1, кад смо при претресу буџета Мини- 
старства просвете, морам да споменем и једно пи- 
таи.с које сс овде попавл^а ево већ три годиие, алн 
преко кога се никако ne може да npebe. To je 
питанзе школских уџбеника. Вн сви знате, госпо- 
до, ако н.матс дете у једпом разреду гимиазије, 
na ако вам ло године млађе дете стигне за тај 
лсти разред гимназије, да се ono никако Fie може 
послужити уџбеницима које сте купили оном ста- 
ријем детету. To, господо, врло много штети си- 
роте ЛЈуде који нмају деце на 111коловап>у и ja сам 
имао приликс да видим где један такав сиротап 
родителЈ формално плаче због тога и каже: По- 
неки наставник захтева да купим детету ту и ту 
књигу. a ако му не купим, даће детету двојку. Не- 
fic дакле, гштати дете да ли зна, да ли се спреми- 
ло, него да ли je набавило onaj уџбепнк KOPI je on 
препоручио. (Гласови: To су р^ави паставппцн!), 
Ja сам свршио гимназију, иако сам био сиромах, 
јер сам се служио у току целе гимназије једва са 
пет књига, a у току целе гимназије нисам имао mi 
аст четворки, псго све петице. Бно сам сиромах 
na сам хтео што npe да се ишколуЈем. (Коста А- 
декСић: Па зашто оде тамо, на ону гтрану?). Зато 
сам и отишао. (Веселост). Ja бих хтео да се Ми- 
нистар просвете заузме да се једаштуг томе злу 
стане на пут. Господо, школске књиге су n сувпше 
скупе. И сами наставници гимназија протестују 
противу тога, јер они имају iniine искустава, сваки 
час долазе у додир са тим књигама, које се тако 
често мен>ају, јер су и врло pijano повезапе и врло 

слабе као уџбеници. Ha тај начин се долази до не- 
једнаког образовања у целој држапп. 

Ja морам обратити пажњу Министру проснете 
na још једну стпар. Нажалост у нашој литератури 
појавиле су се пеке појаве у везн са ауторскнм пра- 
ном. У појму ауторског права у литератури nojan- 
љује се једпа немила појава, на коју мислим да 
треба обратити пажњу n коју треба регулисати 
законским путем na један праведан и стоог начин. 
Ми имамо људе који праве компилацпје и ИЗДају 
их као своје ауторске творевине. Ви сте имали 
примера да професори и асистептп узајампо je- 
дан другога оптужују, да асистептн оптужују про- 
фесоре за плагијате и компплацпјс. To стојп код 
суда и није решено. Имали смо na жалост и так- 
вих радова који су под потписом iipo(|)ecopa Упн- 
верзитета излазили, читава nama јавпост писала 
je o томе, na се опет ништа no томе ne свршава. 
Ja мислим да би na то требала да се обрати већа 
пажња, јер доста je и onaj моралпн пад после pa- 
ra, да се још и таквпм путсм пде. (Једап глас: Ви 
сте за цензуру?). Ja писам за цензуру. Уопште ово 
ne спада под цепзуру, пего на саснпм другу стра- 
ny. Овдс je у питању да се заштити паука n тво- 
ревина опих људи који су трудом и радом били 
способпп да neniTo створе. Нека се ту предузме 
што je потребпо да се ови л>уди заштите. 

Министарство проснете има огромпе задуж- 
бине. Када бн те задужбине биле реорганизоване 
na паметап пачнм, или када би биле рациопалпо 
експлоатисапе, од њих би било мпого nehe кори- 
сти пего дапас. Постоје закопи o задужбипама, 
али мислим да je стање задужбина тако да би тре- 
бало паћи пеки пут и излаз, да се њихово стање 
савршенијим закопом регулише, јер опда би ми- 
пистар проспете, a парочпто nani Упиверзцтет, n- 
наче милијардер у пмаи.у, имали користн, a овако 
пемају никакве користи. Ha тај пачип било би ре- 
ineno и пнтап.е кредита n фондова у будуће и за 
Мпппстарство просвете и за нат Упиверзитет. 

Ja сам сматрао за потребпо na ово да обра- 
тим пажњу, јер у просвети колико год будемо 
давали, мало ћемо дати. Мн нажалост спадамо ме- 
l)y земл>е у Европи, које пмају целе покрајппе, 
или ако хоћетс и баповппе, као пајпеппсмспнје 
крајеве Европе. Ha када je то тако онда се треба 
старати на све могуће пачипе да niiocnera добпје 
доволд1о кредите. Што се тиче сппх осталнх пи- 
тања, персоналне политике и свега тога. остав- 
ЛјЗМ да то обраде onu које то пптересује, јер сма- 
трам да je код ових капиталппх n важних питања 
све то ситпо. 

To сам имао да кажем o проспети. Али услед 
осталих особина name политике из већине и све- 
га другог ja, као n мојн другови, гласаћу против 
овог буџета. (Одобравање na левици). 

Потпретссдипк др. Коста ПоповиН; Реч има 
народпп послаппк г. др. Мплап Стијић, 

Dr. Milan Stijić: Gospodo poslanici, Ministarstvo 
presvete, na oko, nedužan resor za promicanje pro- 
svete, znanosti i umetnosti, u stvari je politički od 
prvoklasne važnosti. Ministarstvo presvete, preko 
svojih organa, treba da izvrši naše puno duhovno 
ujedinjenje i osposobi svoje građane da budu svesni 
kako svojih prava tako i dužnosti, da shvate svu uz- 
višenost i veličinu državne i nacionalne slobode. Pi- 
tamo se, da li su ti naši građani u tom pravcu do- 
voljno vaspitani,  da oni koji su stvarali  i stvorili 
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ovu državu mogu mirne duše pri svom odlasku pre 
dati državnu upravu onima koji nadolaze? Ovo je 
pitanje veoma važno, jer smo mi, sjedinivši se, ima- 
li jedan deo naroda koji ne samo da nije bio vaspi- 
tan u duhu jedinstva, nego je kroz stoleća bio nošen 
u protivnom pravcu. 

To je istoriska fatalnost koja je zadesila i dru- 
цс narode, koji su bili pod austrijskim ropstvom. 
Kavur je nakon ujedinjenja Italije uzviktnuo: »Italia 
e fatta, adesso bisogna fare Italiani« (Italija je stvo- 
rena, sada treba stvarati Italijane). Kako Musolini 
smatra prvom svojom zadaćom da stvori od Talijana 
jedan duh, jednu misao i jedno osećanje — talijan- 
sko, znači da to ujedinjavanje duhovno u Italiji još 
i danas, nakon GO godina, nije završeno. Ono se tamo 
nameće kao nužna državna potreba. I ja ovo spomi- 
njem, jer se jedan deo emigranata, koji rade protiv 
na§eg jedinstva, sklanja u fašističkoj Italiji. 

Želim da ukazem na nacijonalno vaspitanje, ko- 
je se daje u Francuskoj Republici. Ta velika Francu- 
ska nacija, koja vaspitava svoju decu i svoj narod 
u najširim čovečanskim idejama, najveću brigu po- 
svećuje, da studijem nacionalne istorije od svih 
svojih građana stvori prosvećene i čestite Francuze, 
jer smatra, da samo oni ljudi koji poznaju i vole 
svoju otadžbinu mogu da budu i dobri članovi 
ljudske zajednice. A šta je kod nas činjeno u tom 
pogledu? Da li je kod nas postojao jedan planski, 
visoki nacionalni program, i da li je kontinuirano 
provođen? Moram priznati bilo je i pre 1929 godi- 
ne, a naročito posle 1929, sporadičnih pokušaja, ali 
jedne konsekventne i velike prosvetne politike nije 
bilo, a dešavalo se da je čak i Ministarstvo prosvetc 
dolazilo pre 1929 godine u situaciju da bude pred- 
met potkusurivanja za razne političke i stranačke 
transakcije na štetu opšte državne i nacionalne 
prosvetne politike.  (Odobravanje). 

Pre svega, gospodo narodni poslanici, moram da 
konstatujem da sam u neprilici kome da uputim even- 
tualna priznanja i zamerke u pogledu rada u resoru 
Ministarstva presvete. Za ove tri godine izmenila su 
se u ovom Ministarstvu tri ministra i slučajno svi su 
sedeli na tu stolicu kad je dolazio budžet pred Skup- 
štinu, i mi smo se nalazili u toj situaciji, da smo 
morali u diskusiji o radu u Ministartsvu prosvete 
izdvajati ličnosti g.g. Ministara i zadržati se na či- 
sto načelnom terenu. Tako je bilo, kako znate, sa 
g. dr. Kojićem, tako sa g. dr. Stankovićem. E, pa, 
gospodo, kojim pravom da mi tražimo da nam od- 
govara za rad u Ministartsvu prosvete sadašnji Mi- 
nistar g. dr. šumenković, koji je tek došao, kad se 
još nije ni ugrijao na toj stolici, i pitanje je, Bog 
zna, dokle će se na njoj zadržati. 

Zato, razume se, sve moje zamerke niukoliko ne 
mogu tangirati sadanjeg Ministra prosvete g. dr 
Šumenkovića, ali u toliko više ga molim da posveti 
pažnju mojim nekim konstatacijama, koje neće biti 
ni pohvalne ni prijatne. Svako Ministarstvo, gospo- 
do, mora imati svoju, bar za izvesno vreme, fik- 
siranu politiku i nju provoditi po tačno određenom 
planu, sa tačnim ciljem, koji treba da se postigne, 
sve dok ne nashipe momenti koji nužno uvetuju 
menjanje i skretanje sa određenog i stalnog puta 
kojim se pošlo. Ministarstvo prosvete treba da ima 
takode jednu stalnu i određenu politiku. Ta politika 
treba da bude upravljena stazom državnog jedinstva, 
državne ideje, čuvanja naše  nacionalnosti  i sprovo- 

denja našeg ujedinjenja kroz najšire slojeve našega 
naroda. 

Mi moramo, na žalost, priznati da i posle četr- 
naestogodišnjeg zajedničkog života nailazimo na 
izvesne pojave koje dokazuju da naše mase nisu 
još uvek dovoljno spremne da shvate ono što je 
stvoreno sa toliko dragocenih žrtava. Poradi toga je 
zadatak naše prosvetne politike krupan i pun od- 
govornosti prema državi i naciji, jer ona mora ići 
putem kojim je potrebno da te mase spremi, da do- 
nese unutrašnje oslobođenie i državno jedinstvo, 
koje sadrži državnu ideju, ideju našeg jedinstva, ido- 
lu potpunog bratstva i čuvanja toga bratstva. (Odo- 
bravanje). 

Ja verujem da je većina dosadašnjih naših Mi- 
nistara prosvete ovako mislilo, kao što verujem da 
misli i sadašnji Ministar g. dr. Šumenković, ali - 
malo na tome radilo, bilo Sto su se često meniali, 
bilo što su bili partizani. Da mi imamo neko stručno 
prosvetno telo u Ministarstvu prosvete. koje tri vo- 
dilo tu prosvetnu politiku i za nju odgovaralo, on- 
da česte promene na stolici Ministra prosvete ne bi 
toliko uticale i kočile rad i nesmetano provođenje 
fiksirane politike. 

Kako je sada kod nas. Ministar prosvete je ini- 
cijator i nosilac celokupne prosvetne politike, i Ce- 
ste promene na tom položaju ne dopust a iu da se 
ustali već određeni pravac u prosvetnoj politici. Tu 
leže razlozi nedovoljnom pregledu i nadzoru nad 
celokupnim provađanjem te prosvetne politike, 
premda država ima i puteva i načina i sretstava da 
tu politiku izvede. Naše škole, osnovne, srednje i 
više daju mogućnosti Ministru prosvete da, poJ5ev5| 
od deteta, pa do svršenog čoveka provodi stalnu 
ideju i stalan cilj, a to je: utvrđivanje nacionalnih 
tradicija, te negovanje ljubavi prema državnom i 
narodnom jedinstvu. II tom pogledu je osnovna na- 
stava, kao eminentna funkcija državo, i najpogdnije 
sretstvo, da se ta ideja sprovede. Roditelji predaju 
učitelju dete sa njegovom gipkom dušom, u koju 
treba usaditi saznanje, da je ono pripadnik ovo zem- 
lje, koju treba da vole i da za nju živi. Uzalud je, 
gospodo, da se mi stariji busamo u prsa i kličemo 
Kralju i Otadžbini, ako ne spremimo omladinu da to 
prihvati od nas, i to prihvati sa entuzijazmom i sve- 
šću, da su joj i Kralj i Država najmiliji i najsvetiji 
ideali. 

Pored svega toga, gospodo, Sto je naš Kralj 
toliko čuven i popularan, čak i u stranom svetu, uza 
sve to što obilazi sela i dolazi u dodir sa narodom, 
ima čitavih škola gde deca ne znaju ni ko nam je 
Kralj ni kako se zove: ne znaju kako im se zove 
otadžbina u kojoj žive, a već o narodnom jedinstvu 
se moramo zadovoljiti da kažu da smo tri naroda, 
jer inače čujemo da su i dva naroda. 

Gospodo narodni poslanici, ja sam biran u sro- 
zu koji je bio domena bivše Hrvatske Seljačko 
Stranke. Odmah posle izbora dao sam se na posao, 
da obradim taj srez, tj. da u njemu učvrstim ideju 
državnog i narodnog jedinstva. To mi nije bilo te- 
ško, jer je narod dobar i pristupačan, i u kratkom 
vremenUi ja sam imao u redovima naše stranke oku 
7000 članova, a prišlo mi je i oko 2000 od onih ko.ji 
nisu za mene glasali. Gospodo, to je bio trudan po- 
sao, ali je obećavao lep uspeh. I tako bi i bilo da 
se nisu pojavili kojekakvi politički spekulanti. 
Oni su pune dve dogine ometali taj moj  rad nada- 
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jući se mome neuspehu. Ali kad su videli da će 
ostati sami, metmiše masku na sebe i počeSe lisičiti 
kako su i oni za ovu politiku. Međutim oni neće sa- 
radnju sa onim Hrvatima, koji su još рге 2 Rodine 
Prišli ovoj našoj politici, jer su oni za njih izda- 
jice hrvatstva i katoličke vere, već će prići Jugoslo- 
vensko-nacionalnoj stranci uz uvet, da imaju svoje 
posebne paralelne organizacije, »jer je Stijićeva 
stranka«, po njihovom mišljenju, »srpske vere, koja 
ruši katoličku veru«. Oni će eito prići režimu ali da 
se odbace   oni Hrvati koji pa pomažu. 

Nije   li   .gospodo  narodni  poslanici,    akcija    tf. 
Preke,  protiv bivših samostalnih demokrata, koju je 
on   onako   žučno  pokrenuo  u  ovome Domu,  slična 
ovoj u   mome srezu? Kad smo svi posle izbora pre- 
irli da provodimo i ostvarimo program na kome smo 
birani,   a   to  je  konsekventno  provođenje    politike 
državnog1  i  narodnog jedinstva, onda je g, Preka pr- 
vi  desert i гао  da se spase  od  prekora,  da  je  izdao 
hrvatstvo,   jer  nije  verovao  u  uspeh  naše   politike. 
Mislio je   i   verovao, da bez njega i njegovih drugo- 
va   nema   uspeha  u hrvatskom  delu  našega  naroda, 
a kada je video kako i bez njega hrvatske mase hrle 
u naše redove, on se pobojao i nudi se na saradnju, 
»na  istoj  liniji«, kako ono reče, ali pod jednim me- 
tom,  da se  otkaže saradnja Hrvatima iz bivše samo- 
stalno-demokratske  stranke.    Njih  treba  izgurati   i 
biće  onda   rešeno takozvano hrvatsko pitanje. Ko je 
pomno   pratio naše političke događaje od Ujedinje- 
nja  do   danas,  mogao je zapaziti ovo: U momenti- 
ma kada   je u državi našoj povedena jedna odlučna 
nacionalna  politika, koja je trebala da pomalo likvi- 
dira   sve   ono što  koči  naš  državni  napredak,  uvek 
su   iskrsavali  sa strane  hrvatskog  dela  našega  na- 
roda   emisari  koji su  u Beogradu govorili: »Pa  za 
Boga,   svi   smo   mi   za   državu,   i   hoćemo   da  sara- 
dujemo,   ali  terajte iz svoje sredine ove Hrvate što 
su sa vama!« Ovu staru taktiku, koja je kriva svima 
našim  nedaćama do šestoga januara, obnavlja danas 
ovde g-.   Preka. 

Videćemo, ko će mu nasesti i prihvatiti nesi- 
gurno у.п sigurno. A mi ćemo Srbi iz onih krajeva 
јбб smoći toliko moralne snage da pomognemo naše 
drugove Hrvate, uverene Jugoslovene, bez obzira na 
njihova ranija politička opredeljenja, koji su pri- 
hvatili jugoslovensku ideju svesno, a ne pod uslo- 
vima i sa mentalnim rezervacijama. Mi ćemo ih 
pomoći da podnesu udarce, ako ih stignu, jer mi 
smo za Kralja i Otadžbinu navikli podnositi udarce 
i nismo se nikad pokolebali. Dok mi ovako licitira- 
mo, ko je odaniji i privrženiji ovoj državi i jugoslo- 
venskoj misli, dotle čitave škole ne znadu ni ko nam 
je Kralj, ni kako se zove, ne znadu ništa o našem 
Ujedinjenju, ne znadu u kojoj državi žive i kako se 
ona  zove. 

Gospodo, ovo je tačno i ovo je slučaj koji sam 
ja konstatovao, nažalost u svome srezu. Dobio sam 
školskog: nadzornika mladog čoveka, agilnog naci- 
onalca, koji je pregledao nacionalni rad u školama, 
jer sam osetio stanovitu pasivnost kod učiteljstva. 
Gospodo, odmah da se ogradim. Za dve godine ni 
jednoga od činovnika, bilo u administraciji bilo u 
prosveti, u mom srezu, nije zabolela glava, bez ob- 
zira na to, da li mi pomaže u sprovodenju politike 
ili ne, i bez obzira na to, da li mi je istaknuti pro- 
tivnik, jer ja sam bio činovnik i znam Sta znači 
politički' teror, i ne bih želeo da se poslužim takvim 
merama.   Ali  pregled škola doveo je do strahovitih 

rezultata. Čitave škole ne znadu o našem Ujedinjenju. 
U jednoj školi, gde su većinom Nemci  i Slovaci,  a 
ima i srpsko- pravoslavnih iz kolonije »Ličani« koja 
spada pod to selo, kod učiteljice nađen je formalni 
katolički   oltar,   nadene   su   mnoge  verske  slike,   a 
dugo je školski nadzornik tražio da nade sliku Nj. 
V .Kralja. Jedva je  našao od nekoliko santimetara, 
zamazanu  i uvrnutu, da se jedva primećivala. Niko 
od dece nije znao kako se zove naš Kralj i Dinasti- 
ja. (Glasovi: To je skandal). U drugom mestu naišao 
je na jedan slučaj da deca uopšte ne znaju da smo 
se  ujedinili  i  da  postoji  Jugoslavija.  (Glasovi:  Zar 
i  njega  nije  zabolela glava?!).    Za  tim,    gospodo, 
konstatovao je da deca  u nekim školama  ne  znaju 
da smo jedan narod, već da smo tri, i čak da smo 
dva naroda, i to Slovenci  i I hvati, kao katolici da 
su  jedan   narod,   a   Srbi,   pravoslavni,   drugi  narod. 

Kako vidite, to su konstatacije koje zabrinjuju. 
Gospodo, to nije neznanje, jer kad deca mogu 

naučiti sve druge stvari, zapamtila bi  ona,  i  znala, 
i tko nam je Kralj i kako nam se zove država, i da 
smo jedan  narod,  već je  po  sredi  kažnjivi  nemar, 
apatija i čak pasivna rezistencija. Ne zatvarajmo oči 
pred   istinom,   zna  se   da  jedan   deo   učiteljstva   ne 
simpatiše sa režimom  od G januara na ovamo. Oni 
su  slobodni   građani   i   mogu   imati   svoje   političko 
mišljenje,    ali    treba  razlikovati  državu od  režima. 
Oni su slobodni građani, i neka imaju svoje mišlje- 
nje, ali drugo je režim, a drugo je država. Režimi 
su prolazni,  ali  država  ostaje,   i  Dinastija  ostaje,   i 
svi smo mi dužni, a pogotovo učiteljstvo, da za ve- 
ličinu   ove   države   i   za   sjaj   Doma   Karadordevića, 
žrtvujemo  svu svoju umnu  i  fizičku snagu.    (Plje- 
skanje). 

Ja učiteljstva, kao staležu i pioniru našeg oslo- 
bođenja i ujedinjenja, odajem ovde svaku čast i pri- 
znanje, ali ovake slučajeve žigošem sa jedinom na- 
merom, da ukazem, kako je naša prosvetna politika 
manjkava i neaktivna, baš u onom pravcu, u kome 
bi morala biti najbudnija, a to je pronicanje državne 
i nacionalne ideje. Naša država mora ljubomorno 
paziti, kako se naša deca uvode u život, jer priroda 
budućeg društva zavisi od radnja, vere, ideala i nada 
na koje su deca u ranom detinjstvu bila upućena . 

U vezi sa osnovnom nastavom hteo bih upozo- 
riti, da bi trebalo privesti u život § 13 Zakona 0 
narodnim školama od 1929 godine, po kojem je 
obavezno »Osnivanje zabavišta za veće gradove i 
industrijske centre«. 

Treba voditi računa, da učitelji imaju potrebne 
stanove na selu. Da se za postizanje V grupe za 
učitelje osnovnih škola ne traži ocena odličan. 

Što se tiče preparandija, mišljenja sam, da bi u 
petom godištu trebalo obrađivati samo pedagogiju: 
teoriju i praksu, i metodski sve predmete u obimu, 
u kojem se obraduju u osnovnoj školi. Kandidati 
bi morali da budu redom po osam dana u vežbaoni- 
ci, da bi videli celinu, kontinuitet celoga rada, a ne 
samo  pojedina  odvojena  predavanja. 

U srednjim školama postoji jedna neprilika sa 
prijemnim ispitima za decu, koja prelaze iz osnovne 
u srednju školu Poznato je da između osnovne i 
srednje škole nema nikakvog kontinuiteta, koji bi 
apsolutno morao postojati, ako se želi prijemnim 
ispitima rešiti problem određivanja sposobnosti za 
prelaz u srednju školu. Dosadašnji način prosuđiva- 
nja dečije sposobnosti, pokazao se kao jedno nez- 
godno sredstvo, i te prijemne ispite trebalo bi doki- 
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nuti, ili ako već ostanu, da se uspostavi kontinuitet 
u nastavnim planovima osnovne i srednje škole, a 
dok toga nema, da tim prijemnim ispitima prisu- 
stvuju i učitelji osnovnih škola, kao što se sada pro- 
vodi u Francuskoj. 

Šta da govorim o industrijr udžbenika? Danas 
ste o tome ovde mnogo čuli. Krajnje je vreme, da 
država monopoliše udžbenike, da ih izrađuje putem 
stečaja, i koji bude usvojen, da služi za izvestan broj 
godina, jer samo tako može država da rukovodi 
nastavom s izvesnim planom. 

Gospodo, još samo jednu i time ću da svršim. 
U pitanju su razne školske svečanosti. Te svečanosti 
toliko se .gomilaju po srednjim školama da su se 
pretvorile u čist formalizam. U roku od dva meseca 
od polovine septembra do polovine novembra 1933 
godine imala je jedna srednja škola: Vukov, Ceho- 
slovački. Poljski i Njegošev dan, pa dan štednje, 
mira, otrovnih gasova itd. Kada tome dodate već 
utvrđene školske svečanosti: 1 decembar. Svetog Sa- 
vu. Strosmajera, Zrinjskog i Frankopana, Vidov-dan 
i druge, onda se tek vidi kako je nepedagoški kada 
se dogodi, a to se događa često, da školske pro- 
slave padaju redom jedna za drugom, a po neki put 
i dve u isti dan, kao što je bilo 11 novembra, kada 
su se slavili i Poljski dan i Dan mira, a tri eh na iza 
toga Njegošev dan. Školske svečanosti treba da bu 
du prave duhovne svečanosti na kojima će učenici 
učestvovati svom dušom i svim interesom i sa ko- 
jih će poneti trajne i lepe moralno-konstituivne u- 
tiske. Međutim prečeste slave, proslave i predava- 
ja unose meluinizaciju u školske svečanosti tako 
da učenici sa istim interesom proslavljaju dan veli- 
kog i svetlog jugoslovenskog imena Njegoševa kao 
i dan Štednje, Mira itd. Treba voditi računa o tome 
da se ovakvi dani slave u većim razmacima i kada 
izviru iz potrebe, jer ovako ćemo uneti demorali- 
zaciju u ono što treba da bude svetio, čisto i do- 
stojno da bi onda bilo i vaspitno. 

Ovo sam imao, gospodo, da kažem i izjavljujem 
da ću glasati za budžet Ministarstva prosvete. (Odo- 
bravanje i pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Prekidam o- 
vu sednicu, i nastavićemo rad posle podne u 4 sata. 

Sednica je prekinuta u 13.15 časova. 

(После прекида). 

Почетак рада у 16 часова. 

Претседиик др. Коста Кумапуди: Господо   на- 
стављамо рад. Има реч народни посланик г. Милу- 
тин Јелић. 

Милутин Јелић: Господо, посланици, морам 
се обазретц на извесне чињеиице приликом диску- 
сије Мииистарства просвете. Нашу иросветиу поли- 
тцку ништа лепше не нлуструје uero рад ове Скуп- 
штине. изабранв 8 новембра 1931 годнне. Вн се. го- 
сподо, сећате како je баш са фотел>е Министарства 
просвете — d чзкЧј од других тако високих и поз- 
ваннх фуккционера државних. стваран штимунг 
Tn™ViaiIIe просвете И како -се то Мшшстарство 
uem Ј. r0, ™ СаМО ПР0ТИВ Мшшстарства просвете, 
i шннх , еп.        "'^ Ука31,"ало као „звор доцнијпх 
a ако vn U' HBm0i 3еМЉИ- no^ такв"" сугестн- .1ама, ако хоћете и под таквим притиском ми смо v 
претпрошло., години донели одлуку да 'се школе чак затвараЈу. "■ у у A« ^ школе 

Господо, ви се сећате да смо под притиском 
револта целог варода у прошлој буџеткој годинч 
морали те школе да вратимо. To није бнла самово- 
ља peicopnor митгстра na чак ии нас посланика, 
него озго, од страие владе дошла je шшцијатива 
да се те школе отворе. Mu да«а1с, хвала Богу, трећи 
буџет доиосимо и како сам ja no рсду 15 или 16 го- 
ворник a г. Претседпик ограничио je време на врло 
кратко, то hy се за то кратко време ограничити 
само na иеколико чтћеннца, које мислим да нису 
довољно подвучеие. 

Господо, против наших средљих школа непре- 
стано се диже нека повика како оне не одговарају 
потребама и ne оправдају оне наде, које се на њих 
полажу и не одговарају оним жртвама, које држа- 
ва чини за средње шмоле. Ja се морам обазрети иа 
то, откуда тај рђав глас иаших средп.их школа. По- 
следице рата нтгсу погодиле ни једну установу као 
иаше средње школе. Професори внше су него пре- 
половљеин, a школе више него утростручене у јед- 
ном разреду нашло се no неколико, na можда и де- 
сет генерацпја. Такав когломерат од деце, младића 
И зрелих људи свега je више у себи имао него школ- 
ске днсцпплнпе н добре воље. Затим отварање по- 
литичких гимиазија без претходиих матерпјалних 
средстава, са врло мало стручног наставпичког осо- 
бља. Једини услов који су те школе испуњавале 
јесте то, што су имале потребан број ђака, који со 
тражио no закону, и тако су отваране те гимназнје. 

Taj моменат да кроз наше срсдњс и стручпе 
школе прође што више људи, макар и са недовољ- 
ним школским знањем, дотерало je до тога, да су 
Мипнстри просвете, који су се ређалн један за дру- 
гим, поставл>алн у средп.им школама наставнике и 
ЛЈуде који иису имали пуне квалификаппје. To je 
помогло рђавом гласу школе и кад се стекне рђав 
глас o некој институцији, онда се после то врло те- 
шко демантује, макар се та институција вратнла на 
потпуно нормално craibe. Алн постепеиим пооштра- 
вањем закоиских одредаба, увођењем специјалнога 
реда код школа и елиминнсањем неквалификованих 
наставпика у средњим школама оне су се вратиле у 
пормалпо стање већ поодавно и оне дапас, ми мо- 
жемо то ca задовол^ством констатовати, врше дуж- 
кост која им je намењсиа и која оправдава све оне 
наде које народ и држава полаже на те школе. Али, 
господо, тај црвени конац провлачи се непрестано 
код средњих школа да оне нису у најбољем стаи.у. 
Међутим, тако не стоји! Иаше законодавсто после 
рата mije дало професорима наших среднлпс шко- 
ла ону важност, коју пм je требало дати у друштву 
и у чнновничкој хијерархији. Код нас после рата 
цепили су се људи no броју гласова који су оии >'о- 
гли дати, a не no важностн положаја којп они зау- 
зпмају. Taj полптички слеменат играо je јачу улогу 
пего и пндивидуалне, моралпе и интелектуалне вр< 
лине у нашем друштву. Професорн средњих школа 
одвојенп од народа н упућени на васпитање омла- 
дипе ннсу могли п.пхову вредпост изнети на поли- 
тичку пијацу..Они су се ограиичили само на васпи- 
тање омладине, a после рата то се mije ценило, те 
je њнх друштво бацпло у засенак и omi су стално 
запоставЛ)енн. По нашем законодавству, после рата, 
ако би кога то иитересовало, a рачунам да lie г. 
Мипистра та ствар заннтересоватп, видеће се да 
професори морају служитн 8 n више годииа него 
други факултетски образовани Л)удн, na да стигну 
један истн положај у чиновничкој хијерархнји. 
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Не треба много то доказивати; довољно je 
осврнути се на Закон од 1923 год. no коме je про- 
фесор средње школе почињао са 8 групом, a судије 
са 6 грулом. To je било пуних осам година да суди- 
ја добије пре унапређење него једаи професор. Па 
су се дешавале и такве ствари, да ђак који матурн- 
ра код својих професора, иде na универзитет, завр- 
ши студије, положи судијски испнт и дође у исто 
место, где je и његов професор и нађе свога профе- 
сора у 7 групи, док je on шегов ђак, у 6. Ово je јед- 
ita гачна коистатација. Професори су непрестано 
негодовали на то запостављање да je то напослет- 
ку досадило целом пароду. Све je то ишло на то, да 
се o средш-ој школи сгаори јсдап рђав глас, који 
она, као школа н васпитни завод, није заслужила. 
Новим законом од 1931 године професорски поло- 
жај je нешто поправљен, али je поправлзеи само за 
one генерације које долазе после ступања тога за- 
кона, a никако не за професоре који су бнли прс 
него што je доиет тај закон. 

Господо, тип наше cpe^be школе, и ако no по- 
станку доста стар, on иије остао закржљан neio се 
постеиено  прилагођавао развоју народног живота, 
прилаго})авао се савременој    науци и педагошким 
чачелима и гиме иаша средња школа стекла je право 
да будем  највише цењена од свнх типова школа у 
иашој землзи. Taj тип се свуда у свету највише ио- 
штовао као један тип школе, који даје најсолидни- 
је знаЈве за продужење внших иаука na Ушшерзи- 
тету. Доказ  су за то ne само наши   Универзтети, 
који на   сви.ма гранама својпм пајрадије    прпмају 
абитуријеите нз тога тппа школе nero и сви Уни- 
верзитети у свпма културним земљама, na свима су 
врата  отворспа свима пашим абитурпјептима. Ме- 
^утим остале наше стручне школе које имају ранг 
гимназија,   не могу се тиме похвалити; јер у нај- 
доцније доба Унпверзптети отварају врата абитурп- 
јентима тих школа, али само за поједине грапе за Ko- 
je су се спремалн у тим стручпим школама. Госпо- 
до, уколико  се можемо похвалитп са пашом сред- 
ibo.M школом, и тврдитп да je у њима пормалио n 
редовво сгагве паступпло, те можемо пзвести један 
закључак   који мп чссто негирамо са ових места: 
да један  садашњн матурантски    кандпдат, —■ има 
мпого више зпања nero његов предратпн колега, n 
целокупиа 1вегова интелектуалпа спрсма већа je од 
спреме Hjero'Bor предратпог друга. Mn смо чули од 
г. Мшгистра просвете овде, да бп трсбало устапо- 
вити неку псдагошку институцију за допуну педа- 
гошку и методу за млађе снаге. Ja П0'здравља1м сва- 
I;H корак који би imuao на то да се омогућн младнм 
ирофесорима што више усавршавапЈа, али ако бп 
смо покугиали да n њих упоредимо са њихавим пре- 
дратиим друговима, та компарација ne би бпла мо- 
гућа, јер млађи професори, којп су у садашње nop- 
мално доба  свршили школу, они су у педагошком, 
иаспитном, и иаучном погледу уопште далеко отиш- 
лп изиад  својих предратпих колега. Господо, уко- 
лико би могли да се похвалнмо са пашом средЈвом 
школом, ja  сс у то ne упуштам, али сматрам да се 
може каквги грешка нли непсправпост у свакој дру- 
гој 'Струци деспти, и трпети дак се то у просвети ne 

■оже допуститп, јер бп то тровало младе душе од 
сгране васпитача. 

Господо, како се код nac беспланскн води про- 
светна политика, пајбољи нам je прнмер педагошка 
школа. Онда кад je та школа стварапа, није се зпао 
прави цил.,  на шта he се упутити њепи кандпдати 

после завршенпх студија. C тим се непрестано ва- 
рирало: час им се признавала факултетсма спрема, a 
час им се одрицала и nnje се зпало шта he с њима 
да се ради. To становиште које je створено ад хок 
и ад персопам, изгледа да постоји и дапас. И ja ни- 
сам сигуран ни данас да се зпа прави циљ те шко- 
ле и да се зпа, зашто се спремају ти студеити ви- 
ших педагошкнх школа. Сад се говорило, како су 
то будући капдидати за грађанске школе, за школ- 
оке надзорпике и т. д. У колико je меии познато, 
врло мали број учитеља са свршспом педагошком 
школом постављеп je за школске падзорпике. Опн 
су постављапн, већином ако су свршилн пупу педа- 
гошку школу, no средњим школама, и no стручним 
школама. 

Ja, господо, не могу да одобрим гледиште оне 
господе послапика, којн су тражилн да се гра1)ан- 
ске школе изједпачс са гнмпазпјама. Ja не знам, 
ima нам то треба да стваралго сада тим иачином 
још једну врсту гимпазија, само у слабијем изда- 
њу, no што су гимпазије које сада имамо. Ако нам 
пису довољне садашиЈе гимпазнје, ако je број њи- 
хов мали, онда пека се тај број иовећа тамо, где се 
oceha потреба за средњом школом, али дати право 
и гра1)апским школама са ипжом спремом у паставп 
и са мањнм бројем предмета, дати им право да се из- 
једиаче са cpeд^bим школама, ja то не могу да схва- 
тим и ne могу да разумем. Зашто се не би примепио 
onaj бољи тнп средље школе, ако сс хоће да се и 
у тим местима отвори средња школа, у којима je 
сада нема? 

Господо, ако би загледали у то, шта се сада 
предаје у вишој педагошкој школи, н ако je већ 
одређепо шта би њеци капдндати требали да буду 
после заоршепих студнја, опда би се дошло до ово- 
га закључка. Од, можебити, 26 до 27 часова, колико 
имају педелчш капдидати више педагошке школе, 
16—17 часша onu имају из предмета који недЈају 
пикаквс везе са грађанским школама, a тек 8 до 9 
часова педељно падају на предмете који би се по- 
сле могли прпмењиватп у rpal;ana<oj школи. И с 
тога би će човек морао упитати: Кад се већ уна- 
пред зна, зашто се спремају кандидати виших пе- 
дагошкпх школа, — зашто се опн оптерећују и 
овпм предметилш које неће предавати? 

Ja ne могу да схватим неправду и подвојепост 
која се чгаги мсЦу свршешш учптељима. Ако се 
oceha да опи пемају доволјПо з!1ања за вршење сво- 
ra позива, опда се учител>ске школе требају преу- 
десити тако да се noeeha број година у њима, a ти- 
ме би ое успорио n прилив учитеља у државну 
службу за неколико годипа. Алн кад je већ учите- 
љима дозвољеио да могу na Упиверзнтсту студи- 
рати, опда je просто песхватллшо зашто je треба- 
ло стварати овај подупиверзитет. Па још и ово, го- 
сподо, треба имати на уму: док се учитељи који 
студирају na Ушшерзитету саљга 4 годипе нздржа- 
вају o своме трошку, дотле за ове друге који су на 
педагошкој школи све трошкове roiaha држава. 

Даргас," господо, Министар просвсте има у тнм 
иишим педагошким школама сигурно толико кан- 
дидата, колико има затворепих основинх школа у 
звмљи. Са њима бп могао да попуни та месга. Де- 
шавало се да су поједипа господа министри раније 
покушавала да ое педагошке школе укину. Укида- 
ли су прву годину, после дође други министар, na 
on промени стање и тако je остало једно неизвесно 
стање са тим педагошкм школама. 
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Ja не бих могао да похвалим и нашу админи- 
страцнју. Ja одавде могу да тврдим да су дирек- 
тори гнмаазија, подразумевам само савесне људе, 
сувише преоптерећени и најоптерећенији послови- 
ма од свих осталнх чииавника, ако xolie, разуме се, 
савесио и поштеио да врше своје дужности, Дирек- 
тори гимназија су апсорбовани адмниистрацнјом, 
иумерисањсм аката и т. д. Међутим онај ииструк- 
тнвни део, коме би требало да се посвете, да буду 
ииспекцнја, да дају упутства младнм наставници- 
ма, паралисан je администрацијом тако да директо- 
ри пшиазија у ствари не врше иструктнвни део, 
угушеи администрацијом, већ јсдва стнжу да те 
административне послове свршавају. 

Ово би сс исто, господо, могло тврднти за нашу 
централу, за тај наш инспекторски посао. Тамо no- 
стоје инспектори, али су и они као обични админи- 
стративнн чнновиици, који иретурају акта, решавају 
коме треба дати одсуство, коме детету није прешло 
којн месец дана, време за упис и т. д. Али, господо, 
онај инструкторски дсо који би шгспектори тре- 
бали да имају и да га пренесу у школи, они то не 
чине. Te инспекције, које се врше често све једним 
истим правцем, у ио неким местима апсолутно су 
досадие, у многим пак крајеии.ма међутим то je за 
инспекторе тера инкогнита. Обично се 11зви1>а ка- 
кав сукоб, какав ексцес, какав испад ученички, тако 
да се те инспекције no мом мншљењу своде само 
na путона11,е и попутиине. 

Господо, ja не бих могао похвалнти рад ии у 
иашој цеитрали. Ви се, господо, сећате сатурирапе 
основне иаставе у Мииистарству просвете са по- 
сланичким интервенцијама. Ja сам прочитао тај акт 
и сматрам га једном инсинуациЈОм, Koja |с уисре- 
на протпву nac посланика. Ja слободно могу да rep- 
дим да наше интервепције пнкад нису ншле на 
прогоп учнтеља, већ иапротнв, да их узмемо у за- 
штиту од Министарства просвете. (Узвнци: Тако 
je!) Уколнко су те иитервеиције чињене, ми смо 
гледали да шставимо жепу са мужем, да доведемо 
учитеља у неко месго, како би могао да школује 
своју децу, a то je увек чињено no молби, a пикад 
у знак пекога прогона. 

_ Дозволпте ми да се осврнем још na једну ствар, 
Koja je такође симптоматична за схватање те го- 
споде из паше централе. 

Ja морам да окренем пажњу господппу Mnnn- 
стру просвете да je једап од најважппјих положаја 
у Мпппстарству просвете, положај пачелника за 
средп.у паставу, пепопуљеп скоро већ две годнпе 
Тамо постој.и један господин, o чијим гаросветним 
квалифпкацијама имам пајбоље мншљење. Taj го- 
сподпп je ca свпма правима начелппка за средњу 
паставу, алп су п.егове дужпостп умањене јер тај 
господип Bi^uni дужпост у трп разна зваља. Huje 
пста ствар, када je у једпој школи директор пли n,e- 
гов заступппк. Hnje пста ствар за Мнннстарство, 
када raj наЈважнији положај покрива заступнпк na 
челника. (Један глас: To je цептралпзацпја!) Опда 
nL^i посташ1ТИ Јслиог дпректора na десег 

nvu^i3'!^"0*0' морам још Ј0Д,1У чињеницу да под- вучем Колико се, у централи лежерно схвата a то 
;;-;;'1:'ол;е илустрова^ једапправплпик' кој^ 
имш при руци a који je прописао Миписгар г Ра- 
депко Стапковпћ Taj прашшшк тиче сс Дома Kn' - 
ља. Александра I за учеппке федаих школа. По- 
четак тога правилппка глаои: Дом Краља Алексап- 

дра 1 за учепике средњих школа јесте самостална 
Baciuiiiia устапова. Ha првој речп мора се човек 
спогаћи. Самостална васпитна устапова, a овамо по- 
ла милиона динара пде из др;кавпог буџета за суб- 
оенцпЈе. Даље чптамо да се питомци пздржаваЈу 
пз доприноса, KOJU опи чипе у внсини од bUO и lUuU 
динара. Дакле, кад то Beli плаћају учениди n држа- 
ва суОвенционира n кад поставља чнповпишгво, 
опда ne иоже omu речп u пекаквоЈ аухопо.миЈИ, ne- 
ги je то просто на просто једно фразирање. i ocno- 
до, ако On се читало даље, впдело bn се како се 
комплицира управа у томе Дому, jcj) се каже да 
управу дома сачињава управпи савет n т. д. Taj 
управни савет поред примена питомаца има и то, 
господо, дал»е у CBOJUJ дужпости да водп оригу o 
управп дома да примсњује програм o своме раду no 
закону n закопскпм проппсима. A шта je г. lUiinn- 
стар просвете.-' Шга he ои да радш' (Јн je raj који 
пма да прпмењуЈе закоп n закопске nponnce. Ja не- 
iiy, господо, да пападам ппчпју савест и поштење, 
али изгледа да се уопште пзоегава коптрола r. Ми- 
нистра просвете, дакле ono што се уопште ne може 
пзбепн. дал)е се говирп o задужењу имовине До.ма 
a Дом нема друге пмовине осим зграде KOjy je no- 
дпгао trt>. ii. краљ, ђачких допринооа и суовеицпЈе 
Koja долази од државпог буџета. Шта може ту да 
се отуђи или пррда? 1 осподо, ништа, али може да 
се задужи. Господа из управе купила су аутомобпл 
који кошта 4U.UUU дипара, a за издржавање тога 
аутомоОила, ако on се узела цспа пз држаипиг це- 
повппка, треба опет пеколпко хиљада дпнара 11 
зампслите, господо, колпко то треба да кошта! Го- 
сподо, да ne апалпзирам цео оваЈ праиплппк, доста 
he бити да се осврнем na две стварчпце. Кад се ne 
мпсли na оно што се пише, него кад се само аишу 
фразе, онда n долазп до оваквих фразпрања и npo- 
nnje. У правилппку се каже да има бесплатних ме- 
ста 10, na свакпх педесет KOJU плаћају a ирвец- 
сгвено право имаЈу деца из Јужне Србнје. Дооро! A 
пре свпју спрочад чији су родитељи попшули, од- 
nocno умрлп у ратовима за осло6ођен>е и уЈедише- 
ље, n спрочад ратнпх удовица. 1 la, господо, ту се 
nuje мпслпло, јер je то једпа иронија, ми зна.мо да 
су ратови завршепи 191« и да су та деца одраслл. 
Ja то пећу да комептаришем. Нека га коментаришу 
omi, који су правшшик пшсали, n пека ово остане 
као једаи докуменат o пехатпом раду тих рделеља. 
Даље, господо, треба видети како се та господа ко- 
мотпо осећају, na je предаиђен управнику стан, 
огрев, послуга a место храпе паушалпа паграда у 
износу од 1600 динара. 

AKO on компарпралп другп правилник којп јо 
пнсан не »npo домо суа« пего »npo домо омнн«, 
онда би виделп како лепо изгледа кад се ппше npa- 
вилпик за све. Тамо се предвиђа да се свп они који 
нмају право na храпу, храпе заЈедпо са онима који 
су у папспопату. Ja сам пашао за потребно да ово 
пеколнко речи посветим томе, али nehy даље цпти- 
рати овај правплннк, него ћу да замолнм господпиа 
Миппстра да пареди да му се on подпесе и да наре- 
ди да се саобрази овај правилннк ^са осталим пра- 
вплпицима који вреде за остале ннтерпате у наши.м 
средњим и стручппм школама. 

Претседник др. Коста Куманудн: Господине 
посланпче, ваше je времс одавпо прошло. 

Милутип Јелић (наставља): Ja схватам дели- 
■катан положај садашњег г. Миинстра и рачунам да 
у току паше дпскусије има пуно и пуно сугестија, 
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које можда не би ми, као посланици, могли да му 
досташшо, na нека иам опрости, јер ово иијс упе- 
рено ни против кига, na ни иропшу ibera, исго у нај- 
uo.boj иамер речено, да му се скрене пажња да све 
ono шго у иашој просветној цептрали шкрипн, да 
с лзглади и да oma иорма.шо фупкциоиишс. Гла- 

оаћу за буџет г. Минстра просвете. (Пљескање и 
одобраван>е). 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Реч има иа- 
родпн посланик г. др. Тоде Нбваковић. 

Др. Тоде Новаковић: Гоошдо народми иисла- 
ии, ма колико .ми били позваии да у буџеткжој рас- 
аравн разматрамо и критикујемо опште линије na- 
mer државног газдинства у свима њсгоиим ирав- 
Цима и ефектима, ипак нико од nac ие може да 
се отме  сутестији овага краја, a да me истакне и 
двуче у ириом реду omo, што сматра да je nu- 

ipeOiio да će тами учшии. Ja мислим, господо да 
je  овако   учсствовање наше у дебати  и добро  и 
риоио, јер Jie зоој) овакних пртл&п&ба и iipnc- 

иод^ЈОа iiiiiii-: коначно датти праву и потпуну слнку 
1:аше целокупне ад.мнннстрације n нашег газдин- 
ггва. 

ETO,   господо,   под  TOM  сугестијом  и  у  томе 
јерењу ja сам се иашао понукапим, да узмгм 

ријеч код дебате o буџету Минпстар^гва просвете. 
•можда he изгледати мало чудно, да баш npcivraB- 
iiiiK unior тшшчно iiaciiHiiio краја сјевери« Далма- 

е, unav голог и јадпог крша M uiie пусте за- 
горе, гдје народ на 10 до15 километара нема пигке 
воде ни за се uui за своју стоку, подвлачп као нај- 
арсчу гвотребу и као на|јживљу жељу тога нар.зда 
IIOдизalf>c школа и ширење просвете. Алн олш та 
nojasa, та чежња и то у данашње материјалисгич- 
ко доба и у вријеме шацљуће кризе служи на част 

ie иароду, и ja сс, господо, попосим да то nc- 
газшем. 

Госиодо, у иогледу ошовног шкилства ja ие 
желим да гаоиавлЈам све one замерке, коце су сс 
чуле са овога мвста и у Фшансијском одбору, a 
кије нажалсмгг пристају и за моје крајеве. Ja 5их 
желео са.мо да подвучем, да ми UH под коју це- 
пу ne смемо дозвилити, да нам ии )'една једина 
школа остане без учител.а. Mnore шаше школе no- 
дишуте су једним дииним елаиом нашег ссл.ака, 
који je « гладал и бос лрибљавао грађеони мате- 
ријал, зидао н дао од себе 'све што je могао, само 
да до школе дође и да му деца код очњег вида 
ne остаиу слијепа. И ошда било би добро да раз- 
мештај учитеља буде правилан и да се поведе више 
рачуна o специјалиим приликама н потребама д'Ј- 
гичног краја. Вто, дешавају се на прнмер и такви 
случајеви, да je у једном искључнво православ- 
aoti селу, у коме случај410 шема ни свештеишка, у- 
читељ католик, na дјеца немају од кога да науче 

ii да се прекрсте. Ja овде ne желим да ме се 
криво ра.зумпје. У већини то су учнтел>и који и 
v пацио^налшом и уваспиппом погледу заклужују 
сваку похвалу, али се од љих ne може ни тражитн 
да још и  православну веронауку подучаваиу. 

Исто та.ко треба пазитн да се тамо, где се за 
PO aceha потреба, гк/стаи.ч.ају такви учитељи, који 
ће г1редводити соколску и задружпу акцију, ла- 
рочито у еелу, јер ne смијемо, госчодо, забора- 
вити, да ће мо тек заједеичком сарадњом школе, 
сокола II задруге, дакле enepnijjM, моју lie давати 
све те грп кпмп: тмпе заједно, моћи да успјешно 
нзиедемо      иаш парод,    олу joni увек запуштеиу 

масу, тамо где га, као њихова opalia и љихови npei- 
ставници, желимо и у просвјетном и у нациоиал- 
иом n у маггеријалном аогледу да видимо. 

Мего, господј, ja желим да шворим углавио- 
ме o средшим игколама, и моја je шамјера да скрс- 
нем вашу пажњу као и пажњу Краљевске владе, 
у ni)BO'M реду r. рааорног мипистра na једап круп- 
iiii ii} (Јпуст досадашњнх влада, на једну пеправду, 
на неједнамост и чак иа једно штетно руковање 
државним иовцем и џржавном ишовином код при- 

мјепе срсп11.оп1колс|<е иолитнке у мојим краје- 
вима. 

Рпјеч je, како рекох o севериој Далмацпји. 
Молим вас дозволнте ми да вас упозорим, да се 
ту .ne мнслн ma морску обалу и ma приморске гра- 
дове, ■— K'ojn ннјесу остали без брнге и старања 
—■ већ се под Севсрпом Далмацпјом подразумје- 
ва ono пространо и широко подручје гамо од За- 
дра до Зрмање na до ршјеке Цетине и према тр > 
ме1)И Лике и Западне Босне, са мјесто.м Кпиио.м 
као природним, саобраћајтпм, културиим и трго- 
вачким цеитром, железничким чвориштем и грави- 
тационом тачком ,и за Лику и за југозападпу Бо- 
сну. Ha том подручуу, моји сачињава зпатан дво 
далматипске понршипе, живп преко 200.000 нашега 
живља, у већини правосланнога елемепта, који се 
пред турск'0'М тајездом доселио са Кооова и Јуж- 
ие Србије. 

Господо, од 400 година, од како се raj народ 
гамо иаселпо, ии једпа туђошска влада није хтс- 
ла да том народу даде ни једне једиие средње 
школе. Зашто? Разлог je врлп једносгаван. Аус- 
гј)И1јски државпи фупкциоперп и чјшовпици билп 
су редом туђиици, a iona мало пашег слемепта у 
државној служби би;о je већим дјелом из Примор- 
ја. Дакамо да се Аустрија старала да у првсм реду 
niM евојнм људима одиаано њиховој дједи и дјс- 
ци пепзпопсра, парочпто ислужеших жандарма, KO- 
JU су се сјатилп у приморске градове, пружп кул- 
туре и омогући улазак у државпу службу, дочим 
je omoM пасгорчету тз Далмататсме Загорс 5ило 
снемогућеио и једно и друго. 

II сад имамо ову слику: с једпе črpane све, 
a с друге страпе ништа; с јед4ге стране т. зв. хпља- 
дуподишп.у културу, a с друге стране хиљадугоди- 
шњу запушггвност. Па идемо и даље и кажемо: 
она.мо су 'Исторнјске културпе тековипе ne знам «з 
кога вијека, na у тс заводе не смијемЈ да дирамо, 
a овамо je историјска срамота, коју не мислимо да 
исцрављамо, 

Послиуе ослобођења nama je национална лр- 
жава хтјела да преките са то.м традпцнјом, na je 
Мииисгарство проовете сиојом одлуком од 7 Ma- 
ja 1925 годтте Бр. О. Н. 24449 одреднло, да ее no- 
дигие у Кпипу Учнтел>ска школа — подвлачећи — 
„с оообнтим обзиром ma културне потребе стаион- 
ппштва Загорске Далмадије". 

Господо, mije се без разлога дошло до одлу- 
ке, да се у том крају отвори баш учител>ска шко- 
ла. Губнтком Задра тдебало je otioj Задарско! пре- 
парандији, која je привремено смјештена у једаој 
бараци у Шибенику, наћи стално, сједиште, и за 
то je изабраш Книн. Учињено je тако с тога, да се 
с једне страие Загорској Далмацији учипи penapa- 
пија од страие иародае државе на ono, што — ка- 
ко рекох — кроз-400 подиша не хтједоше да учи- 
не ки турска, ни млетачка, пи француска mi аус- 
тријска владавина.  A, учњеио je то m због тога, 
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да се један завод, у коме ће се припремати учите- 
љи, извуче из чтпх уских градскх улица, са којих 
д .lase у већиии случа)јева 1)аци, који у другоЈ 
школи ne успјевају, и пуни су заиоса за кпном, 
фзггбалом и сличном даигубом, a мало љубави и- 
nojnMa>ba имају за оело и његоее културне по- 
требе. Требало je тај учиггељски расадии« извести 
тамо „na лице мјеста", на свјежи ваздух, у среди- 
ште најчишћег народиог и књижевног језика, у 
средину шшг здравог сељачког елемента, који he 
давати ђаке н коме iie сс ђади радо и ca пуним 
рааумевањем враћалИ', у цедну ријеч тама, гдје 
бил>ци треоа дати право подиебл,е, да даде мори- 
сташ плод. 

И ето, држава je прсгнула и поднгла ову ко- 
лосалну и идеал»1у зграду, којој нема равие за ту 
сврху у читавој држави. ЦредвЛђен je интернат са 
PO просграиих дворана, сале за upfraihe, вјежбање, 
концерте и предавања. Саиабдевома je централним 
прејањем, водом, електричним осветљељем. У таи- 
чине предвиђено je све, што модериа настава и 
хигијеноки разлози изискују. Поред ове зграде по- 
дигиута je још једна за шставничке станове. На- 
бављен je и сав намјештај. Ту су кревети', јастуци, 
ормари, клупе, чаше и флаше, читаво кухињско 
nocyl)e. Све то чека ново, jom увијек запаковапо, 
на своју судбину. 

Госгтудо послаишци, за ове зградс je — Kioje 
носс част наииој држави и њемом разумевању за 
просвјетне потребе, тако да им се и странци — 
Пролааиици диве — држава потрс.ши.ча 10 мили- 
јона динара, a општана Книска, од које се тражи- 
ло да даде земљиште, поред своје сиротии.о по- 
трошила je читав мнлијон дипара за к\пи,у зем- 
љишта. Е >сад, пссподо, можете ли вјеровати да по- 
ред свих ових жртава све то стојн има Beli 4—5 
годииа неискоришћено! Испша ла1Бске годние уш- 
ла je у те празие паркетнране зграде војска, али 
то само у једаом мучшом часу; за нужду и при- 
нрсмено на равфз Мииистарству просвете, да ће 
зграде иапуститн чим Мииистарство затражп. 

Макар колико ja имао иеограннчеиог пошто- 
вања и пупог поверења у даиашп.ег г. Министра 
проотјете и у љегове одличне намјере, ja не могу 
да се отмем својој дужлостн и св"ојој савјести, a 
да га не запитам: xohe ли се већ (едаом у овом по- 
гледу iieniTo учинигги!? 

Можда he се казати: мн имамо учитељских 
сила иа претек, a вн долазите да вам се отвор;; 
пова учитељска школа. Лли, не треба uhu нз скрај- 
ностн у скрајност. Јер док ми даиас нмамо појаву, 
да се на друпш страшама загварају први разреди 
учител.сктх школа због слабог одзива градских 
ђака, a и због слабих зграда н помаижања интср- 
иата и ne примања жеискнх, дотле учитељска шко- 
ла у Книну, као најмодернија има свој интернат, 
укоји he Mohu да ступају само мушкарци, и то 
здрави сеоскн елеменат. Kao иите,рра1Т биће ic;i- 
ком врстом регулатива те ће примати .само очоли- 
1 " opoij, који се Beh унапред може предвидеш да 
ne бити довољан. 

Heno, као законски услов за сггупање v учитељ- 
'Гптпп?ЛУ ПОТРебита СУ 4 разреда нижс гамвазијс. 
■ P'-Ba   е то предаиђала и зато je пре неколико 

ске ДалмацпЈе a напосе и као средитту'учитељ- 

пјела K0'e' ИИЖУ ГимнаадЈУ. ™£ Je SSHS у* 

Али н њу задесн onaj општи помор из 1929 го- 
дине, који угасе ж,и®от 29 гимназија. Међутпим, о- 
пет се na жао учинило само Севериој Лалмацијп, 
буду1ш да су све друге гимназнје биле наскора 
ианово отворене, само Книнска није. Вал.да опет 
нз доследности према хисторији! 

Господо, замислимо компас са једним краком 
na Книну a ca другим размакнутим 100 км. Ha чи- 
тавом том заокружеиом простору од 200 км. преч- 
ника шема, како peioooc, ии једше једине средње 
школе, до€л>едпо im ги.мназије. Ja имам овђе зва- 
иичиу карту, иакојој су иазначене cee средње 
цгколе у држави, али нигде не вндим ни из дало- 
ка тако празан простор, као што je овај Северне 
Далмације. Додуше, овде je пазиачена и Kimu- 
ска гимназија, алн остала je само овде на папиру, 
(Једап r.iac: O томе je доста говоррио!). Мено то 
боли, росподине колега, јер je толико година про- 
шло од ослобођења, a ca ових клупа није ni 
ворио преставник кпииског среза na имам лрава 
да се изјадам. 

Истина, да се културни заводи не гтздижу пре- 
ма компасу на географској карти, али за то треба 
да iKK-pjjn н да буде меродава« један дрги, up-- 
цижији инстрменат, a то je: праведна подела мо- 
гућиостн школовања свимм нашим крајевн.ма. В',;- 
дитс, господо, будимо праведши na призилјмо: док 
je на пример у Савској бановини, предви1)ен овим 
буџетом шесразмерно већи број средњих школа, 
које спадају под Миинстар^тво просвјете, наимс 
31; у Зетској 15; дотлеу приморској Оановили са- 
мо 6. Би имате на првшер одавде до Винковаца na 
самој железпичкој прузп ништа мање него 6 гим- 
liasnijia, OCHIM грађапсктх n свију осталих, док го- 
TOIBO на исгом размаку од Кшша до Спња н Сп.ш- 
та, пли na обратној страии, од Книш до Задра 
пемате ни једпе једнне cpe^be школе. Ha неким 
мјестима имамо гимназије тако блпзу једну дру- 
ruj као н. пр. у Смедереву и Пожарсвцу или Jara- 
диии — Ћуприји — illapaliiiii\-, илп Сшску — Пе- 
тринхи—Глини, да би се 1)аци могли готово лоптом 
добацнпати. Ви имате око Scsepne Далмације раа- 
новрсишх срсдп.их школа, и баш: у Сплиту 10, у 
Шибевджу 5, у Спњу 2, na у Травнику, ГосшАу, 
дакле свукуд около one иесретпе Сјеверне Далма- 
цпје, само у њо1ј нема! Овдје се јсдио.м чуло, да 
je у Врбаокој банонмни на наше опште задовол,- 
ств учињепо од Ослобођења више пего за 40 го- 
дина аустријске владавине. Нас, којима су свн кра- 
јеви nauie Отаџбипе једпако мили, a нарочито онн, 
који су више страдали, може то само да весеЈн^ 
али ma жалост Mopaivio одмах колстатовати, да je 
у Сеиерпој Далмацији остало ne промењено стањо 
још од турског земаша! 

Остављајући no страии питање, да ли he ое 
утом и том стаповитом крају отворптп гимпазија, 
ja бих желео, да ми, a na првом месту г. Ммнистар 
просвете, који je тек примио овај ресср, приступи 
начелном и правилном решењу питања размешта- 
ја средп^их школа, да не би остале пусте рпјеч!! 
бнвшег Министра просвете г. др. Ko juha, који je 
у свом експозеу 1932 годипе казао: „да he се во- 
дити рачуна o томе, колико других школа слич- 
пих или истоветних има у једпом месту, колпко 
има ученика у тој школи; какве су комупикационе 
везе, и колико сличних школа има близина тога 
мјеста". 

Често се чује ријеч, да je гимпазија луксуз, да 
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их je у нашој држави много, и да треба приступити 
1гаран>у понеких гнмиазнја. A ja кажем, госпо- 
да ни једна од тих гврдњи ие сгиЈи. 1'имнази- 

ја je 'Иајсавршенији облик школе за опште обра- 
зовање, a оно што je савршено, што je добро и 
што се да иокористити за све могуће прос|)еснје, 
није луксуз. 

Луксуз je подржавапи оно што не ваља; луксуз 
су наше грађанске школе, ко(је не одговарају ии- 
каквој сврси, као ппо су луксуз и многи наши дру- 
ги експерименти. 

Не cioји ии да их je много. Једном je прили- 
к м, 1'сти овамо код буџетске дебате, maui уваже- 
«и друг г. Ћуковић цифарски доказао, да иаша Ју- 

laiinja, у погледу броја федњих пкола, стоји 
на послед.шем месту у Европи. Него, и кад бис- 
мо преппоставили, да су и једна и друга тврђења 
тачна, откуд то, да се неким крајеви/ма може до- 
зволиги тај „луксуз" у изобиљу, a другима ни- 
како. 
Ми  ис.малк) ни претераног Gpoja интелигенци- 
icro ми трпимо од појаве, да ое превелики 6poj 

школованнх збило у наше цвнтре, a женира се да 
жнви no  варошнцама, a да и неповорим o селнма. 
Исто тако догађа се, да велики центри продуцира- 

,,IKC  na велико; ту у тим градовима најобичнн- 
ји   обртмици,   подворници,   чистачи  улица,     имају 
прилике a имају и манију, да шаљу сву своју децу 
у средње  шмоле, место да Gap 'не^оји од њих на- 
уче a \ путе у свом иначе корисиом и честитом за- 
нагз-. Нанрогив, у становнтим крајјевима нома мо- 
гз^кнкхгги,   да   се мориети школом нн оно дарови- 

сел>ачко дете, коме можда, од велике зајед- 
нице чељади не може да прнпадне ни парче зем- 
ље. Па тгко ии професиониста, ни чниовник, ни о- 
фицир, Јсији  су не само у исповољншјем положају, 
јер нијесу  у   мјесту т. зв. вишег разреда CKynolie, 

)  ij'oui   M'oipajy да  преполсве  своју плату,  ако 
желе — a друго им и не преостаје — да школују 
своје дијете у другс-м мјосту. 

У јсдиу ријеч, отваран.ем средњих школа у 
средишту простраиијег подручја, кау што je слу- 
чај Загорске Далмације, неће се умножити број 
^ака, Beli he сс извршити једпа праведиа подјела 
иогућности гиколоваиЈа и оном дијелу пашег на- 
рода, к ји je тамо настаи.сш н који има на то јед- 

;о право. 
Ja ово нијесам смео пропусгити, a да г. МннИ- 

стру ire споменем, н овдје пред вама истакнем, јер 
се занемареност Сјеверне Далмације, како рекох, 
диах гто 'аслобођењу уочило, na се радило «а гом, 

да се томе крају у просвегном погледу помогне. 
Утрошепи су тешкн милијони, али наједном je све 

гало и то само због немара, Кажем ис.мара, 
јер, господо народни послаиици, није бпло мини- 
crpa, није било бана, од највишег до иајиижег др- 
жавног (ј)укционера, који je те зграде разгледао, 
упознао прилике оног краја, a да iiinje казао, да 
je злочии, MITO се ту школа не отвара, a да и ие 
говорим, колико je onaj иарод тамо због тога 
азлојеђен. 

Стога Ja чиним апел na господипа Мипистра 
иросвете и ma читаву Крал>енску владу, да изволе 
за Сјепсриу Далмацију учинити ии више im ма- 
и.е већ онолико, колимо fe учињено у другим кра- 
јевима. Иека и Краљевска влада и господип Мини- 
стар буду увјерени, да je толико onaj крај заслу- 
жио: онај крај, којн je и поред своје највеће еко- 
iio.MCKc   биједе знао да  буде до iHajranuier сгспепа 

нациоиалш; onaj крај, који je за вријеме балкан- 
ског рата на очиглед и успркос аустријским вла- 
стима приложио Сргеоком Цриспом Крсту већи о- 
бол, иепо ма који друг«; onaj крај који je у осло- 
бодилачмом балка»гском и сиегском рату дао ди- 
luiiH бр^ј добровољаца; onaj крај, који може да се 
поно-си имспо.м Онисима Поповића, сел.ака, кој« 
je доспио na аустријска вешала зато, mro je BOJ- 
ппке одвраћао да пуцају на св;>ју браћу; unaj крај, 
који je ca заносом поздраЕИО шестојаЈЦуарски акт 
свога шглованог Владара, као једини излаз из му- 
чие полнтичке ситуације, na je тај свој занос ис- 
поллио и у скупштипскпм изборима са 11 »ил»а- 
да гласача, можда више »ero и један други крај 
у држави, и шме пајбоље потврдио, да ту ne у- 
паЛЈују ии Перчецовп летци пи Бркановп задарски 
револвери; н натгоккдн оиај крај, који je од своје 
иирогиње дао чштави милиан дишра једино у ту 
сврху, поуздавајући се у ријеч и одлуке своје 
владе. 

Вјерујући, да ће паша Крал»евска влада и г. 
Миппстар просвете све ово уочити « Хјоиорисати, 
те да he се и у мом крају и у просвјетном погледу 
паскоро видјети кориспе посљедице снажних na- 
пора, што их na сваком пољу државпог и парод- 
ног посла чини Краљевска влада, потпомогпута 
спагом наше Југословепске »ациоиалне сгранке, те 
да he onaj мој свијет осјетити, да паша влада има и 
срца и разумевања и за његове потребе na да he 
то доказати што скоријим отварањем првог раз- 
реда гимпазије, зашто Beh има и сав ипвептар и 
збирке и просторије — ja изјавл.ујем да hv у том 
дубоком увјерењу гласати за овај буџет. (Мљес- 
кање и oдoбpaвalbe). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч ла- 
родпи посланик г. Филпп UeMoniih. 

Филии Цемовић: Господо народни послаиици, 
писа.м мислио да узмем y4einhe у данашЈвој деба- 
ти, лли ме na ово покреће један акт, који Je дапас 
добило Претседништво Народне скупштине. Акт 
je подпело Народној скупштини Друштво за npo- 
учавање историје I4j)ne Горе. 

Са овога места, морам са задоволЈСтвом истаћи 
да je овај захтев друштва наишао na пуно разуме- 
вање Претседништва Скупштине парочито код у- 
важеног Претседнпка г. др. Кумапудиа, који je пз- 
јавио гоговјст да помоппе ову кулгурну акцију. 

Историјат Црие Горе, то je најизразитији део 
наше нациоиалне историје у вековној борби за 
cnacaBaibc нацпопалпе душе. Стварање једпог n- 
рода и народне државе отпочето Je било од Раш- 
ке до uiauiera јужпога Приморја. Ови крајеви да- 
ли су нашој историји прве и највише и поллтич- 
ке « 1сул1урне људе у nainoj средњевековиој исто- 
рији, ii(i4inhyhn од славне династИје Немањића и 
завршавају11И са највећим човеком после Св. Саве, 
црногорским владнком Ce. Петром. Овај велики 
светац први je код nac овамо. na Балкану повео 
бригу o нашим пстори \KII.\I спо.мешпшма и први 
устаиовио у сво.м окромном стап.у одабрану ис- 
торијску архиву у коју je брпжл.нво прикупљао 
сва документа ins паше историске прошлости. 

Пресгавка, управо молба, коју je упутило по- 
менуто друштво Нарсдном претставништву, гижа- 
зује ne само пемар, већ и пупо пгпоршсање ол стра 
ne такозваппх паллежпих свега што ce тиче ово- 
га нашега naheHmncor краја. У тој преставцп — 
молби стоји: да су 'окупаторп из 1916 год., чудно- 
вато  понели  ce  културпо  према  архивама  бивше 
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Краљеоине Црте Гсре, да апсу ни спаљивали ни 
рааносили црногорске архиие. Горе je прошао и- 
'naj део црношрских ар.мша, o коме се брижљиво 
бодило рачуна од Св. Петра до писледњег Госпо- 
дара Црне Горе. Ова 1одаорана аркива оила je за- 
коиана у земљу, и земља je своје учишнла да су 
миоги докумоиги од оелике исторнјске ваишости 
попуно пропали. Архива, пак, која није била за- 
копана, доживела je иешти што премаша и свако 
наше схватање, иосле иашег ослобођсп.а и уједиње- 
ња. Ona још IIOCTOQH само још утолико, умолик ) 
mije била иотреоиа за подлагаи.е uelui и за пако- 
вањс оитне трговачке poGe. У Котиру се иаири.мер 
двсило ово, господо, да je неки мали дућанџија 
спаковао }1еку малу намирницу једном културном 
иравиславном протојереју у оригиналном пијму 
LB. Пегра уаућеиом Бокељима. 

Од главне цетињске архивв осигураио je, у 
колико се полуироиали документи мигу оситурати, 
оамо onu што je Краљ Никрла Gmo закопао у зем- 
љу и с.матрао као иајражнијјје, Остали дсжумсши 
иа самом Цетињу коиачио пропадају у подрумима 
uuiuuer Краљевскот двора. Кад je један од наших 
гаолитичких писаца иокушакЈ да оаци поглед на 
архиву Министарства унуграшњнх дела бнвше Кра 
љевин« Upne Tupe, шаншао je na овакву слику: У 
влажном и ирашљивом подрјуму морао je да гребе 
кроз гризоттине паадоиа и мишева, којн продужа- 
нају и даиас да уништавају ова драгоцеиа дсжу- 
мента. 

По унутрашњости Црие Горе архиве су, на- 
равно, гјош у горем и црЈвем стању и панављам, 
што већ нису потпуно уништене подлагањем ие- 
ћнју !ii раадавањем „neiioTpeoaie хартије", има да 
ое олагодари томе, што су no подрумима и тава- 
иима постали недостуции. Ви ore, господо нарадпи 
посланици, људн просвећани и културат и можете 
замнслнти, какво научио благо пропада у тим ар- 
хивама. Ту има, господо, докумената још из доба 
Немањића, иарочито пх je мирго блло из доба 
Црнојевића, a да ne помињем доциија времена. Пи, 
господо, знаге да je Цр|на I'opa као држава завр- 
пЈила свој одаојани државни живот каи сгрого na- 
грцЈаркално организовани савез још патријархал- 
нијих племена. 

Ha сваком акгу црпогорске администрацнје, 
пичињући од опитше, споји печат ове iiarpiija- 
халности ii свани овај докумепат иитересштан ic 
за науку у разпим правцима: v етнолошком v 
иравиом  и т. д. 

Овај дагоцони иаучии материјал, већ иде ОД 
руку до руку и ммоги Beii аддлазе у инострапство. 
Дужност према нашој пационалној иауци била je 
i: даиас je: да ое спаое ова драгоцена паучпа гра- 
h'd и као IHTO видите, господо, ова ипнцијатпва за 
и.ni,) спасавање дошла je од људи који се зани- 
мају науком. Ово бн био довол.аи разлог да Кра- 
љевска влада и г. Ммиистар просвете предузму 
хитае мере за спасанање црногорскнх архива Me- 
ђутим, гаоподо, IVBO пије ни једини ни главни раз- 
•""■, има Једаи ,јачи. Taj разлог je следеКи: Југи- 
^лани,!;, je i-ciiopa.MiH иаследпнк бнвше Краљевине 

)не I оре, као и бивше Краљевине Србије, као и 

je било потреб- 

но, неопходпо потребно, јер су ове паше пационал- 
ne архиве ризиице онога што je паш парод пре- 
живео, a ije ли чнм год lipiia Гора зacлyжиv^n да 
се у ово.м погледу према љој чиии изузетак. Тано 
исто тр|ебали смо да имамо модерну архкву и иа 
'Цегии.у утолико upe, што je Црпа Гора имала 
свој самосгалии живот веконима. Ja iiehy да ула- 
SHM у разматрање, како je и зашто Црна Гора за- 
иаставл>ена чак и у сивом погледу, ja neJiy да тра- 
жнм кривце ове немарности, ja нећу да окривл>у- 
јем никога за овај немар, ja xoliy да молим вас, 
господо иароднп посланици, n Краљввску владу 
да ставите гошодину Мииисфу просвете потребне 
суме na располагање за спасавање архива у Црној 
Гори и подизање иотреие зграде, где би сс ове 
архиве могле сиасти и довести у ред. 

Надам се да бар у чјвом оправдаиом n сгфом- 
иом за^стеву nelie се оглушити Краљевска влада na 
вапаје културних Цриогораца. 

И na крају овога, молећи господииа Минисгра 
пррсвете да се овочме послу приступи што пре, ja 
изјављујем да hy гласати за буџет Мннистра про- 
свеге. (Пљескање n одобравање). 

Претседник др. Коста Куманудп: 11.ма 1)еч на- 
родпн посланик г. Милутин Јевтић. 

Милутин Јевтић: Гоогаодо иародии посланнци, 
и ако je овогодншњи буџет Мнписгарства просветс 
за пешто мало већи него што je бно прошлогоди- 
шњн, нпак je iiapnija као шомоћ сиромашним кра- 
(jeniiMa за подизање шових шмолоких зграда мања 
него шго je била у прошлом буџету. Mene чуде да 
МипистарСтво просвете има закон no коме je оба- 
везно школовање у осповпим школа.ма, a тако мало 
даје као HOMOII за подизање нових школских 
зграда. A у овогодишњем буџету mi nei napa цц- 
сам пашао за нова постављења учитеља. Ja не- 
зиам, одакле he Мииистарство просвете вршпта 
постављења оволиког броја нових учптеља. До- 
звољава се да поједини учитељн раде са 50 до Ши 
na и внше (Чује се: И са 200!) ученика v једној 
бедној собицп. И какав успех овде може да будо 
зпа само onaj који тај nocao обавља. 

Ради тодизања »швих школских зграда no- 
требио je да се упрасти административии поступак 
око тога и да Мшшстарство присвсте израдн пла- 
пове разних типова школа, и од скупљег и од јеф. 
гпннјег материјала, да се ти планови умиоже u 
бесплатпо раздају онима, који хоће да подижу 
те школе. 

Отстојање од ђачких домова до школа треб i 
скраттити подизашем иових школских зграда. Jop, 
посподо, убнтачно je и Мјрцварење наше деце. Ku- 
ja свш^п дан нмају да пређу no IG клм. од шко ie 
до куће и рд куће до школе и лети и заш," често 
пута гола n Guca и гладна и жедна no пугу без н 

|ј|едне куће n живе душе. 
ИздржавапЈе исновнпх шмола je испод сваке 

крптике. Ми ne греба да се заваравамо са пеком 
демократијом и самоуправама већ издржавање о- 
аповших школа пма да падне на терет државиог 
GyueTa. Народ miahe плаћа онда ne треба да га 
оставимо na мнлост и немилост општннској упра- 
ви, него би требало да удесимо да пореске управ«' 
прикупљагу и тај прнрез за школе, пошто Beh no- 
рсске упраое наплаћују свештекички бир и бано- 
випскн прирез. Оне могу свакако да наплате и ово. 
Народ већ плаћа преко пореских управа и se.M.i ,.. 
рину н кућарину u течевину и м»оге друге поре«« 
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ii онда je сасвим разуалљнво да иие управе 
»огу да  на-плаћују ц овај прирез. У TJMC he слу- 
ajy само народна просвета биги боља, jen je она 
иел>  државие  заједнице  и народне    поивреде. 

^акон  o   наЈродним  школа.ма ipeoa допунити, јер 
je непотпун.   Како посло четтаорогодишњега шко- 

OBaiLa код   нас ис постоје више ocao&ae тколе, 
leoano би no селима завести облигатно   no   два 

»нмска течаја  у сиакој школи од 3—5 месеци, јер 
деца кад  заврше ссиовиу школу не раде машта, 

- уче,  забораве скопо  свс  n  остану тамо  оећн 
неписмсиа. 
Школски   надзор  ipeoa пооштрити, јер je да- 
н>и   ciao   и ле даје никакве резултате. Школ- 
и надзорницима ipcoa дати uclia прана и cravi- 
• ■ За шкоЈГске надзориике треба бираши и узи- 

иати Једино   из реда старијих и бољих учитеља, 
онаквих каасве  смо пмалн прс para. Школскс сре- 

греба  повећати, груписаги, a бриј школских 
надзорника   смањити.  Шмолсхи  надзор   ipeoa да 

једиио  uiicipj-KTiiiJiiur карактера док адмисш; 
ЦИЈУ греба да iJi)]jjii управитељ у седшиту cpi.1- 

ског надзсзрника. 
■Насташш   пла«  u  програм за основне  школе 
»a neli  једанпут послс 15 година донега, и то 

■ за  целу  државу одвојеио за основне школе 
fMa,  a   одвојшо за царошкс. Уџбенике исто 

тако  треба   изабрати  n  то one који  су најбољи, 
нм  да   (;;.ii   цј)еде за дуги низ година    да    се 

\   ''i-,   j   кршзи ђачки родитељи спасу пл>ачке. 
и у основним и у средљим школама Т1)еба да 

буде интензивкији a оцењшаље строжије,   ко je 
иколу иека учи, a ко иије мека тражи себи пу- 

та и селамета раније. 
i j'al^aiUKe- школе   овакве  какве  су дапас ле 

и да постоје, one до дапас ппсу дале никаквог 
пата, бар код nac у Србији. Ако one треба да 

■ roje,  <>ил:1   њихов програм    греба   саобразнти 
раму   гтмназије да може да буде прелаз из 
ancKo   ииооле у гимназпју.    Вишу    педагошку 
у гако   исто треба укинути. To je једа« лук- 
м   нмамо   две педагошке школе за  100 слу- 

-ца, a «Ј;ису дале нпкаквога резултага, шарочл- 
оне са  дв1огодишн>и'М    школовањем.    Ko xohe 

науку, нека   иде na Уппверзпгег, a 'iie да буде no- 
н.    Ja   iro  знам, колико je тачно али сам чуо 

ла у педагошкој школи има наставника који при« 
Kajy плату за  30 л;т,|, a имају само no два часа 

■ i'). Колико je TO тачио ja бих молпо r. Mii- 
иистра да прошери. II овом приликом молио'бих 
'. Мипистра просвете да гаовеДе рачуна o учите- 
шма ра-пницима и да их разврста у групе којс 

припадају   и no Закоиу и no годинама    слу- 
Вама   je-,   гооподо, свима познато да су ову 

фжаву епварали учитељи и кроз школу и na бој- 
иол>у,   и   да je први  na фропту noneo Kapa- 

ђорђеву звезду учитељ. Зато, господо, арема њи- 
■ ЧЈ    'a  бити неправедаи, непо им дати само 

i што  су  прошле годин« добили лекари, a one 
te чиновници Мииисга^ства спољмнх посло- 

ва. Jej) посзподо, ja имам права да верујвм, ne само 
РУЈем, нега je го истипа, да св« чиновпици 

. OBOJ земл>и нису rro чииовничком закону једна- 
ки, a то се, господо, потвр1>ује Фтеаисжјским »ако- 

i од прошле л ове године. И ja би вас молио, 
господо, иослаиици, само мало размишљања. Ja нс 
анам, шта cy дашас парочпто у овој држави учиии- 
м илађи  лекари да им се лап.ске годпле фппан- 

спјскпм закопом iipiia»iaijy ne сади годипе које су 
треоали да  имаЈ)   ilOCVie  с&ршене  школе пего  чак 
и one годиие којс су као студенти провели у ne- 
ким санитетским уиан^вама Koje еу оиле ma сто- 
тину Kitao.Meiapa далеки од фроита, a uun KOJU су 
бИЛИ na oojiio.Mc пољу in доии.т  и    JvapaoupijeBy 
звезду л  ^елога  орла n  преоијене ноае ii  руке, 
onn ro нису могли да дооију, односно те годиле 
neiie да mi признају, пако je Пародна екупшшпа 
1У23 године иве    ic   годиие признала за пензкЈу 
и повишицу. у Државном савету нашао се иеко 
KOJU je хтео да оуде и пад Скупшгпао.м n oeno- 
l'iiu   iu   ираво  учшс.! ,i.\ia  рашицпма,   ги   пм  nnje 
дозволио да ii.\i се те године рачунају за унапређе- 
n.e. Ja мислим да je то Једна иеправда. 11 ви LBH KO- 
JU имате iii>iijaica>a у ш.м учитеЛхИМа И ocviaii^a те се 
na њих, KOJU газе за nae ono еељачко олаго n иду 
no сељачкмм казаиицама, ne ipeOa да их осгавп- 
те у uiiuj годиш да ne доопју  iu yiianpel;Libe. Ja 
nae милпм да  прИМИТе нредлог Г, доире Ј^ллчши 
n Милана Lienanunnua KOJU еу прошле гидппе no- 
стакили, ve да у фина«сии,ски закон 3'i;e одредоа 
да нм ее прианају i одппе Koje им  je Марздна скуп- 
nmiuia Len раније признала ^1ан>ске годиие г. мп- 
imei;,]) iipcAuBeie boo ju вољан да lio прими, алп 
Г. Минисгар (pHiia.iciija НИЈе ХТео oojemi ее (piinaiii- 
сијског ефокга. Ту неша никавог фииашсијског е- 
фекта, јер ту има еади ^едап мали  орој учпгел.а, 
иако on дооили једну групу, диоплп свега -'UO.— 
динара у roj групи, a mro je најинтересантније у 
npaoj  годшни me on доошш пл иег napa  од тога 
и буџет ne on Ono оптерећш. Дакле, ja вас молпм 
да када Оуде дошао na ред финансијски закоп, кид 
оног параграфа који даце права чиновницима Ми- 
нистарства спољппх послова да п.м се године прп- 
анају, да CG TO унесе и за учитеље, за une који no 
мажу n пама и владп и режиму. 

Са овога места хопу да иајавим евоје жал>е- 
ње, што г. Мпниетар npooseie, као пајпозваппји 
anje дозволпо учиим.пма да одрже своју ванред- 
ну скупштину у тедељу. Колико je io гачно ja ne 
зиам, алп сам чуо у чарштјл да ое та екупплпиа 
пнје хгела да одобрп само зоог тога, што onn којп 
су требали да yl)y у ту ун1)аву) нису довољно, каже 
ее, пиверљиви, одани. 

Ja могу са ивога места да изјашш да ona KO- 
JU су ipeoaan да yl;y у ту управу, да су у већшш 
припадници Југословеиосе националме странке. С 
Toia морам n да се чудпм, зашто пм nnje одобре- 
no да иву скупштипу одрже. Ja бпх желео да чу- 
јем од г, Мишгстра разлоге за то. (Пљескање и о- 
добравање.). 

Претседник др. Kocra Кумапуди: Има реч na- 
l>o;uiii послаиик г. Jocnn Стажић. 

Josip Stažić: Gospodo narodni poslanici, koliki 
je interes za prosvetu u ovoj zemlji, najbolje se 
vidi iz toj,ra, kolika je lista govornika po ovom rej 
šoru. Gospodo, dva su bitna faktora n našoj pro- 
sveti. To su, prvo, nastavnici a, drugo, nastavni 
planovi, programi. Kakvi su naši nastavnici? Mi svi 
znamo u ovoj zemlji, da su naši nastavnici bili mek 
na svom mestu, — mislim na stare generacije — i 0 
njihovoj vrednosti najbolju nam ocenu daju Kaj 
makčalan, planina Cer i austrijske uze. A kakvi su 
nastavnici, koji se regrutuju posle oslobođenja? Kao 
što znate svi, pitanje prosvete bilo je vrlo tugaljivo 
pitanje posle našeg Ujedinjenja. 1 vrlo mnogi struč- 
njaci ove zemlje mogu da konstatuju i da ustvrde 



436 XXVI РЕДОВНИ СЛСТАНАК — 5 МАРТА lto4. 

i dokažu, da presveta nije išla onim tempom i onim 
korakom kojim je trebala ići u našoj zemlji. Šta 
je uzrok tome? Mi svi znademo teške političke pri- 
like, teške poratne prilike i sebičnost, da su kočili 
da prosveta pode onim putem kojim je trebala da 
ide. Kad vidimo, gospodo, koliko je promenjeno 
samo ministara prosvete, i ko sve nije bio na tome 
položaju, onda i nije nikakvo čudo što moram dati 
ovakvu kritiku o našoj prosveti. Vidite, gospodo, 
da možemo ima-ti dobre učitelje, potrebno je da i- 
mamo zakone koji će omogućiti stvaranje dobrog 
učiteljstva. Mi imamo jedan Zakon o učiteljskim 
školama, ali kogod je pročitao taj zakon, mogao 
je videti, da on nije primenjivan. On je u jednom 
delu svome ostao samo mrtvo slovo na papiru. Taj 
Zakon je vrlo dobro napisan i mene kao nastavnik:! 
čudi, da se baš u tome Zakonu ističe krupnim slo- 
vima, da učitelj mora biti u učiteljskoj školi pou- 
čavan  u  gospodarstvu,  poljoprivrednoj  nastavi. 

Kada mi vidimo naše učiteljske škole, vidimo, da 
se skoro ni jedna škola ne pridržava ovoga para- 
grafa, koji stoji u Zakonu o učiteljskim školama. 
Kada vidimo ove male vrtiće uz učiteljske škole, po- 
stavljamo pitanje: jesu li ovi mali vrtići zato, da po- 
kažu narodu kako uopšte ne treba znati gospodar- 
stvo. Ja mislim, gospodo, da jedan nastavnik, uči- 
telj na selu pored sveg obrazovanja bezuslovno mo- 
ra biti podkovan u poljoprivrednoj nastavi, jer mu 
je to najbolje sredstvo kako će doći do našeg se- 
ljaka, to mu je put kako će se sa njim sporazumeti, 
kako će osvojiti njegovo srce, kako će se sporazu- 
meti za rad oko uzgajanja naše mladeži. Ali zato 
mesto toga mi vidimo, da u Školama postoje nogo- 
metna udruženja. Ja, gospodo, imam ovde jedan list 
jednog mladog učitelja, koji nema ni tri godine 
službe. On traži da ja svojom intervencijom tražim, 
da se premesti u Zagreb, kako bi mogao u učitelj- 
skoj školi osnovati sekciju za nogomet. 

Vidite, gospodo, u pomanjkanju onoga što mo- 
ra da ima učitelj, on se udaljio i onda traži neku 
drugu razonodu. Do sada u učiteljskim školama je 
bila razonoda u poljoprivredi, a ne u nogometu. Ovo 
zlo je lako otkloniti. U svima mestima gde postoje uči- 
teljske škole, imamo rasadnika i poljoprivrednih 
škola. Jednim potezom pera ovo zlo može se po- 
praviti". 

Gospodo, što se tiče samog nastavnog progra- 
ma, neminovno je potrebno, da se jedanput defini- 
tivno izradi nastavni program, da se zna kojim pu- 
tevima treba da se kroči. Drugo, što je vrlo potre- 
bno u nastavi, jeste podizanje škola. U tome smo 
mi bedni i očajni. Zato i imamo toliko analfabeta u 
zemlji. Ja ne znam šta koči to, i zašto se postupa 
tako u zemlji. Ja sam o ovome govorio i kao ban- 
ski većnik, a o ovoj stvari govorio sam i kod svih 
budžetskih rasprava, a i mnogi drugi govornici naj- 
veću pažnju posvećivali su ovome pitanju, pa se ipak 
nije učinilo ništa. 

U današnjim knjigama o osnovnim školama po- 
stoji jedna priča o prvoj, drugoj i trećoj školi. Ali, 
gospodo, naša administracija je tako daleko otišla, 
da hoće, da na selima postavi neke vile, u kojima 
ce živeti neki ljudi koji ne žive sa narodom i selja- 
cima. Ja znam školstvo u drugim zemljama. Ali 'iz- 
rađen je jedan tip Škole, čija je primena nemoguća 
u svima našim siromašnim selima. Ja mislim, da Mi- 
nistar prosvete može vrlo lako izraditi, kao što je 
U drugim zemljama, nacrt, pa da tako narod može 

brzo dobiti od pretpostavljenih vlasti potreban na- 
crt, koji će se oživotvoriti. Vi znate šta se događa 
mesto toga. Potrebno bi bilo, da se najpre utvrdi 
gde će biti škola, pa da se napravi nacrt, da se vidi 
koliki su izdaci, upravo da se predvidi toliko, koliko 
će biti potrebno da se podigne jedna) pristojna 
škola na selu. Ovo je pitanje vrlo važno i vrlo po- 
trebno, jer ima mnogih naših mesta gde su škole 
otvorene u malim seoskim kućama, u kojima nema 
ni patosa, ni klupa. 1 ovome pitanju treba i te kako 
pažnju posvetiti. 

Gospodo, ja bih još molio g. Ministra, da skrene 
pažnju svojim pomoćnicima i svojim saradnicima u 
svome resoru, da malo više brige posvete baš sa- 
mi učiteljskim školama. Učiteljske škole ne smeju 
biti fabrike za fabrikaciju učitelja Učiteljske škole 
danas, već moraju biti umetničke škole, jer ne može 
biti svako učitelj, nije svako dorastao, da bude u- 
čitclj, i mi vidimo, da tako postupaju i druge ze- 
mlje. Ako otvorimo zakone o učiteljskim školama u 
drugim zemljama i šta se radi u njima, onda ćemo 
se upravo skandalizirati, kako mi bedno i mizerno 
stojimo u ovome pogledu! Šta je napravilo japansku 
kulturu! Njihove dobre učiteljske škole. A kakve su 
te škole? Već u osnovnim školama biraju se pitom- 
ci, koji će biti budući učitelji, pa prolaze pripravne 
škole i sve moguće faze, kako bi se u njima ino^h 
otkriti talenti i sposobnosti za učitelja. I, gospodo, 
morate znati, da su to u istini kulturtregeri nacije' 
da su stubovi nacije. 1 u tom pogledu Japan je prva 
država medu svima. A kako se kod nas postupa i 
kako se postupalo? Naopako! To vi svi znate u ovo- 
me Domu kakav je bio do sada sistem. Mi molimo 
g. Ministra i skrećemo pažnju iz ovoga Doma svi- 
ma faktorima, da ovome pitanju posvete osobitu 
pažnju i tražimo, da na ministarske fotelje djla^e 
sposobni ljudi, koji su u stanju, da vode pros/etim 
politiku. Nećemo nipošto i ne damo i mislim, da se 
svi u tome slažemo, da se ne sme dogoditi, ria na 
stolicu Ministarstva prosvete dođe ministar Koji će 
pomoću sreskih poglavara voditi prosvetnu politiku 
Ja se slažem sa mojim drugom Dragovićem, koji ie 
izrazio puno poverenje sadašnjem g. Ministru, ujj 
tražimo, da ne budu ovako često smenjivani mini. 
stri, jer, gospodo, kad jedan ministar dođe na .л\['0 
važan položaj i ode za tri četiri meseca ili godinu 
dana, šta može taj, da učini u svome poslu? Ne tn0, 
že, gospodo, ništa da učini; tek što počne već se 
smenjuje; zamenjuju ga drugim. 

U  ovome  pitanju,  gospodo,  ne  srne  biti   parti- 
zanstva.  1  oni koji hoće dobra  ovoj zemlji   moraju 

.se bezuvjetno saglasiti sa mnom,    iako ja govornu 
kao opozicionar. 

Gospodo, što se tiče samih učitelja, imao bih da 
podvučem takode jedno vrlo krupno pitanje. Organi- 
zacija Jugoslovenskog učiteljskog udruženja nalazi se 
u takvim prilikama, da vri kao pakao. Tako su ne- 
sređene prilike u toj Organizaciji, da ne samo ima 
da se zabrine čitavo Ministarstvo prosvete, nego i 
ovaj Dom, i ja mislim i svi oni koji u istini žele 
zemlji dobra. Danas na upravi te Organizacije na- 
laze se ljudi, o čijim moralnim kvalifikacijama imam 
ovde tako strahovita i porazna dokumenta, da neću 
samo radi kulturnog skandala da ih iznosim. A ko 
želi od gospode poslanika da vidi, ja mu stojim na 
dispoziciji, neka dođe i neka čita stvari o tima 
koji vode učiteljska udruženja. To će i tako doći 
u interpelaciju g. Ministra. Ja dajem g. Ministru ne- 
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ka čita ove sudske presude. (Daje g. Ministru pro- 
se neka akta). Gospodo, ne može se ovako po- 

tupati sa učiteljima, a pogotovo ne sa njihovim сг 
i'anizacijama. I zato i ovom pitanju bezuvetno mo- 
ra se posvetiti ozbiljna pažnja, da jedanput dodc 
do mira u njihovim redovima, jer smo mi svesni kad 
doc,e do mira u njihovim redovima, da će onda 
drukčije poći i sam prosvetni rad u narodu. Gospo- 
do narodni poslanici, nemojmo tražiti od nastavni- 
ka i učitelja, da budu partizani i da budu naši poli- 
tički korteši. Pustimo neka oni budu svetionici i lu- 
čonoše u našim selima. To trebamo da stvaramo od 
njih, a naša je dužnost, da vodimo računa o njima. 
I ako budemo postupali tako, budite uvereni, da će- 
mo  imati   potpune  simpatije  njihove. 

Pretsednik dr.  Košta Kumanudi:  Molim  vas da 
završite,  vaše  je vreme proteklo. 

Josip Stažić (nastavlja): Gospodo narodni posla- 
nici,  ima   još   jedno  pitanje koje je vrlo v.ažno,  da 
se čuje u ovome Domu. Vi znate da čitava već zem- 
lja govori   o   redukciji, o otpuštanju udatih učitelji- 
ca. To  je   pitanje koje struji  kroz  čitavu  zemlju  i 
mnogi   su   vrlo  zabrinuti.  U  ovome  Domu  ništa  se 
nije čulo   o   tome. Mi  iz opozicije ne znamo šta se 
prema,  tek   znamo, da se nešto sprema. Л kako će 

biti tek ćemo   imati prilike, da čujemo u ovome Do- 
mu. Ali   ja   mislim, da s obzirom na nervozu koja 
vlada,   treba   da  se  čuje  u  ovome  Domu  neka  reč, 
ako ne  sa  strane Vlade a ono sa strane poslanika, 
koji treba,   da  dadu svoje sugestije u tome pravcu. 
Ja izjavljujem, da mi nismo za to da se to prelomi 
na kolenu. Ne sme se to pitanje, koje je vrlo kom- 
plicirano,   na   prečac  rešiti,  nego  mu  se  treba  po- 
svetiti  i   te  kakva briga i ozbiljnost. Sugestije, koje 
mi dajemo   to  su ove: da apsolutno ne mogu doći 
u pitanje   nastavnice koje služe  i koje su udate  za 
učitelje  i  žive  po našim selima i rade sa njima. Ko- 
liko  je   meni   poznato,  ima  toliko  mesta  u  kojima 
učiteljica  apsolutno ne može da živi, jedino ako na- 
de druga   učitelja,  da sa  njim  deli  mukotrpan  rad. 
Ima još   i   drugih. Mi  imamo  i  vrlo  dobrih  i save- 
nih  nastavnica i profesorica, koje ne bi smeli ob- 
zirom   na   njihovu  spremu,    jednim  potezom    pera 
prebrisati   sa    ovoga  mesta.   I   zato   dajući   ove  su- 
gestije,  mi   očekujemo da će Kraljevska vlada i vla- 
dina većina   voditi  računa o ovome što bezuvjetno 
potreba   iziskuje 

Ja sam, gospodo, time završio moja izlaganja i 
izjavljujem (Glasovi iz većine: Da glasate »za«!), da 
ne mogu da glasam za budžet sa razloga, ne što ne- 
mam poverenja u g. Ministra, nego što se bojim 
onih koji podupiru g. Ministra. (Odobravanje i plje- 
kanje  na  levici.). 

Pretsednik dr. Kosfa Kumanudi. Ima reč g. Fer- 
do Sega. 

Ferdo Še«-a: Gospodo narodni poslanici, poslije 
našeg Ujedinjenja u Kraljevinu Jugoslaviju, razumi- 
je se samo po sebi da je moralo doći iza izjednači- 
.nija na raznim poljima narodnog života i do iz- 
jednačenja našeg književnog jezika. Kada smo je- 
dan narod, moramo i pisati jednim jezikom. Posao 
to nije lak, a  neće biti niti kratkotrajan. 

Što se tiče provedbe izjednačenja našeg pisma, 
to moram sa žalošću ustanoviti, da niti smo sprem- 
ni, niti imamo jakosti da to provedemo. Ovo izjed- 
načenje pisma moramo prepustiti jednom našem 
kasnijem pokolenju, koje će za taj posao imati više 

spreme i više razbora i više volje, nego što imamo 
danas mi. 

Gospodo, naša dva glavna prosvjetna središta 
Zagreb i Beograd živjela su kroz dugi niz stoljeća 
svaki svojim zasebnim životom. U naš je narodni 
jezik prodirala sa istoka grčka i osmanska natruha, 
dok smo mi na Sjeveru i Zapadu odupirali i čistili 
svoj jezik od upliva germanštine i latinštine. 

Dakako, da mi svi skupa, cijeli naš jugosloven- 
ski narod, prije ujedinjenja nismo dospijeli očistiti 
svoj književni govor do uzornog stepena. Ostalo je 
još koje čega što je trebalo izvršiti zajedničkim 
radom. 

Naši uvaženi književnici i jezikoslovci nadali su 
se, da će se sastati odlučujući stručnjaci, te ustano- 
viti i odrediti što je dobro a što ne valja u našem 
govoru, pak da to svi prihvatimo bez otpora i bez 
dvoumljenja. Međutim do toga nije došlo, a s oni- 
me što je, jedino u pravopisnom pogledu, učinjeno 
i određeno po ministarskim naredbama, svojom je 
nedoslednošću i svojevoljom tako neprihvatljivo, da 
se to u Zagrebu uopće ne može nikako primjeniti. 

S druge strane, opet beogradske školske knji- 
ge, koje se unašaju u zapadne krajeve, tako su pune 
nekih egzotičnih izraza, da izazivaju otpor i Ijutitost, 
isto kao i oni »glonepegleraj«, »tišleraji«, »farberaji«, 
itd., koje vidimo na mnogim ovdašnjim uličnim nat- 
pisima. 

Osim toga nameću se državnim uredima bez- 
brojni strani izrazi kao što su »direkcija«, »šefo- 
vi«, »inspektori«, »referenti«, »sekretari«, i stotine 
drugih, koje smo mi Zagrepčani već odavno zami- 
jenili dobrim i  ispravnim narodnim imenima. 

Gospodo, mene dnevno buni kad ulazim ovamo 
u Skupštinu naslov na vratima »sala sednica«, kada 
imademo za to dobar narodni izraz »dvorana«, a i 
sada raspravljamo neki budžet, koja je riječ nor- 
mandijskog porijekla, a znači obični džep, a mi 
moramo taj izraz rabiti mjesto naš jugoslovenski 
državni proračun. 

Gospodo, svojevolja i nesavjesnost nekih zva- 
ničnih krugova ide već tako daleko, da i ono, što 
po svom naučnom uvjerenju smatraju jednom pra- 
vilnošću, zabacuju i ostavljaju slobodno polje nakaz- 
nim oblicima. Tražim s toga, da se u svim državnim 
nadleštvima uvede čist i lijep naš jezik bez ikakove 
tuđinske natruhe. 

Gospodo, mi moramo kao i tjelesni tako i du- 
ševni odgoj svoga naroda, u prvom redu svoje 
mladeži, provesti u duhu prave demokratske i libe- 
ralne civilizacije, u duhu one velike narodne poslo- 
vice »brat je mio, koje vjere bio«, kao i u duhu 
mira i sveopće međunarodne snošljivosti, mudrosti 
i ljepote, kako su to propovjedali naši stari velikani. 
Narodna duša prožeta u mladosti ovakovom nau- 
kom u spoznanju velike i čiste istine, zadržaje pravi 
moral kroz cijeli život, te nije sklona sići stranpu- 
tice. 

Pravo odgoja svoje jugoslovenske mladeži ima 
samo i jedino jugoslovenska država i niko drugi. 
I našim državljanima drugog jezika, moramo osigu- 
rati učenje njihovog maternjeg jezika, u smislu od- 
nosnih zakona. Mi moramo i time pokazati primje- 
rom svim našim bližim i daljnim susedima, da u na- 
šoj  državi   vlada  jednakopravnost   za  sve   građane. 

Još nešto. Naše školske knjige pune su raznih 
bojnih junaka i hajduka. Lijepo je to da se junaci. 



438 k-.VI РЕЛОВНИ СЛСТАНАК — 5 МЛРТЛ  1934. 

koji su so. žrtvovali za narod, tako slave i njihova 
imena uklešu n mlade mozgove, ali je pitanje, ne 
bi li bilo bolje dati više mjesta našim umnim juna- 
cima, kojih iniademo, hvala Bogu, tako veliki broj 
na raznim područjima, a kojima je i strani naučni 
svijet, već odavna odredio vidno mjesto u sveopćoj 
nauci. 

Gospodo, tražim da se u sve školske knjige 
uvede učenje o Slovenstvu, sveslovenski život, po- 
vijest, književnost i umjetnost. Mi moramo već svo- 
ju djecu naučiti i pripraviti, da je pred nama i da 
dolazi sada vijek Sveslovcnstva, koje će obnoviti i 
osvježiti i zapadnu kulturu i demokraciju, koja kao 
da  lagano  gasne  i  propada. 

Gospodo narodni poslanici, konačno moram na- 
pose upozoriti, da su sve naše zagrebačke velike 
škole — koje je Zagreb donio već gotove i izgrađe- 
ne u ovu državu, i u koje škole ne smije nitko i 
nlgdar dirati — u ovom proračunu premalo opskrb- 
ljene, a da bi mogle potpuno vršiti onu veliku za- 
daću u odgoju naše mladeži, kojoj su namijenjene. 
Jer samo dobra i svim sredstvima providena škola 
uzgojiti će dobre i snažne buduće Jugoslovene. 

Gospodo, ovde hoću još iznijeti jedno važno 
pitanje, a to je štamparsko. 

Naša štamparska industrija danas jedva životari, 
a najteže je štamparskom radniku, njih je najveća 
većina nezaposlenih. 

Državne štamparije neka se ni ne povećavaju 
brojem a niti u svom kapacitetu. Isto tako ne bi 
smjele državne štamparije štampati drugo, nego 
samo državne potrebe, knjige i tiskanice. Štampa- 
nje školskih knjiga ne bi se smjelo monopolizirati, 
nego dati mogućnost i ostalim privatnim štampari- 
jama štampanje školskih knjiga. Državne štamparije 
ne smiju praviti preveliku konkurenciju. 

Gospodina Ministra molim, da uvaži moje pred- 
loge, a ja izjavljujem, da glasujem u pojedinosti za 
proračun Ministarstva prosvete. (Pljeskanje i odo- 
bravanje). 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Има реч r. 
др. Живан Лукић. (Гласовп: mije овде!) Г. др. 
Живан Лукић mije присутан, има реч г. др. Ми- 
лован Грба. 

Др. Милован Грба: Господо народнн послани- 
ци, дозволите n менц да кажем пар речн o нашој 
народној просвети. Ja држим, господо, да смо се 
мн од дана mamer Уједиљеља, можемо рећи, у не- 
KuiM приликама, иегде и пребрзо развнјали, и због 
тога прсЛрзог развијања, ми смо пропустили да 
направимо известаш систем. 

Господо, овде je у миогом погледу критико- 
пано, шта су све радили господа министри про- 
светс. Ja држим, господо, да су сви ти мииистрп 
просвете, који су то бнли, у погледу матернјалпог 
уна^ређивања namera парода настојали да ту 
просвету уиапреде, само се то није радило no је- 
дном систему, него je сваки министар иастојао то 
да учини у ономе крају, где je om политички би'0 
заиптересовап. Држим да би било кориспо к да- 
пас, ако би сеЧш, кад смо већ тако дошли на тај 
степеи нашег иптегралног југословенства, изја- 
вили да Мипистарство просвете иачипи једаи си- 
стем, једу мрежу свнх школских onnmma уиутар 
iiaiiic државе и да бн Министарство просвете, и- 
мајући овакву мрежу свих школа, поставило исто 
тако разпе тппове изградња школа no селима, за- 
тим друге типове за школе no варотицама и тре- 

he типове за школе no градовима. И кад би напц 
Мииистарство просвете израдило овакап једав 
плап и кад би се no томе плану градило, онда нј 
би било таквих произвол>мости и снлпих молби v 
жалби којих имамо no нашим сслима, и много 
комисија и суперкомисија којима се само отежс 
ствар у недоглед. 

AKO се иде затим да се докине неписменост 
у нашем сељачком пароду у коме je ona јако 
лика, ми смо дапас у срећиои положају, зато mro 
целокупни иарод на свима линијама тражи 
школе, mro пре umje било, јер се често пуп 
догађало раније да су сељаци морали бити гло- 
бама натериваии да своју децу шаљу у IIIKO.IV. 

Поред ociiOBiie иаставе, треба да доИе li на- 
става грађанских, учитељских и педагошких шко- 
ла, које би све ушле v један систем    и то би 
време  могло назвати време namer пародног п 
свећивања'. Ако бисмо такав систем нмали и ако 
би народно просвећивап.е и извоНење тога сисп 
ма било поверешо рефереитима и стручним лицл 
Министарства просветс, онда пикаквс промене V 
ннстара у томе реоору ие би могле спречавати 
се ne ради по једиом одређеном систему и п ■ 
ски. Поред овога одељења, које бнх ja назвао оде. 
л,епЈе за народно npocBehimaihe, могло би ла Гп \ 
и одел.еп.е стручпих школа, и ja држим да г. Мн- 
инстар просвете треба да бди n иад пепсоиалиом 
иолитиком  опих  школа,  a  надлежно    Министар> 
ство може да прописује програм и да сс стара за 
одржаље  зграде. 

Што се тиче гимназнја и универзитета, ry u, 
маде много разних мишљења. Kao наставник \» 
могу да кажсм да ми ne можсмо никако HMai« 
довољно пи основних, mi грађанских, ни средн.их 
школа, пити универзитета. Све je то, господо, je-, 
нако пптребио. Али иастаје једно питање: да ■ 
финансијско стање паше земл>е може то све CKV- 
na да издржи. To je, господо, јсдпо друго пмтан^ 

Што се тиче name гимназије, господо,  м; 
сви сећамо да су у гнмпазије npe рата ишла HSV. 
зетно даровита деца из основиих школа. које cv 
учнтсл.и специјалпо препоручивали.    После  p,i V 
господо,  у нашим  гимназијама  настала   je   jo...i 
поплава, поплава деце од којих сва нису била cn 
собиа за гимназнју. У истн мах настао  je и 
притисак родител,а, a морам pehu и притис, 
друге стране, тако да можемо pehu да je настад» 
једиа нифлација  и девалиација  наших  гимиазиј; 
И министарства сама морала су пристајати да од. 
терете паставпи плап.    To се зпало одтерећива) 
младежн,  a у ствари то  mije било  то  пего омо- 
ћивање да и необдареиа младеж сврши гимназцју 
и да дође до матуре. Ja, господо, морам рећи ово- 
ja сам зато да свако name дете сврши грађанап 
школу или гимназију   до четвртог    разреда, an 
пети разред то би био onaj пакосни разред, кроа 
кога се могу да провуку само талентована деца в 
да дођу до матуре. Јер, господо^оже се говори< 
тн да ћемо иматн можда хиперпртдукцију    инто 
лигенције, али се ипак може увек рачуиати само 
na 50%  добрпх  правника, добрих техничара, 
капа и т. д. 

Држим, господо, да би се u на Универзитеп' 
могле учинити извеспе уштеде. У предратпо врб 
ме, господо, струку je заступао један редовни про- 
фесор, ваиредни професор и доцент. Али ти до 
центн пису бнлн плаћени. Ти доцентп били cv у. 
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гледни гимназиски професори, који су са својнм 
знан>ем престављали специјалну струку. Ми смо да- 
нас добили једиу велику спецификацију иа уннвер- 
знтетима. Некада јо Стојан НоваковнП na Великој 
школи у Београду прсстављао целу славистику и 
лнтературу, и старословенски и граматику, a данас 
се то диференцира. Исто тако je у Бечу, старн ,1a- 
mh престављао ту струку. Ме1)утим дапас сс та 
струка диференцира и ми смо добили свеучилишне 
професоре  специјалисте. 

Господо, то су опако нека излагања која би 
иогла донсги извесне уштеде у нашем буџету. Алн 
ако ми  узмемо нашу школу генерално, ми може- 
ио рећи   да   све што je до сада урађено у нашој 
школи, да je то напредно и да се много тога учи- 
нило. Морам, господо, HCTalin, a то сам чуо и од 
многих других говорника, што се тиче наше мла- 
дежи,  да  je  то једна младеж одушевљења за ју- 
гославенску  мисао и за целину државну исто као 
и ми ту који o томе говоримо. Разлика je, госпо- 
до, што  сс   тиче наше омладнне у томе,    што смо 
ми наше уједнњење преживљавали, a та се омла- 
дина затиче у томе уједињењу,    и можемо бити 
потпуно  cueciiii и сигурни да he та наша омлади- 
v.a, ако буде устребало, исто тако бранити ову зем- 
љу као што су je бранили огш који су je стварали. 
Нема разлога да се у томе погледу ма и иајмање 
колебамо.   He  треба,  господо, да нас у томе  no- 
гледу   плаше  извесни,    можебити бучни моменти 
који се   међу омладином    упнперзитетском може- 
бити који пут за време разреда догађају. Али, го- 
сподо, ja из искуства знам да су оии мојн разре- 
ди који   су   мн били бучни, били бољи него омн 
у којима je владало мртвило. 

Јер ма како да je, можсбити, пролазила каква 
мпсао која можда није одговарала нашнм жеља- 
ма, она he бити прсмеиом исправлЈСна и кориго- 
пана иарочито од стране и>и.хових добрих и угле- 
дних наставника и они he бнти изведеии na правн 
пут, 

Господо,   uiTO  се  тнче уметости,    ту je лепо 
казао иаш друг г.    др. Метикош,    и ja се с тиме 
потпуно слажем, то je нешто o чему сам ja одавно 
мислио и налазим да дотације за наша позоришта 
треба да   се   пренесу на наше градове. Свагда  je 
уметност  носила обележје једнога града, као на- 
пример   римска уметнОст, флорентннска уметпост, 
ит.д.  —   град je свагда био творац и посилац у- 
иетности, И наш Београд, Загреб и Љубл>ана, omi 
су средишта уметности и зато пека се градови из 
својих буџета o њима старају. Јер то je врло те- 
тко,  господо, да ми пред нашим сељаком оправ- 
даио ту  околиост, да му не дамо народие учите- 
л>е који су свршили школе, a да пз буџета помаже- 
мо глумице  и разне балеткиње и балете. (Чује се: 
Али оне  плаћају 80% граду). Нека плаћају, имају 
л куда.   .Ja   са.м апострофирап од мога колеге из 

'jarpeoa  и   xohy na то да му одговорнм. Господо, 
рд постаика   града Загреба na до рата, Заг[)еб je 
ниао 80 до  90 хиљада становника a у овоме вре- 
мену од уједнњења до дапас нарастао je до блн- 
зу 200 хил>ада и када би му било рђаво, оида сс 
ие  би   толико намножио.    Сем .овога,  господо, у- 
иетност  je   упек била подупирана од стране раз- 
иих мецената. Треба само знати колика je заслуга 
покојнога   Штросмајера  на  помагању  позорншие 
уметности, и било je још пуио таквих мецена који 
су ушли у историју, na их има и даиас који могу 

и требају да помажу нашу уметиост. Разни бога- 
таши који се међу собом такмиче са милионима, 
онн су ri|)e свега позвани да помажу нашу умет- 
ност. 

Што се тиче, господо, још иеких мојих иапо- 
мена, ja зпам да je време моме говору одређено 
и да треба убрзо да завршим, али од мога при- 
јатеља г. Милоша Драгови11а ja сам мало изазван 
и морам да му одговорим са неколико речи.   Moj 
пријатељ г. Драговић овде je казао: Знам ja шта 
je г. Грба тражио у Министаретву просвете. Е, ro- 
сподо, ja сам дужаи сада да кажем. шта сам ja то 
тражио у томе Мннистарству. 11рво и прво ja мо- 
рам да нагласим да ja високо ценим основиу на- 
ставу н средње школе и уопште просвету. (Једаи 
глас: Ko и ми свн!) Да, као и ми свн. Ja стојпм 
na  становишту да  када  се  тиче  премештаја  јсд- 
иога средњешколског наставника илн наставпнка 
основне школе,   да у томе случају тај премештај 
требало би да се изведе у мссецу јулу нли августу. 

И кад школе  почињу  1  септембра, да ни je- 
дан учитељ ии школски наставник са свога места 
ne може бити премештен уиутар десет месеци, je- 
дино no цепи ако пешто скриви, и дисциплинским 
судом. 

И господо, у Мипистарству просвете ja нисам 
никада тражио ништа друго, него сам претстаи- 
iiin< кордунашког среза,    забитних места  и једна 
једипа рпштина палази се na прузи, a све су дру- 
ге изван пруге и cpehan сам   да ми тамо Мини- 
старство просвете пошал^е наставничке силе да ne 
мора једап учител. као што je случај у селу Пер- 
јани да један учител. има 200 школске деце  na 
врату; али има тих око шесет одељења и ja са.м 
годину и no дапа као послапнк само то тражно. 
Али се у самом срезу Војнићском догодио једап 

.инцидент 3 јупа, кад су Удружење учитеља н Со- 
колско друштво у нсти дан заказалн једпу заба- 
ву. Учител.ско yдpyжeIbe заказало je своју седпи- 
цу,  a   Соко  своју забаву.  II,  господо,  под  прет- 
седпиштвом једпс учител.ице, устаје једап учител> 
n каже: „Колеге и колегипице na забаву нека нико 
не дође, јер je забава заказана да Соко испразни 
учитељске џепове." Други je учитељ рекао: „Ко- 
леге  и колегипице, ако одете вечерас na забаву, 
нећу бити више са вама, ja hy престати бити учи- 
тел. и иступићу нз учнтељске службе." 

Господо, то je мени    доставл^епо   од стране 
Сокола.    Тада  сам  ja  господо,    no дужпости  о- 
тишао сам г. Мипнстру Станковићу и рекао да je 
наступио једап конфликт између претседнице у- 
читељског удружења и Сокола,    и ja ne би био 
достојап да будем пародпи посланик кад ne би то 
ставио до зпап.а. Ja остављам ва.ма, г. Миппстре, 
да ви пресудите у тој ствари, да ли треба преме- 
стити илп nx ставити под дисциплпски суд ради 
увреде Сокола -— јер цела се скупштина дигла na 
свештепичкп  клир    што  се  био  пзјавио  протнву 
Сокола. Ja сам ту ствар препустно самом г. Ми- 
нистру просвете, али ja сам бно дужан join n то 
да г. Министру просвете скренем пажњу да je овај 
учнтел. дошао у сукоб    и са судцем, кога  je ту- 
жио Мипистарству правде,  да  je дошао у  сукоб 
са среским начелником;    a осим тога и то да оп 
има један фамилијаран пех, који се састоји у то- 
ме што je iberoB брат, крао нзато кажњен са 5 
годипа робије. 

Ja вам, господо, могу исцитирати ту осуду ако 
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хоћете. 
Претседник др. Коста Кумануди:    Господине 

посланиме, немојте ништа Цитирати јер Je време 
прошло. 

Др. Миловаи  Грба  (наставља):    Министар  г. 
Станковић  оиог je учител.а  преместио,  али учи- 
тељ je сазиао за овај указ и његов адвокат, који 
га je заступао у парници протнв „Сокола", дошаи 
je код г. Станковића и интервенисао, и тако je 
тај указ  обуставл>сн  и  замењси    другнм  указом. 
Кад сам ja дошао код г. Станковића и запитао га 
оовоме, он ми je рекао: Молнм вас, ja сам био за 
то да он буде премештен, али je дошао r. Деме- 
тровић и казао да нс буде премештеи. Ja сам ou- 
да казао, a то зна врло добро г. Прстсединк Скуп- 
штиис, г. Деметропићу оппко: Изволите узети од- 
говоЈјпост за онога учитеља и за ову увреду пре- 
ма „Соколу". Нека остапе и такав учмтељ у моме 
срезу, али на вашу одговориост, г. Деметровићу. 
— To зиа врло добро и г. Претседник Скупштине 
и то je истина. Кад je тако ствар стајала, ja сам 
замолио г. Министра просвете да узме акта и да 
ту ствар прсда    ДИСЦИПЛИНСКОМ суду.    Сад други 
случај да видите. Ja сам молио г. Станковића због 
једне школе у Горшој Будсшкој, молио сам ra да 
две учитељице, које се налазс у једној школској 
општини, где je школа затворена^ диригује na о- 
делења која су празна, али молим вас. господо, и 

.дан данас тс учителЈИце иду no срезу и иишта не 
раде, док други учител>и no срезу вуку no 200— 
300 ђака за собом.  (Чује сс: Како то да их дп- 
ригује?). Да се доделе на друга оделетиа. Госпо- 
до, Једна од тих учитељица je присташа Светоза- 
pa Прибићевића, n ona то ne таји. Ona je при је- 
дном дочеку дочекала плакатама. Ja сам г. Стап- 
КОВИћу дао једно iheno пнсмо, у коме се ona njie- 
ма једпом колеги изругава што je уз владу. Ona у 
овоме nncMv дословце каже v једпоме пасусу о- 
вако: „Ви гладите браду, јср сте уз владу: A уз 
кога врага hy ja? И ja би радо да погладпм бра- 
ду (најрађе би Станковићеву).."    Господо. ja ne 
зпам ко свс то заштићуде, али знам да се ona ше- 
та и да ne npnin своју дужност. Ja сам молио и 
пачелпика Банске  управе,    молио  сам  n  среског 
начелника, na сам молио и начелника у Миппстар- 
ству и рскао пм од прилнке овако: Молим вас го- 
сподо, доделите nx  na оделења да раде. кад je 
већ и-ихова школа затворена.    Али,    господо, ja 
нисам у томе успео и за то су мепи сел>аци ре- 
клп: Ти Mopam то да изнесеш и пред Скупштину 
и да замолиш г. Министра да томе једаппут учипч 
крај. Mn,  господо, имамо  1200 оделеља празппх, 
a овде ево две учитељице које већ 4 месеца ни- 
шта пе раду и шећу. 

To je тпрђсп.е факат. И кад би мн нмали је- 
дан обичап дисциплински суд код Министарства 
просвете, који би нашу школу прочпстпо од о- 
пнх људи/ којп ne врте своје дужпостн и од опнх 
који су дисциплински отпуштспп, na да се натраг 
више ne враћају, онда би за one свршепе увек 
било места. 

Алп мп имамо назаренски дисциплински суд, 
KOJU опрашта све, и коме нема сапкција. Затп 
ja молим г. Мипистра просвете да буде строг и 
да погрешке и пропусте у пршсп.у дужпости ни- 
коме ne опрашта, n да не пусти ппчпју пптервеп- 
цију, na макар ona долазила од пародппх посла- 
ппка ИЛИ својих колсга у плади. 

Пошто je, господо, време мога говора нсте- 
кло, To с обзиром na ону велику учитељску cn- 
ротињу и опу муку коју onu no забитним крајеви- 
ма имају, издржавајући своју пој^одицу удаљени 
од цептра, и очекујући награду, a парочито свој\ 
плату коју не добнјају сваког првог, морам, n,- 
сподо, због њих да гласам за буџет. (Одобравање 
и пљескање). 

Потпретседпик др. Коста Поповић: Реч има г. 
Милош /Iparounli ради личног објашњења. 

Милош Драговии: Господпп посланик Грба 
потрудно се да се оправда од оптужбе коју сам 
ja оправдано изнео противу рада подединих на- 
родних послаппка. Ja остајем npn своме тврђењу 
и ja верујем да je г. Грба само то моје TBpl)eibe 
потепцпрао, јер je n сам казао д асу ra у томе 
помоглп n поједине старешине Соколских дру. 
штава. 

Дакле, господо, постоји једно: да вн плански 
прогопите своје полнтичке противпике и да у то- 
ме ne жалите пи углед Соколских друштава, нптн 
ма којих друштава, те према томе ви носите пу- 
ny одговорпост зато што све корумпирате у овој 
држави. 

Потпретседпик др. Коста ПоповиИ: Рем нма 
народни посланик г. Мустафа Мулалп!). 

Мустафа Мулалић: Господо посланици, ше- 
стојапуарски дух ja сам као млад посланик схва- 
тио овако: схватпо сам ra духом реалног интец- 
зивпог, стваралачког рада који искључуде свако 
партпјско прегањање, сваки вербализам, свако 
лично рекламирање, који искључује свако узалуд. 
no трошење драгоценор времена у Народној скуп- 
штини na тражењу нових дефиниција o Југосло- 
венству, јер сматрам да je ту дефиницију давно 
створпла плејада југословенских пдеолога, да ју 
je створила херојска армада југословенских осло- 
бодител>а. (Пл.еска1ие) Господо, шесто.јануарскц 
дух тражи од иас да прегпемо стваралачком pam- 
na подизању духовпог n материјалног благоста- 
ц.a југословепског народа који je имао сто пута 
прилике и у свакој прилици je показао и доказао 
да je једипствеп n да je привржен пародпом и 
државном јединству. Овако поимање посланичке 
дужнрсти господо народни посланици, даје мц 
слободе да апелирам na вашу високу пажњу те да 
гласајући за буџст Министарства просвете, изне- 
cen неке своје опсервације и неке своје сугестије, 

Господо посланици, пред фамом o хнперпро- 
дукцији интелигениије, мп смо и сувпше компре- 
сионирали буџет Минстарства просвете. Ми смо 
ra толико опемогућплп да ћемо пзгледати као 
слабе мецепе.. Ono се може одпосити n na наш фи- 
нансијски одбор, јер Финансијски одбор који je 
проучавао предлог буџета за годину 1934/35, ник 
namao за сходпо да ма шта у томе буџетском 
предлогу измени, се.м mro je измеппр оно неко- 
лпко хилЈада дипара које je Краљевска влада 
предложила за нашу опсерваторију. Само je то оц 
одбпо. A међутим, са те три хиљаде динара ваша 
опсерваторија као еминентно научна институција, 
могла je корнспо да послужи науци и отаџбини и 
да осветла образ паше нације. Уопште, господо, 
ми смо и сувише шкрти према науци н према v- 
метности. Ради крпзе која код нас влада, ми со 
прибојавамо за namc стомаке, na бојећи се за 
њих, ми режемо ссби главу ne мислећи na то, да 
су опи наши уметпици и наши научници и пашн 
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књижевници, флора наше нације, дух iiauic нацн- 
је, ствараоци наше националне идеје, којој ми 
иожемо бити само практични применитељи и да- 
вати Ијој практичну форМу. Књижевнике и умет- 
пике оставили смо без икаквог осигурања. 0 ау- 
торском праву може се применити ona пародпа: 
„Више харча пего омоча. To исто важи и за нашс 
сликаре и за матс вајаре, којих има око 400 и KO- 
JU се злопате, немајући често ни хлеба. И na њих 
се иико ne осврће, јер то пије популарно, то ne 
постиже никакав политички ефекат у пароду. Ми 
смо нх препустнлн само једној немоћној иници- 
јатипи и.вијете Зузорић. Ja сам вео.ма благодараи 
г. Кешел>ешићу, што je онако об.јективмо изиео 
своје мишљење o уметностн и што mije ово пи- 
тање   оснетлио  својим  партијским  рефлектором. 

Иародно  позориште обпчно je  овде  предмет 
oroBapaiba  у Народпо.ј скупттннн.  Мпоги  бркају 
појмове   o  томе, шта je Народно позоршпте. Omi 
га спуштају често тако ниско да ra упоређују и 
са извесмим ноћним локалима у којима се ca ceu- 
зуалиош!1у  приказује лажна уметност.    Међутим, 
господо,   Народпо  позориште  je  najneliii   пионир 
југословенства. Кад ово тврдим, ja hy да еваци- 
рам једну успомену na Јоакима Вујића којн je пре 
стотину   годипа  у  Загребу,  приказујући  Милоша 
и Марка, толнко подигао дух југословемства да je 
одушевл>ен>е у Загребу прешло    у прави ептузи- 
азам.   Од   Јоакима Вујића  na  све до данашњега 
г. Илића ми смо сваки дап доживл.авалн овакво ју- 
гословеггско одушевлЈеи>е у Народпом позоришту. 
Па и даиас, господо, кад излазимо са позоришних 
представа,   ми саосећамо социјално са свн.ма они- 
иа  који   nac чекају гладни    и    незапослени овде 
пред  Народном скупштином, јер Позориште пле- 
мени  и васпита. Позориште кроти егоизам и дру- 
ге  пороке,   ствара  човека. Оно што je неко овде 
казао  да   je  I [ародно позориште забавиште бога- 
inx људи,  ратних богаташа ja тврдим да то није 
тачрЈО," јер богати људи и не долазе у Народио по- 
зориште они траже уметност у Сити-у, Лару н бару. 
Ми се,  господо, у Народном позоришту учнмо да 
будемо људи и да имамо. разумеван.е за one који 
немају  пара и немају хлеба. 

Господо решавајући проблем хиперпродук- 
ције интелигенције, ми смо ускратили много мо- 
гућности Министарству просвете, које je увек у- 
живало највише симпатије и у народу и па сва- 
ком месту, јер je то стециште иародпог духа и 
народиих идеала. Ми смо смањили продукцију ' 
наших школа до највећег минимума, ми смо сма- 
њили материјалне издатке Мнннстарства просве- 
те, толико, да се пулсирање iberoaor живота само 
oceha. Ha народно просвећиваи.е изваи школе за- 
иста нисмо обраћали велику пажњу. To je одго- 
вор г.г. Драговићу и Кешељевићу на њихове извс- 
спе обсервације. 

Господо, пуиа су иам уста рело, али je у селу 
мало дела. Селу ne обраћамо велику пажњу, село 
ne обилује баш тако нашим великим радом. Ми 
говоримо дапас o селу, алн у села премало идемо 
и премало радимо. Док ми овде у Народиој скуп- 
штини, и опозиција и ми, ради политичког ефек- 
та, певамо трубадурске песме селу н сељацима, 
дотле joiu наши сел.ацп живе o дрвеие ралице, KO- 
JOM из земље ваде мршаву екснстенцнју и дају др- 
жави и нацији што су дужни. Док ми певамо сла- 
вопојке   селу са овога места, iram сељак pal^a се 

у стајама, живи заједно са својом стоком. To je 
све ово што имамо у буџету дало за подизање 
школа у Врбаској бановнпн, која je у Европи na 
најнижем степену просвећености. (Гласови: II При- 
морској и Вардарској бановини треба дати!). Л 
онда, може се дати и Приморској и Вардарској 
бановини. 

И зато iiv, господо, бити слободан да ставим 
пеколико предлога само у оквнру буџета. Први je 
мој предлог да се обустави свако давање субвеи- 
ције за зндаи.с школа у оним крајевима, где je 
iipocneheiiocT na високом степепу, или бар на при- 
ближно задрвољавајућем степену, тако да бн се све 
ово што има.мо у буџету дало за подизање школау 
Врбаској бановини, која je у Европн na најпнжем 
степену просвећености. (Гласови: И Приморској 
и Вардарској бановини треба дати!) A онда, може 
се датн и Приморској н Вардарској бановини. 

Господо, ja се надам да he цео парламенат, 
читав југословенски народ, ово подупрети и да 
ће ради приближног изравнања namer културног 
miBoa подупрети да се у Врбаској бановини нај- 
rii)e омогући поднзање школа. 

Друго госиодо, такође у оквнру овога буџе- 
та, ja бих молио да се муслимаиској верској за- 
једници o.Morvhn'BiicoKo образоваиЈе свештенства, 
јер, господо, свака верска заједтта има внсоко 
образова1ве свештеиика који v иароду раде, који 
подижу национални дух, na то треба омогућити и 
муслиманској верској заједници. Треба да се na 
Уппверзитету у Београду оснује муслнмапскп тс- 
олошкп факултет или да се оспује једпа внсока 
теолотка школа. To je, господо, из националних 
обзира једпа пемпповпа потреба. Јер ви знате, 
какви су муслимански свештеници, a вн зпате ка- 
ко су спештепици у CTaiby, да у муслимапском де- 
лу нашег народа поднжу југословеиски национал- 
ни дух. 

Tpelin je мој предлог o уџбеницима. Ja сам 
o томе говорио лањске годпне. Било би сувише 
ла се понавл.а. Молим господшга Мипистра дл 
прочита мој говор нз лањских стенографских 
бележака, али бих молио, пошто сс mije нпштл 
за годнну дана учинило, да се у овој годиии не- 
што учнни, и ja се иадам да he се и учпнити. Ja 
молим, господо, да се уџбеници муслпманске ве- 
роиауке издају na пашем језику, јер, господо, 
jom вреде н још су у употребн уџбеници муслп- 
манске веронауке на страшш, тј^јим језицима, a 
то апсолутпо mije у пацпопалпом тпересу. 

Господо, ja бих молио да сс једаппут за увек 
одреди дефиниција граНанске тколе да зпамо, да 
ЛИ je ona срсдп.а ткола или продужеп.е осповпе 
наставе. Ja мислим да би грађанска школа требала 
да буде пајбол.а база за препарапдпје, јер се na- 
лази директно у пароду, јер hc лаватп пајбол>и 
елеменат препарандијама. Исто тако требдло би 
дозволптп ученицима грађанских ткола поха1)аље 
гамназија и осталих школа. У везп с тиме тре- 
бало би да се peiim и пптап.е пастаппика гра- 
ђанске школе. Госполо, ови су наставници mi на 
небу mi на зомл.п. He знају се јесу ли учителт 
ii.in наставници. Лко су наставници треба да има- 
ју одговарајуће групе и положаје, a ако су учи- 
тел.н треба пм датп one бепефпције које учптел.п 
осповпих школа уживају. 

Ja  бпх jom скренуо  пажњу r. Мппистра  ла 
лоради na ланспрању и  mnpeii>y путујућпх дома- 
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ћичких школа, јер сам уверен, a то je и доказано, 
да су домаћичке школе најиише допринеле на- 
родној проснети и подмзању сеоске културе, a од 
културе села завнси благостање села и благоста- 
ње земље. 

Господо, ja би хтео још само неколико речи 
да проговорим o националној пропагаидн. Ово je 
питање врло важио. Нарочнто у савремено доба, 
националиа пропаганда толнко je важиа да неке 
државе    нмају и иарочита    мпипстарства; с обзи- 
ром  на иаше прилкс, ja бих био задовољаи кад 
би у Мшшстарству просвете било једно одел.еп.с 
за нациоиалну пропаганду. Национална пропаган- 
да појавила се, господо, у савремено доба у тако- 
званом светом тројстпу:  штампа,  радио  и  филм. 
Додуше није популарно o овом говорити, али то 
je велики национални интерес. O штампи je било 
много говора.  Прославл>ао  се јубнлеј  стогоднш- 
њице штампе од Давидовића na на овамо. Наша 
штампа вршила je успешно своју мисију, ona се 
усавршила и могу да кажем да je ona na долич- 
noj висппи у техпнчком, уметнпчком n у журпа- 
листичко-књижевном погледу a исто тако и у мо- 
ралпом погледу. (М. ДраговпН:    Само доноси у- 
бпства n ромапе!) Hama штампа сада je ослобо- 
hena  од свпх  ранијих   ситних   сепзацпопалпостп. 
(М. ДраговиИ: Говорп истину бар na томе месту!). 
Наша штампа подпгла се толмко да je ona opran 
општег  државпог   и  пациопалпог  иптерсса   a   ne 
opran лпчпих асппрација. (M. Драгопић: Цептрал- 
ни пресбнро vpehvje штампу!). 

Господо, што сс тиче радпа, ту врло лоше 
стојпмо. Наша радио-стапица толнко je слаба 
да ne може да паралшпе тућппске утицаје у na- 
inoj пацпопалпој атмосферн. Господо, наша наци- 
ја треба да има једну јаку стапицу ne од 2.5 кп- 
ловата у Макишу, пего и у Макишу n Загребу n 
ЉублЈапп са 200 киловата, јер радно-стаипце као 
најважније савремепо пропагапдистпчко средство 
треба да служе подпзању културе namer села. 
(М. Драговик: Како може. кад je корупцпја у Mn- 
пистарству саобраћаја?) Радпо' ne спада под Ми- 
пистарство саобраћаја no својој сврси. To није 
телефоп. 

Господо, још ћу само две трп речи да про- 
говорим o (})илму. 

Потпретседчиик др. Коста Поповић: Молнм 
вас да завршите. 

Мустафа Мулалић (наставља): Господо, ja i.y 
овде компилирати речп једпог велпког државнп- 
ка, г. Мусолпппја, којп je казао да je филм naj- 
опасниЈе савремеио оружје у мећународној утак- 
мици за национални престпж. И факт je то. Филм 
je дапас najonacnnje орул<је, алп ми na то ору- 
жје уопште ne обраћамо пажп.у. 

Дошао јсдаи сељак Шумадинац у Београд у 
своју престоппцу коју je зампшлЈао сплепдпдпо, 
ni)oniao улнцама n no локалима где се свет саста- 
је, a кад се вралио кући, бно je пезадовол^ан sa- 
ro, што nnje ппгде чуо српску реч. Дошао je пред 
Занатски дом гдс je намештен једап мегафон и 
чуо je швапски језик. Отишао у једап бпоскоп, 
алн и тамо je чуо само швапски говор. Шта je 
могаопо да уздахпе: „Говорп Швабо у сред Бео- 
града". Господо, пре пеколнко деценија осповале 
су Швабе четирп пемачка позорпшта у нашој зем- 
л,п. To naum очевп нису могли подпетп n све што 
je држало перо ступило je у културиу борбу про- 

тив тих позоршпта. Дапас ми у cpuv наше земл>е 
пмадемо 180 оваквих. позорпшта, којп cejv немач- 
ку културу и немачки језнк. To je 180 тои-бпоско- 
na, који приказују филмове само na немачком je- 
зику. Неко каже да je филм луксуз. Huje то лук- 
суз, пего једпо озбиљпо питање, коме такоНе треба 
да посветимо пупу пажњу. O пптању фплма ja hy 
говорити кад буде речп у амапдмапу, јер сам под- 
neo један амандман o фплму, алп xohy да кажем 
ово: Ми смо казали да je Нишки збор подигао 
пацпопални дух, јер смо мп сви впделп у оном 
мопструозпом Нишком збору пашу спагу. М. Дра- 
rouuh: Какав HIUIIKII збор? Ča бесплатпим возови- 
ма ne стварају се зборовп). 

Потпретссдппк др. Коста TIonOBHli: Господине 
Драговн!^', опоми№ем вас заииспичкп na ред. 

Мустафа Мулалић: (паставља): Овакве мон- 
струозпе зборове ne можемо, алп, стварати сваки 
дан. (Милош MparoBiih: Разуме се да не можете, 
јер треба платитп угаљ и вагопе!) Овакве монстру- 
озпе зборове пмамо мп ме^утпм сваки дан... СЛЈ;;- 
лош Драговчћ: Ово je агитацнопа трпбина. Овај 
агитује за партнју уместо да говори за буџет 
Ммппстарства  просвете.). 

Потпретсслчик др. Коста Поповии: Господц- 
не ДраговпКу, опомињем вас поново записпички 
na ред. AKO тако продужите, казнићу вас искљу- 
чењем са седнице. 

Мустафа МулалиК (паставља): Господо, ja hy 
ca овнм завршптн, јер мп je време пстекло. (Одо- 
бравање n пљескање), 

Потпретседпик др. Коста Поповнћ: Рсч има 
пародпи посланик г. Cepnije Урукало. 

Сергије Урукало: Господо пародпи посланицц, 
нпгде у нашој лепој и богатој земљн mije било 
горег просветпог успеха, закржљавости и зап\- 
ттепостн као у моме срезу Бепковац, што га и- 
мам част овде у овом внсоком До.му, заступати. 
TOM злу крнви су у првом реду негдатња туђин- 
ска влада, љуто снроматтво и теренска форма- 
ција, a у другом дал>ппа од центра и ппкаква са- 
обраћајпа веза. И сточарскп живот mije ишао тој 
просветпој политици ппкако у прилог, јер и неја- 
ко дјетепце, бнло мушко или жепско, вриједило 
je родитељу да му чува бар снтну стоку. 

Благодарећи namoj поратпој здравој просвет- 
noj политицп, главним факторима: Мшшстарству 
просвјете, Бапској управп, Опттинама, настојању 
просвећенијих тог краја, те светтепству и учп- 
тељству, и овај срез Бенковачки коракпуо je v 
бол>е... И док je за доба туђинске владе viMao na 
своме терпторпју само 15 основних ткола, данас 
у поратпом добу, у својој pohenoj држави, на част 
државе a na корист парода има 40 основппх шко- 
ла. Али, na број пучапства овог спроматпог n 
раттркапог парода од 60.000 дута TO je врло ма- 
ло, скоро ништа, јер кад се позпа срез n љегова 
структура, опда je потребан много већи број 
тколскпх зграда n ткола. Нама хреба бар још 30 
зграда одпоспо школа. Ту je граница. Ту треба 
уложпти n доста напора n доста повца баш na 
просветном пол>у. Народу треба највише да се 
помогне у просветпом правцу, јер парод то тра- 
жи он желп да достојппје одгојп своју омладппу, 
свој подмладак у Л)убавн према свом Краљу и сво- 
јој Отаџбини. Некада, nam парод није хтео ни да 
чује за школе. Због саме помнслп да се школл 
у селу подпгпе падале су главе. A дапас? A сад? 
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Народ тражи и вапије за школом. Просвећеп на- 
род, cpelia je државе. Треба с тога уграбити ову 
."injeny прилику и у његовој садаљој загрејаио- 
сти за школом, треба му их подизатн уз његов 
сутјецај у натури, који у осталом, наш народ сада 
врло радо даје. Ja полажем наду у г. Мнинстра 
просвете и рачунаи на његову обилатну noMoh у 
томе потребном и корисном потхвату, a то управо 
из оне партије предвн1)ене у овогодишњем буџету 
у износу од 1,900.000 динара за подизање зграда 
за основне школе у сиромашннм и оскудннм кра- 
јевима, међу којима на првом мјесту спада и мој 
сиромашни   срез Бенковачки. 

Морам примјетити, да у овом нстом срезу "in- 
je сам прилике истакао a који граннчи са Задром, 
још иити све школе које постоје ннјесу попуње- 
не са учитељским силама, поготово не оне више- 
разредне, пак апелујем na г. Мииистра, да што 
пре одреди да се једиоразредним и вишсразред- 
ним осиовним школама у срезу бенковачком до- 
дијеле учитељске силе. 

Знамо, рекосмо и доказасмо да je основна 
школа преко потребна селу н сел:.анима. Оно мало 
људско створење дотјерива за живот, за дру- 
штво. Ona удара у љему прве темеље карактера, 
човечанства и знан.а. Алн и школа без згодног у- 
читеља, не вреди. Нама треба учитеља. Имамо са- 
вјесних, красних и врсннх учнтелза, заслужних 
сваке хвале, али немамо баш онаквих, који би за 
nam крај били најподеснији. Потребни су иам у- 
читељи, сииови наших сиромашннх села. Снротп 
no имању, a богати no духу и знању. Волјнп и 
срећни да у свом сиромашном, a често и мала- 
ричном селу, сију просвету и васпптавају голу n 
гладну младеж. Такова учител^а какве мој бенко- 
вачки срез и многн други срезови Прпморске ба- 
новине требају, мало можемо да имамо. Не може 
nn да их буде с разлога, mro су учитељске школе 
у већим центрима-градовима, које могу да поха- 
t)ajy искључиво имућнија деца, спновн богатих и 
здравих крајева. Нама, за једипствепе прилике 
namera кра.ја, треба нарочита учитељска школа n 
го у каквој варошици, али у близини селЗ, како 
би селЈачка дјеца овога краја могла да похађају, 
пак да се као дипломнрани учител>и у исто своје 
или друго ближље село, поврате да учитељују. Та- 
кова једна спасоноапа иде(ј'а била je и остварепа. 
Далеко од Книна скоро 3 км., a усред 20 села о- 
зида«а je троткпм напге државе и обилатим пов- 
чаним и моралним сутјецајем. опћипе книнске, кра- 
та монументална и шајмодерпија палата заучи- 
тељску школу n интернат у Кипну. Коштала je до 
10 милиона дипара. Уз ту палату подишута je про- 
ппс годкне и 'парочита зграда за стапове настав- 
ничког особлза. Чекало се даш no дан na свечапи 
глвор и на почетак рада. Народ je био сав сре- 
],:.■!. сав блажен. Ннкад се ne зпа, како и чијом 
сугестијом v час ове пропаде, a палага се привре- 

ro usnv'iv^e Мииистарству војске и морнарице, 
за смијегптање нате војске. 

Harnoj   јлчпачкој  n   с/гавом  овјенчаиој  војсцн, 
Koioi смо  справни да и себе дамо, немамо да за- 
мсримо. Морлмо замјеритн и зажалити na оне, ко- 
№Ма смо v мјесто ic^e палате давали за потребито 

cMicmrcH е   наше војске зграду умииуте пол.опри- 
гне гггк'Оле v испосредпој блпзини ome псто, ко- 

j • и бољ,е за војнпчке оврхе одговарала. To све 
вије ириједело. 

Са потпнсима скоро свпју далмаитскпх no- 
сланика н сеиатора, послат je брзојав слиЦедеИег 
садржаја: 

Мштстру војске — Београд 
Ha заштнту виаоког шациопалпог пнтереса мо- 

лимо да обуставите одузимање зградс Учптељске 
1Г!коле у Кпипу коју може да пуповажио замјени 
излишна зграда укшгутс пол.опрпврдпе школе. У- 
читељска школа преставља давпу жељу овог napo- 
да и огромне жртве општипе те предмег топлог 
заузимања народних претставшка северпе Далма- 
ције. Молимо у име виших националних идеала 
да не поништате mame ггајболЈе наде. 

Исто тако један овакав брзојав послат je oin- 
дашњем 

Министру просвете — Београд 
Зграда Учитељске школе у Кпину предмет дав- 

ne потребе и жеље народа сшјеверше Далмације 
nanopa и жртава општтге те рада и nacrojaiba na- 
родпих претставппка овог краја мјесто обећаног 
и зајамчешиг отвора дочекали продају Bojnoj вла- 
стн за друге сврхе. Молнмо разумјети велпку на- 
ционалну (|)ункцпју ове песуђене устапове и за- 
пријечити у име високих националних идеала сва- 
ку другу намјеру." 

Ha osalj брзојав шнјссмо бпли удостојени ма 
каквог одговора. Ствар je ријешена и зграда за 
Учитељску школу привремепо je запосједпута soj- 
ском, алн се -no даде jour лако псправпш, јер како 
се чује, iro мишљењу пз војиих кругова, ова згра- 
да није војсци најпотребпија. 

Господо 'народпи пислашици, imraibe Учигел>- 
ске школе у Книну као сједишту северпе Да"лма- 
ције, питање je првог реда. Животпо je то 1гитап>е 
за цијели цар&д, tur краја, који броји до 200.000 
челичних и вјјерних грађаиа Краљу и Отаџбини, 
a кајп -стоје још од гу1)ггаске владе пак свс до да- 
нашњег дана без и једие федње школе. Господо, 
то није ии прави нп лнјепо. Kao претставник среза 
банковачког кога JfMatM част претстављатп, при- 
дружујем се захтјеву уважеиог колеге г. др. Тода 
Нопаковића послаппка комшпјског среза кпинског 
и молгш г. Мишшгра и сву осталу господу народ- 
не послашике, да помошу и пораде, да се још no- 
четком ове школске године -створп v Кпипу Учп- 
тељска шгдала и 'Ha тај начпп пеггуни и једпа no- 
треба и једна жеља n једна правда цјолом народу 
тог краја. 

Вјерујем у увиђаиност, заузетност и правич- 
'лост Министра просвете Ј^осггодина Шуменковића, 
те пзјавлуујеи, да ћу гласаги за овај буист. 

Potprehednik dr. Košta Popovi'ć: Ima reč g. 
Alojzij Drnielj. 

Alojzij brnielj: Gospodje narodni poslanci! V 
Dravski banovini imamo 75 učiteljic ženskih ročnih 
del, ki so ostale v zakonu o činovnikih iz leta 1931. 
nerazvrščene po § 347. Ker se za te učiteljice tudi ni 
ničesar ukrenilo na osnovi § 182 Zakona o narodnih 
šolah in jim torej še danes ni odrejeno zvanje, jim 
je nemogoče vsako napredovanje. 

Gospodje narodni poslanci! Mislim, da je odveč 
vsako utemeljevanje upravičenosti zahteve teh 75 uči- 
teljic, ki so si pridobile na osnovi obtoječih zakonov 
in predpisov zahtevano usposobljenost in bile spre- 
jete v državno službo, za napredovanje, ki je omogo- 
čeno sicer prav vsem držsvnim uradnikom. Naš prav- 
ni in narodni čut zahteva, da se že končno uredi to 
vprašanje in omogoči tudi tem učiteljicam one osnov- 
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ne pravice državnega uslužbenca, ki so jih deležni vsi 
ostali. 

Tudi opozarjani dospoda ministre na velike ne- 
dostatke pri narodnih šolah v naši Dravski banovi- 
ni, ki zelo ovirajo šolski pouk. Zato bi se morala naj- 
večja pažnja posvečati pri nastavljanju učiteljskih 

moči na narodnih šolah. Pri nas je več slučajev, da 
je na šolah nameščenih neštevilno učnih moči, na dru- 
gih šolah pa premalo. Ponekod so skoraj sami uči- 
telji, drugod pa same učiteljice. Znano mi je več šti- 
rirazrednih osnovnih šol, na katerih so nastavljene 
učiteljice za upravitelje. Ne odrekam tem učiteljicam 
sposobnosti, — vendar pa iste ne morejo doseči v šo- 
li takšne uspehe, kakor pa upravitelj — učitelj. 

Znane so mi pa tudi šole, na katerih bi mogli po- 
učevati štiri učne moči, —■ pa je nastavljen samo en 
učitelj. Da ne more biti pri takih razmerah učnih us- 
pehov, je jasno, razumljivo je pa tudi, da je narod 

Pri nastavljanju in premeščanju učiteljstva 
vled tepa nezadovoljen. 

Pri nastavljanju in premeščanju učiteljstva 
moral biti princip, da se prideli na podeželske na- 
rodne šole poleg upravitelja po potrebi vsaj še eden 
ali dva učitelja, ki bi "poleg svoje stanovske dolžno- 
sti v šoli, delovali tudi izven šole na gospodarskem, 
kulturnem in prosvetnem polju — osobito pa še pri 
telesni vzgoji naroda. 

Omeniti moram tudi, da je na naši severni dr- 
žavni frranici, proti Austrijski republiki, naše šolstvo 
zelo slabo razvito in v prav žalostnem položaju — 
medtem ko Austrijci polagajo veliko važnost na svoje 
osnovne šole tik granice. Isti gradilo tam s pomočjo 
državne podpore lena moderna šolska poslopja — 
učiteljstvo pa nagradijo poleg njihovih plač, še z dru- 
gimi  obilnimi  dobrinami. 

In pri nas? Z žalostjo moram tukaj'pred vso vi- 
soko narodno skupščino konstatirati, da v teh važnih 
krajih ni niti polovica sistemiziranih učiteljskih mest 
zasedenih. In biti bi moralo obratno. Ravno v teh 
krajih, na naši državni meji, bi mogli že zaradi ugle- 
da naSe države šolstvo forsirati — pa tudi zato da 
našo deco vzgojimo in utrdimo v pravem nacional- 
nem, narodnem duhu in ljubezni do naše velike, mo- 
gočne in lepe domovine -    naše države Jugoslavije. 

Prosim, da bi gosood minister moie predloge 
uvaževal in izjavljam, da bom Hasoval za proračun 
mimsterstva prosvete. CPloskanje in odobravanje) 

Потпрстседпик др. Костд Поповнћ: Има реч 
наррдни посланЈгк Мнхаило КаламаггијвЕић. 

Мнханло Каламатијевић: Господо народни 
посланици, узео сам реч да у нсколико изнесемка- 
ко crojir просветпо стање на нашем југу. 

^ Ми смо много изостали у проспетном погледу 
од осталпх крајева irame отаџбине. Истана je да je 
nam народ после ослобоНења поклаљао већу пажњу 
подизаи.у школгких зграда и сам ралио. Благода- 
рећи политшш Министра просвете и бановина ско- 
no v сваком већем селу полигпута je зграда за 
основне школе. Али морамо прнзнати исто тако ла 
v многим школама нема довољан број учнтел.а. Сем 
тога има зграла које су и дана*с затворене. 

За uac v Брегалншш постоји још јелно велико 
!!'!ГаИ,е ™ пР0'светном погледу. a то je питање гим- 

<з ne. Ми смо гооподо, у Штнпу имали nvnv осмо- 
азредну гимназиду. али je 1927 године   она уки- 

нута и свелена на четворопазрел1гу гимназију 
Господо. ниде ово т.тап.е које само uac у lllrn- 

пу занима, већцелу Брегалнипу. јер je Штип при- 
родни цеитар Брегалпице.    У   штмпску гимнааију 

долазила су деца из околних места Струмице, Ра- 
довишта, Берова, Царева Села, Кочана, Светог Ни- 
коле и Кратова. 

Укидањем гимназије у Штипу не само да су Ha- 
ma деца лишена од првостепеног напредовања, 
већ скоро једаи крај од 180.000 становника. Ja ве- 
рујем да нема ни једнога краја, који би у OBOJ ме- 
ри био лишен наставе као   што je наш Југ. 

Чуо сам у експозеу Министра Финансија, ко- 
лико има незапосленнх интелектуалаца. Бпло je 
i оворнпка који су са овога места наглашавали да 
je основпа настава потребннја од средње. Али, го- 
сиодо, питање штипске гимназије je једно важно 
питаше, ваи<на потреба, пошто се укидашем те шм- 
назије опемогућује за будућност учешћа овога кра. 
ja у пашем јавном животу. Мало je родитеља који 
могу да шаљу своју децу на страну ради школова- 
ња, a нарочито када се има у виду да 90% живи са 
200 до 500 динара месечно и не могу од тога нншта 
одвајати на школоваиЈС своје деце na страну. Прц. 
мера ради наводим: када je укппута гнмназија v 
Штипу, скоро сви ђаци од 5 до 8 разреда остали cv 
у Штипу n само благодарећи заузимљивости Мини- 
старства просвете примл>ен je једаи мали део no др. 
жавпим интернатима. Блдгодарећи томе нмамо je- 
дан мали број ђака за студију и, ако се гиктазија 
не OTBop'H, нећемо имата ни једнога ђака у впшим 
разредима, a o студентима и да ne говорим. 

ETO, господо, како стоји наш крај у погледу 
просвете. Сматрам за потре.бно да нагласим и изне. 
сем вам чињенице и факта која јасно показују да 
наша пацнонална политика на југу захтева отва- 
рање пуне гимназије у Штнпу. Верујем да he г 
Министар просвете прихватити ове наше оправдапо 
жеље. Претходни Министар просвете г. СтанковиК 
обилазећи name крајеве увсрио сс je o пашим потро. 
бама и обећао нам je, да ћемо ове голиие иматц ne- 
ти и uiecTH разред гим!газије. A поготову сала ка.-ц 
имамо за Министра просвете Мшшстра којп лично 
познаје просветне потребе нагаега краја, верујсмо 
ла ћс on још боЛ)е разуметп потребу за отварањец 
Штипске гемпазије. ИзјавЛ)ујем да ћу гласатц за 
буџет Министарства просвете. (Одобраван.е u 
пл.ескање), 

Потпретседипк др. Коста Поповнћ: Има ре., 
наролпи посланик г. Јован Ловезепски. 

Јован Довезенски; Господо, o буеџту говорецп 
je у Претседпиштву Крал^евске владе, говорено je 
у Фппансијском одбору, говорепо и V начелној дн. 
CKvciiju a n сада у специјалпој дебати.    O буџегу 
ne бих имао много нешто да кажем. Имао бих само 
ла зажалим што оп не може ла заловол>и све погре- 
бе наше државе и^гапије која ваппје за културом ч 
просветом, јер има још крајева у нлшој земљи где 
jout пије допрла просвета и зпање. Mehy те крајеђ« 
спала  и Вардарска бановипа.    До ослобоћења мц 
смо били потчињена пација и писмо пмалп својкх 
школа, иисмо ималп сппје културе, писмо имали Ha- 
чина и могућности да се школујемо. Од ослобоНенЈа 
je почела да се шири култура у нашим крајевима н 
.ni/Kv тколе na je услед Евпопског рата опет то crn- 
ло. После поновиог ослобоНен.а и уједињења нагло 
je почела да се шири култура у иашим крајевима 
ла се подижу школе како осповие тако и грађ 
ске n средп.е.   Могу да се похвалим да je у јужнои 
делу  name државе  у  Вардарско!  бановинп  дос 
школа  подигнуто и отворено. У срезу чији  UM.\V 
част да будем претставник поднгиуто je око 40 шко- 
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'лрада  Bi)a(j модерних у селнма, варошидама и 
вароши.ма. 
Желети je да се и даље продужи са подизаљем 

H отварашем нових школа, јер ииак je мало овпх 
школа, пошто има доста крајева н села где нису у 
могућности да сва деца похађају школе услед ве- 
лике удаљсности. Треба замислити плаиинске пре- 
Деле KOJU су удалЈени no пет, дессч- и пешајест ки- 

►метара далеко од школе. И ту деца треба no зи- 
JiH и цичи кроз nycTHiby да дођу до школе. Због 

га je готово сасвим опемогућепо деци да школу 
похађају. 
Што се тиче гнмиазија, ми имамо у цслој ба- 

иини свега шест гнмиазија. Било нх je и више, 
али je шест гимназија укинуто 1923 године, a шест 
нх je остало у целој баиовннн. Има места, у који- 
иа су гимназије укинуте, a баш су ту биле веома 
потребне. Укииута je гимназија у Охриду, једном 
жаришту од нсконн и векова, na je укииуга у Шти- 
пу, na je укинута у Кумапову и т. д. Куманово je 
тражило и тражи да му се додели шесторазредна 
гилшазија и  тиме би била задоволЈена гготреба. 
Што се тиче школске наставе. У томе погледу 

су учитељ>и у доста и пуно случајева у пуно приме- 
pa добри. Има негде да се јаве и пеки недо- 
стаци, али то je ратна депресија која je завлада- 
ла целом земљом у материјаличком смислу na и 
у томе позиву, али су то ретки случајеии. .Ja сам 
no професији учитељ и у доба Турске управе ие 
само што смо помагали децу, купова.ш им књнге 
и школске потребе, него смо их и одевали. Ме- 
ђутим да-нас има no неки учитељ — нећу да кажем 
да их има много — који гледа да од школе из- 

ie користи. Молпо б»х г. Мнппстра да иропи- 
ше једну уредбу, закон o томе, да ли учитељи 
имају награде као школске деловође и колнко и 
где, или иемају. 

У срезу, који ja престављам, имам много при- 
иера да су поједини учитељи имали no 40, 50, 100 
лчиара   од   школских одбора као деловође. Ледап 
^читељ дошао je чак и у сукоб са општином ča- 

ja то, iin o je дошао други прстседник општине 
и скинуо   му паграду од  1200 динара  ua (500 ди- 
нара.  Кад   сам хтео да  извидим  спвар,  o»i  ми  je 
казао да je ту материјалио погођен. У тој општиии 
има 2 учитеља и  обо|јнца су имали  no исгу на- 
граду,   a   има  и  два  благајиика  који такође  при- 
мају исто  толико. To je за једиу општпиу великн 

ет. Зато ja иолим господнна Мннистра, да про- 
пип^е једну уредбу и објаони да ли оии имају пра- 
во на иаграду као деловође и колико им на име те 

аде  припада. Ja мислим кад они имају « стаи 
,; доби/јају 'Од државе  станаршиу, и чак и ОД оп- 
штиие   станарину,  na  још  кад узимају  и  за  рад 
као делово1>е , онда то прелази више у материја- 
лизам. 
Што  се   тиче зидања игкола,  могу казати да 
пису   грађепе no извеоном утврђеиом  плану. 

Негде су школе грађене без потребе. У једном се 
саграђеиа  je  школа, чија  изградња стајо 250 

хнл>ада динара. Да би се та школа довршпла, треба 
још 250.000   дпиара.  Село je и мало и  сирото те 
нема MorvlinocTii да je доврши. У noj школи пред- 
виђено je поред миогих одељења још и купатнло. 
Ja држи(м  да то оеоска снпштина ne можс да из- 
лржи.  Држава je дала 20.000 динара помоћи тој 

;и   за  довршење школе, a учитељ, који 3—4 
годии«  није   примио награду као деловођа, кад je 

добио повац за довршење школе, пзузео je прво 
своју паграду. On je опда премештен у друго ме- 
сто и тако je повац огишао са њим. Ja бнх молно 
господина Министра да и у погледу изградња про- 
инше Правилник,  како   he се  и  у мојим   селима 
градити школе. Тако н. np. у селнма где нма мо- 
гућности да се ono умножи, школе могу omu ca два 
и luiiiic  одељења, a у ■сел.има где те могућности 
пема, доста je једап стан и једио одељење. Ако 
су гаква места   да има услова да се још више се- 
ло шири, онда могу бити и тр,и оделусња или че- 
тири, али свакако ne да се ради овако како се ра- 
дило до сада да сс шовац баца без плаиа и тамо, 
где потребе за већим бројем одељења пема. To би 
био грех. 

Што се гиче стаиарине no варашима, могу да 
вам кажем да ми je општина кумановска н. np. nc- 
колики пута писала како п-еии учител>и траже ста- 
нарину, коју je општпиа давала и престала посло 
да даје. Општина Кумаиовска издавала je na пие 
станарлие 120.000 дииара годишње. Одбор ми je 
упутчо пре;ставк\ и питао, како je то могуће да 
учитеЛ)И примају стапарину н од државе и од нас. 
Ja нс знам да ли oimi имаау и каквих права на ту 
станарину, и молио бих, господина Мнпистра да 
и то објасни једним расписом, да се и та ствар до- 
тера у рсд камо треба. 

Xoliy да проповорим неку реч и o школарини. 
! [рошле годиие (je узета као пореска стопа много 
маи.а и плаћана je школарипа за прошлу годипу 
много мап>а, a ове годише je повеЈ^ана, тако да 
једа1ч студепт, чији старалач плаћа од 60.— ди- 
нара на внше пепосредне порезе, мора да плаћа 
школаршну. A данас нема, господо, ни једног чо- 
века у iiauiuj држави, макар имао са.мо једап ку- 
ћерак, да му je пореза мања од 60.— дшнара. Mno- 
ги су na raj начин спречши да школују своју дс- 
цу- 

1И m се тиче школских уџбеника, било je при- 
мера да су од извеагог писца деца узимала \ i.i 
бепик, na после неколп.ко месецп, када je raj уибе- 
iniK noiipan.-i.rn, старе уџбеиике замењивали иовим 
умбеипцп.ча. Ja милпм г. Минпстра да се у будуће 
не ВОДИ та трговипа, nero да држава узме у сво- 
је руке и оштадша уџбенпке и ради уједињења и 
изградње једне нације и ради једпообразне na- 
ставе у ne,roj државп, a ne да се у једиој баповиши 
предаје no једиом уџбепнку, у другој no другом, a 
у Tpehoj no трећем. (Одобраваље). 

Жалим, госп:одо, народни посланици, што ми 
у Вардарској баиовини', као врло слабој баповппи 
no култури имамо само једпу учител>ску школу. 
Ту би требало иматп бар две учиггељске школе, 
јер no je ПОТреба omora краја. Не треба се плаши- 
т,и и бојати хнперпродукцпје, кад шмамо у внду 
ово: нако се каже да нмамо мпого ija«a, no свп- 
ма општинама у Вардарској бановиии данас седе 
JI раде благајиици, писари и ови остали часкици 
општински, који имају само осповпу школу. Кад 
тако стојпмо, ту ne може бити впше говора 0 xn- 
перпродукцпјп, јер n парод na југу треба да no- 
гледа n дође до културе n опособнрсти за жп- 
вот. 

У nainoj Вардарско(ј бановини имамо девег 
школа без пједпог учитеља, имамо 144 одељвња 
без учитеља! Гоого-дин Министар у своме експо- 
зеу у финаисијском одбору и у општој дебати, a 
и сада, пзпео je сам за сваку бановшпу ово ста- 
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ње и он je вољан да помогне, ако му се да буџет- 
ска прилмка. Ja жалим што je мали буџет, те не 
може да удовољи потребама народним у смислу 
просветном и културиом не само за Вардарску ба- 
шовину mero и за цслу земљу. Молио бих Краљев- 
ску владу да иађе пута и лачина да помогне г. 
Мипистру просвете да нзведе своје планове у 
смнслу просвегноА! за нашу з&мљу. У то име a и- 
MajvliH поверење у Крал>евс1<у владу н г. Минц- 
стра, изјавлЈујем да hy гласати за буџет. (Г1л>ес- 
Kaibe). 

Vjekoslav Spindler: Gospodo narodni poslanici, 
pošto se nisam javio za reč u načelnoj debati, uzeću 
reč kod budžeta nekih ministarstava, pa i kod ovo- 
ga budžeta da izložim nekoliko svojih napomena za 
koje molim nadležne ministre da ih prime k zna- 
nju. Pre svega moram u ime svoje, pa mislim u ime 
svojih drugova iz Dravske banovine sa izuzetkom 
g. Pavliča, odbiti izjavu g. Pavlica o ukidanju gim- 
nazija u Ptuju i Kočevju. Neću da se kod ove stvari 
zadržavam jer sam uveren da g. Ministar ovu iz- 
javu nije ni primio kao ozbiljnu. Ja blagodarim g. 
Ministru na izjavi koju je dao ovde odnosno novih 
postavljenja učiteljstva iz ušteda. Mi svi treba da bu- 
demo svesni toga da je briga oko usavršavanja na- 
šeg osnovnog školstva od prvoredne važnosti po naš 
kulturni, pa po tome i ekonomski i socijalni na- 
predak. Radi toga treba da posvetimo najveću paž- 
nju osnovnim školama. Pre svega treba da se sva 
ona mesta koja se isprazne penzijonisanjima, odmah 
popune. Ja hoću da istaknem prilike koje u ovom 
pogledu vladaju kod nas u Dravskoj banovini. U bu- 
džetu za 1934/85 godinu bilo je predvideno 3.931 uči- 
teljskih mesta u osnovnim školama, a postavljeno je 
bilo samo 3.821 lice. Falilo je dakle po budžetu još 
110 učitelja. Ali je povećani broj dece tražio i stva- 
ranje novih odelenja, i broj razreda porastao je u 
poslednjim godinama tako da bi trebalo broj učitelja 
već sada povisiti još za 150 preko broja koji je bio 
budžetom dozvoljen, čini nam se, a to dokazuje i sta- 
tistika, da su mesta predvidena budžetom u Drav- 
skoj banovini, bila angažovana po drugim banovi- 
nama, jer u Dravskoj banovini ima danas 320 ode- 
lenja koja nemaju učitelje. Taj broj odelenja bez 
učitelja još bi više porastao, kad bi se striktno pro- 
vodila odluka Ministarstva prosvete koja propisuje 
da se svaka klasa od više od 65 učenika podeli na 
dva odelenja. Kod ovakvog stanja stvari treba imati 
na umu da u Dravskoj banovini čeka 750 svršenih 
učiteljskih kandidata na postavljenje. Većina ovih 
kandidata svršila je škole još 1931 godine, a da ne 
govorim o onima koji su svršili 1932 i 1933, jer 
niko od ovih još nije postavljen, dok su u ostalim 
banovinama došli na red već skoro i najmlađi apsol- 
venti. Ako se već krediti, određeni budžetom za uči- 
teljska mesta u Dravskoj banovini, upotrebljavani ae- 
limično po drugim banovinama, bilo bi svakako pra- 
vedno da se izvesan deo apsolvenata učiteljskih škola 
iz Dravske banovine postavi na školama u ostalim 
banovinama. S toga i molim g. Ministra da ovo pi- 
tanje prouči i preduzme potrebne mere u interesu 
škola Dravske banovine. 

Gospodo narodni poslanici, ja moram ovom pri- 
iiKom, kako je to već učini oi moj drug g. Drmelj, 
da skrenem pažnju g. Ministru specijalno i na pi- 
tanje našeg osnovnog školstva na granicama prema 
Italiji, Austrij, , Mađarskoj.. Školstvo u ovim pre- 
delima jos i danas mje u potpunoj meri predmet paž- 

nje sa strane nadležnih vlasti, kako ono to po svo- 
me zamašaju zaslužuje. Obraćam pažnju na činjenicu 
da talijanske, austrijske, pa i mađarske vlasti baš 
pitanju svojih pograničkih škola posvećuju svoju naj- 
veću pažnju i brigu, pa zato i mi treba to isto da uči- 
nimo sa svoje strane, kako u pogledu broja osnovnih 
škola pored granice, tako i u pogledu kvaliteta uči- 
teljstva na onim školama i u stručnom i u nacional- 
nom pogledu. Moram konstatovati da je situacija u 
poslednjim godinama krenula na bolje, ali ipak treba 
još puno toga da se popravi i ispravi. Vaspitanje na- 
šeg naroda na granici u državnom i nacionalnom 
duhu od prvoredne je  važnosti  za  našu  budućnost. 

Gospodo narodni poslanici, moram da napo- 
menem jednu vrlo neugodnu činjenicu. Dešavaju se 
naime slučajevi da se iz Ministarstva prosvete vrše 
premeštaji učitelja bez predloga i bez znanja Pro- 
svetnog odelenja Kraljevskih banskih uprava, pa je 
u tom pogledu pre nekog vremena baš u Dravskoj 
banovini nastala vrlo nezgodna zbrka, jer su bili pre- 
mešteni bez znanja Banske uprave neki najbolji so- 
kolski radenici, na veliku štetu napretka sokolskih 
organizacija. Moram napomenuti i ovo: velika je ne- 
pravda da učitelj, koji je imao sreću da je po svr- 
šenoj maturi sa 20 godina starosti nastupio učitelj- 
sko mesto pa kad je posle bio rekrutovan i na- 
stupio otsluženje svog vojničkog kadrovskog roka. 
morao da podnese ostavku na svoje učiteljsko mesto 
pa posle otsluženja kadrovskog roka mora da čeka 
čak i godinu dana, dok bude opet namešten. Zašto 
mora da bude kažnjen zato, što je izvršio svoju dr- 
žavi jansku dužnost prema Kralju i otadžbini?! Molim 
Gospodina Ministra, da pripremi i u ovom pogledu 
promenu zakona, a sve dok ova ne bude izvršena, da 
u svakom ovakvom slučaju izvrši hitno nameštenje 
učitelja, koji su već pre otsluženja kadrovskog roka 
bili namešteni kao učitelji. 

Gospodo narodni poslanici! Zakonom o učitelj, 
skini školama § 34 br. 2 imali su svršeni učenici gra- 
đanskih škola pravo da se mogu primiti — pod iz- 
vesnim uslovima — u prvi razred učiteljske škole. 
Finansijskim zakonom za godinu 1932/33 § 24 izgu- 
bili su to pravo, pošto je taj zakonski propis ukinut. 
Nisu mi poznati razlozi, iz kojih je Ministarstvo pro- 
svete ukinulo to pravo apsolventima građanskih ško- 
la, ali smatram, da im je. ovim ukinućem učinjena 
nepravda, jer se i g. Ministar prosvete može uveriti 
da su u učiteljskim školama medu najboljim đacima 
bili baš apsolventi građanskih škola, koji su se vei 
u ovim školama vaspitali onim praktičnim duhom, 
koji je potreban i za učiteljsku kao i za stručnu ško- 
lu. Molim g. Ministra, da preduzme potrebne mere, 
da se ponovo uzakoni prvobitni tekst § 34 br. o 
zakona o učiteljskmi školama od 27 septembra 1929 
godine. 

Gospodo narodni poslanici! Zakon o narodnim 
školama § 115 predviđa sreske školske nadzornike 
»radi stalnog administrativnog i instruktivnog nad- 
zora«, što znači, da zakon predviđa stalne školske 
nadzornike, a vršioce te dužnosti predviđa § 179 sa- 
mo dok se ne popune mesta stalnih sreskih školskih 
nadzornika u smislu ovog Zakona. Danas gotovo 
skoro nema stalnih školskih nadzornika, već u glav- 
nom samo vršioce te dužnosti. Ko poznaje blagodati 
stalnog administrativnog, a još više instruktivnog 
školskog nadzora, može i mora otvoreno kazati, d > 
takvo stanje šteti narodnoj školi. Ako ima u ovom 
pogledu bilo kakvih zapreka u suprotnostima u tekstu 
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Zakona o narodnim školama i Zakona o činovnicima, 
ja molim g. Ministra, da preduzme sve potrebne 
mere, da se izmenama n ovim zakonima što pre omo- 
gući imenovanje stalniji sreskih školskih nadzornika. 

pospodo narodni poslanici! Zakonom o srednjim 
tehničkim školama, koji smo izglasali pre godinu 
dana, apsolventima ovih škola data je mogućnost, da 
se upišu kao slušaoci na visokim tehničkim školama. 
To je dozvoljeno u svi mkulturnim državama Evro- 
pe. Ali je našim Zakonom o univerzitetima i opštom 
uredbom o univerzitetima kod nas to onemogućeno. 
Tako imademo danas anomaliju dvaju zakona od 
kojih jedan dozvoljavala drugi zabranjuje, a u vezi s 
time anomaliju, da moraju naši apsolventi srednjih 
tehničkih škola, kojima je u našoj državi zabranjeno 
da budu redovni slušaoci tehničkih fakulteta, da po- 
hađaju ove fakultete u Čehoslovačkoj, Poljskoj, Au- 
striju itd., da u inostranstvu stiču kvalifikacije, koje 
im se u otadžbini onemogućavaju. Molim g. Mini- 
stra, da ovoj anomaliji učini što pre kraj, jer se ti- 
me ne samo naši državljani sprečavaju u svojim pra- 
vima, koje im daje Zakon, već se nanosi i njima i 
državi golema materijalna šteta. 

Dozvolite, gospodo narodni poslanici, da dodir- 
nem kratko još jedno pitanje, kome bi trebala naša 
prosvetna politika, i ako ne po zakonskoj, ipak po 
svojoj moralnoj i nacionalnoj dužnosti, da posveti 
puno pažnje. Mi moramo, da vaspitanje našeg na- 
roda, a u prvom redu naše omladine, postavimo na 
što jače temelje državljanskog vaspitanja. U tom 
pravcu treba da rade ne samo naše škole, od osnov- 
nih pa do visokih škola, kako su to već govornici 
u načelnoj pa i u ovoj specijalnoj raspravi podvukli, 
već i sve naše kulturno-prosvetne organizacije ši- 
rom cele zemlje. Imademo u celoj državi na hiljade 
i hiljade ovih organizacija. Samo u Dravskoj bano- 
vini organizovanih je u prosvetnim centralama u Sa- 
vezu kulturnih društava u Ljubljani, u Savezu kul- 
turnih društava u Mariboru i u Savezu seljač- 
ke omladine više od jedne hiljade prosvetno-kul- 
turnih jedinica, u kojima se vrši vaspitavanje na- 
roda. Da ne govorim tu o hiljadama podružnica sa- 
rajevske Prosvete, muslimanskog Gajreta, hrvatskog 
Napredka itd. Smatram za potrebno da bi se sve 
ove prosvetne kulturne centrale povezale, uz održa- 
nje svoje individualnosti, u jednu veliku i silnu pro- 
svetno-kulturnu centralu sa jednim jedinstvenim pro- 
gramom prosvetno-kulturnog rada, pre svega u prav- 
cu državljanskog vaspitanja. Ла mislim da bi bilo po- 
trebno, da Ministarstvo prosvete inicijativno podupre 
ovakvu akciju. Ova velika prosvetno-kulturna cen- 
trala, u vezi sa velikim sokolskim organizacijama i u 
vezi sa provadanjem Zakona o fizičkom vaspitanju 
naroda, trebala bi da u prvom redu podupre rad 
naših malih prosvetno-kulturnih jedinica na selu u 
pravcu državljanskog vaspitanja našeg seljačkog na- 
roda. Državna vlast treba da svom snagom podupre 
ovaj rad privatne inicijative. 

U vezi sa pitanjem prosvećivanja naroda, ja se 
pridružujem želji jednog predgovornika, da bi se sa 
strane državne vlasti poklanjalo više pažnje usavrša- 
vanju naše radiofonije i domaće filmske industrije, 
jer treba podvući da su i radio i film između najvaž- 
nijih činitelja u prosvetno-kulturnom radu. 

Gospodo narodni poslanici, ja moram na zavr- 
šetku još samo da napomenem jedno pitanje: 

U našoj državi postoji takozvani nemečko-švap- 
ski  »Kulturbund«.  Priznata  su nemačkoj  manjini  u 

našoj državi sva prava za njezin kulturni i ekonom- 
ski razvitak, pa nas samo raduje radinost njihova u 
ovoj organizaciji. Ali samo dotle, dokle je ovaj rad 
ispravan i dok se proteže na decu nemačke narodno- 
sti. Ja neću ovde da gubim reči o postupku prosvetne 
uprave u pogledu nemačkih manjinskih škola u Drav- 
skoj banovini, jer je o tome govorio već u načel- 
noj debati moj poslanički drug Prekoršek. Moram 
samo da konstatujem, da se pri formiranju nemačkih 
manjinskih klasa ponekad išlo i preko i mimo za- 
konskih propisa. Daleko sam od traženja da bi se 
nemačko-švapskl »Kulturbund« u krajevima Dravske 
banovine, i ako su tamo Nemci naseljeni, osim Kočev- 
sKOg ozemlja, sporadično samo po nekojim građo 
vima i ne tvore jednu faktičnu manjinu, onemoguća- 
vao rad na vaspitanju istinski nemačke dece i pra- 
vih Nemaca. Ali ne možemo da dozvoljavamo da ova 
organizacija po svojim eksponentima u našim kra- 
jevima, osobito u Mariboru i u pograničnim mesti- 
ma još uvek primenjuje stare germanizatorske me-. 
tode iz austrijskih vremena, da u svojim prostorija- 
ma pod svakojakim izlikama i pod maskom humani- 
tarnih akcija ,decu slovenskih roditelja, koji su od- 
visni od nemačkih kapitalista, pokušava da vaspita 
u nemačkom duhu, i da raznim obećanjima pa i 
pratnjama, pokušava da pridobije slovenske rodite- 
lje da upišu svoju decu u nemačke manjinske klase. 
Neću da duljim, hoću samo da konstatujem činjenicu, 
da se to dešava, pa upozoravam na tu činjenicu i 
gospodina Ministra prosvete, pa i glavno vodstvo 
nemačko-švapskog »Kulturbunda«, jer ne sumnjam 
da ovakav postupak njihovih eksponenata nije i ne 
može biti u intencijama ove organizacije i njezinog 
vodstva. 

Molim gospodina Ministra, da ovim mojim na- 
pomenama pokloni potrebnu pažnju, pa verujući u 
njegove i u celokupne Vlade najbolje namere, ja ću 
glasati za ovaj budžet. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni poslanik g. Milinko Milutinović. 

Милинко Милутиповић: Господо пародпи no- 
сланици, ja у начелној дебати нисам узимао реч 
зато што су одре1)епн били говорннци од страпе 
група. Алн сам задржао себп право да гопорим 
у специјалној дебатн. Ja ћу да изнесем неколико 
чињеница пз пре^ашње Народме скупштипе до 
шестог јануара и садашње Народне скупштипе по- 
сле шестог јапуара. Господо пародпп послаппци, 
мени je npim пут било да будем изабран 1927 ro- 
днпе и да до1)ем као пародпи послапик v Народ- 
ну скупштину. Тада кад сам дошао v Народпу 
скушцтину, ja сам чуо таквнх речи какве пикад 
нисам чуо ни иа једном сел.ачком збору и ми смо 
онда предвиђали да мора до нечега доћн. И до- 
шао je mecTii јапуар КОЈИ je прекнпуо све. Kao 
што сам вндео ми смо н овога пута забринути, 
има ту један део пародпих посланика, који су били 
до шестог јануара a има посланика који пису били 
бирани опда, него су тек сада ушли у овај Пар- 
ламепат. Kako ми изгледа, да не да Бог, алн како 
чујем, како су почеле да падају речи које ne до- 
ликују да се чују у овом светом дому... (Мплош 
Драговић: Шта понавл.аш' речи Боже Максимови- 
ha? Ти cn клијент Боже Максимовића!). Али оно 
niTo се говори са one друге страпе, ne би требало 
да падне у овом светом дому. Сваки пароднн no- 
сланик којн иза1)е na говорницу треба да буде пу- 
штен да говори na мпру. Ово што сам казао, казао 
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сам у најбољој намери, a ja верујем да постојп 
бојазан код многих послапика од пре шестог ја- 
нуара a који су опет изабранн да ne до1)е још 
неки fi јануар. Код иас постоји празпоперица да 
кад неко дође у кућу na гопорн иешто што не би 
требало да сс чује, онда се каже: избацнте жиш- 
ку напоље. Ла кажем да и сада треба да избаци- 
мо жишку из овога дома. (Један глас: Je ли Ми- 
лош Драгопић жишка?). 

Господо посланици, ja се слажем потиуно са 
г. Иванчевићем, који je говорио да све молбе којс 
су упукене Народној скупштини, треба решавати 
и овде и у Финансиском одбору. Господо. ja hy 
вам изпети писмо једног пензионисаног учитеља 
који се обраћа мени: 

„Драгн господнне посланиче, данас сам по- 
iiiTOM послао једну моју молбу Народном прет- 
ставништву (одбору sa молбе и жалбе) датирану 
28 фебруара текуће године, a која се одпоси на 
незакониту радњу Државног савета o регулисању 
моје пепзије. Тебе као иајбољег мога пријатеља 
молим да чим ово писмо примиш, одеш v каице- 
ларију овог одбора и да нађеш моју жалбу, да je 
пажл>иво прочитав!, na Iiem онда видети како "je 
груба и грозпа неправда од стране Државног са- 
вета према мени учињена. Из ове тужбе видећеш 
да смо ja, Бране Обрадовић, Владимир Вељаше- 
вић, као и Никитовић у једно и исто време пеи- 
зионисани и no једним истим законима, да сам 
ja имао највише горина ефективне службе, na ипак 
њима тројици од стране Државног савета и Главне 
контроле признато 15;; повећане плате, —што чн- 
im ro;uiuiibe 1566 динара, a меии то Државни савет 
mije признао и ако je онда за uac сву четворицу 
важио један законик. Из прнложене две пресуде 
Државног савета, од које се једна одпоси na мене, 
a једна на Вел.ашевиНа, впде!^ Ваш одбор какву 
je одлуку допео Државни савст no једној истој 
страри." 

Овај човек био je на солунсмом фронту и има 
мислнм преко 10 годииа државне службе, више 
пего ona друга двојица његове колеге. Ето због 
тога ове молбе треба окопчатп. 

Господо народни посланици, буџет Мштстар- 
ства просвете повећан je за 6 милиопа'днпара. To 
господо, mije чудно, кад смо читали и слушали, 
када je г. Миппстар просвете давао свој експсзе, 
колико je незапослених учитеља и учитељица, a 
колико hc nx можда још битн у току када ђаци 
заврше учитељске школе. 

Господо народни посланици, v моме срезу, 
који je брдски крај, где су куће раштркапе, шко- 
ле су ретке. И ono мало школа што има. пема до- 
вол.по учитеља. У моме срезу има случајева ча 
један учитељ учи 150 до 200 ђака, a пма и так- 
них случајева да један учитељ учи и првп и други 
и трећи и четврти разред, редом свакога дапа no 
јеДан разрод. Ja бих замолио господипа министра, 
да обратп пажњу^и нареди да се прнликом no- 
стављап.а учитсл.а поставе учител>и у ona одеље- 
ња школа' мога срсза, у коме их нема довољно. 

Ja сам мало час казао да je мој крај брдскп 
и да у моме срезу треба одмах прнступитп из- 
граднл! школа. Прошле године грађене cv школе 
na шпие места у моме срезу. Имате пример са 
грабском општином, за коју joni mije добпјеп. 
iioMo. која би била по-ребна за довршење шко- 
ле.  Идуће  ГОДИне, управо  ове  годппе  предузеће 

се у моме срезу у пеколико општина изградња 
школа и ja мислим да би г. Министар просвете 
могао овим општинама дати нзвеспу помоћ за по- 
дизање школа. 

UITO сс тиче учитеља и њихових премешта- 
ја, могу да изјавим, да ja никада ппсам бпо за то 
да се учитељи премештају. Ma пример ja нисам 
тражио премештај ни за учител:>е којн су гласалп 
протпву мепе na нзборима. Ja ппсам за то, да се 
учител>и гоне. Алп n ту морам да паведем два 
случаја у којнма премештај треба да се изврши. 
Душан Тодоровић био je учителЈ у Котражи, ње- 
гова жена Љубица била je учитељица O'cnoBine шко- 
ле Ртима, a водила се као учитељица основие 
школе у Гучи. Душан Тодоровић учитељ нз Ко- 
траже да би се саставпо са својом женом јер живи 
3—4' годпне одвојено, тражно je премештај за 
Гучу. Зато сам ja дошао овде и мн смо издејство- 
валп да учитељ Душаи Тодоровп11 буде преме- 
штеп из Котраже у Гучу. Шта je било даље? Опда 
je пеко, г. Alimncipe, молпм вас... 

Потпретседиик др. Коста Поповнћ: Молпм вас 
да завршнте, време je протекло, ваше je време 
15 мнпути! 

Милпнко МилутиновпГ! (наставља): Опда je 
пеко дошао овде те je порадио да учитељица Jby- 
бнца; жена Душапа Тодоровића, буде додел.еиа 
у Ртп као стална, a овај да остане у Гучн. И тако 
су љих двоје раздвојени. Ja бих замолио, да за 
овакве случајеве где се раздвајају жепа и ^Iyж, 
кад до1)ем да интервенишем, да ми се учини, јер 
држим да ту пикакве материјалпе штете ne трпи 
држава. Даље, господо народни посланици, nam 
срез драгачевски доделЈеп je бпо надзорништву 
у Ивањпци. Од пашег среза од срсске куће до 
Ивањице има око 40—50 км., и никаква веза нас 
ne везује са Ивањпцом. Ja бпх вас молио. г. Ми- 
пистре, да сс за паш срез образује засебно над- 
зорппштво у срезу драгачевском у Гучи, пли ако 
не може, опда да се наш срез cnojn ca срезом тр- 
навским. Пошто je nama веза ca Чачком, мн до- 
лазпмо у Чачак na пијацу, у суд итд. To je што 
сам имао казагги. Према авему и према noBepcu.v 
у г. Министра, према noBepeii>y у namera шефа 
странке господппа Пиколе Узуновића, да he све 
ово бити доведепо у ред, изјавл.ујем да liy гла- 
сатп за овај буџет. (Одобравање и пљескање). 

Потпрстссдиик др. Коста nonoBnli: Има реч 
г. Милап Степановић. 

Милап Степановић; Мпога су н разноврсна 
питања n проблеми, господо, која би требало рас- 
прављати приликом дискусије o буџету Мппп- 
старства просвете. Краткоћа времена, која ми сто- 
jn na расположењу, ускраћује ми ту могућноа 
и ja ii\- бити прппуђеп да се осврпем na два три 
питања и то na дохват и сумарно. Питање основне 

/паставе и пародпог просвећивања, no мом мишље- 
њу, трсба да буде главпа n прва брига nanio про- 
светне полптнке. Зар пма, господо, деликатније! 
и узвишепнјег задатка, пего научити name ма.ш- 
mane писменостп n дати пм право осповпо зпање, 
na оспову којег he се onu доцнпје према својпм спо- 
собпостима спремити за будућу делатпост у дру. 
штву n у држави. Свп културпи пародп, господо, 
поклањали су овоме питању од увек највећу паж- 
п.у. Како, господо, међутим сада стоји код нас?! 
Из експозеа' г. Мшшстра просвете вп сте чули, да 
у пашој земљи има око    1300 празних  ткола и 
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оделеша  и   1800 учнтељских капдидата који чека- 
ЈУ на постављење.    Ако се томе    бро.ју додаду и 
школе, Kolje   су у изтрадњи u које ће још one ro- 
Дине били  изграђене, онда ћете имати v току ове 
године око  2.000 школа и оделеша празних, a ca 
онииа,  који   he да сврше ове године    Учитељску 
школу,  имаћете  око 3.300 учитељскнх кандидата, 
који очекују  nocraB.'beibe.    Међутим,    госиодо,   у 
нашем   буџету Министарства иросвете није пред- 
мђено  апсолушо ип једно једиио место за нова 

laBJheiua. Кажс сс: у иитересу штедње. Сви смо 
ми свесии, господо, да обзиром на данашње теш- 
ке финансијске прилике треба штедети. Сви смо 
ии прожети том тежњом штеди)е. Али треба дво- 
јити и треба знати, где се може и где се сме ште- 
дети. Могло се, господо, штедети у многим и мно- 
iHM партијама буџета; могло се штедети v мио- 
'им и  шиотам институцијама (Гласови: Тако je!), 
али иикад  иије се могло и иије се смело штедети 
у основпој     настави    и    народиом просвећивању. 
(Пљескање). 

Господо, колики Je значај наше основие иа- 
ставе и народиог просвећивања, ne треба да вам 
говорим. У осталом, вн сви зате, да и сам народ 
схвата значај осиовие паставе, јер се пашти и тру- 
ди, да одиоји што може да да, a ако треба и по- 
следњи залогај хлеба, да бн поднгао школу, и да 
бн у сиоме селу имао школу, где he долазити деца 
да посећују школу, да се уче иисмености и прво- 
ие знан>у. Али, оно што су схватили и наши 
неуки и прости земљорадници, нису схватили од- 
гбворни фактори у осповпој настави Министар- 
ства просиете. 

Господо, mije пигање осповпе насгаве тако 
просто и једноставно. И сам народ, поред свих 
својих жртава, што je дао и црио иза ноката да 
подигне школе, сада гледа да те школе зврје праз- 
не, и да нема учитеља, a маса учитељских каиди- 
дата сииоиа и кћери, махом сиротнње, махом про- 
палих занатлија, шваља и праља, које су бднле 
целу noli, да би нзвеле своју децу иа пут, како бн 
имале подршке у старим даиима, даиас остају без 
парчета хлеба, без yпocлeIba и принуђени су да 
падају и да^-ве na терет својнх сиромашних роди- 
теља, и морају од љих очекивати подршке н no- 
■oliii. (Пљескање). 

Каже се: штедња. Када се водила штедња, као 
што рекох, могло се штедетн на свнма партнјама 
u иа  свима   нпстнтуцијаама, само ne иа овоме. 

AKO погледамо буџет Мшшстарства просвете, 
na и тамо се инје штедело нли бар im je се водило 
рачуна o важности и приоритету иоједштх mi- 
ституција у Мттстарсгву просвете. Ви видите, ro- 
сподо, из буџета Мииистарства просвете, да суб- 
иеиција народних позориштима и глазбепој шко- 
ли, Академији у Загребу изпоси око 18,000.000 дн- 
napa. Ja иемам ништа иротив позорншта, јер кад 
бих имао, рекли бисте, да сам иекултурап човек. 
Ja знам, господо, зиачај ипституције НарОДНОГ 
позоришта. Ja зиам да се данас више полаже на 
то, да се величииа једие државе огледа у томе ко- 
лико има културннх и просветних институција, 
иего ли колико има бајонета. Ja знам господо и 
културну и нациоиалиу улогу коју врше иародиа 
прзоришта. Ja сам има прилнке и да данас у овој 
дебати чујем поједине говорпике, којн брапе ии- 
ституцију Иародпог позоришта. Ja нисам против- 
ник те институције, али иико ме од њих, господо, 

не може убедити, да Народно позориште има већи 
значај no народну и националну просвету иего 
што га имају осиовна иастава и народио просве- 
liiiBame и да су глумци, глумице и балерине прече 
пего што су народии учитељи и учитељице. (Иљес- 
кање и одобравање). 

Ja, господо, сада могу да вас упутим да сами 
промислите колнку и какву националну н култур- 
ну улогу играју и врше дапас наша народпа позо- 
ришта. Погледајте њихов репертоар. Ретко када 
ћете нмати ирнлике да гледате комад, који je ин- 
спирисан племенитим осећањима и срчаношћу, и 
којн развија и негује грађанске и нацибналне вр- 
лнне. Одавио су, господо, нз иаших народних no- 
зоришта, иажалост субвенцнонисапих, дезертира- 
ли здравн хумор и ведра шала, који су одлика na- 
mera народа. Иапустиле су се и традиције и ja 
сам имао прилике да пре годину и две дана чн- 
там, да се иа Видовдаи, уместо Boja na Косову 
даје „Јеврејка". 

Шта се господо данас даје у нашем Народном 
иозоришту? У тим ПРЗРриштима, која имају као 
главиу иамену културио n иационално Bacimraibe 
народа, дају се буфонерије, лакрдије, комади сум- 
њиве литерарне и мрралне вредности, комади који 
су одавпо сишли са репертоара na Мопмартру, за- 
тим  onepe  и  балет.  Каже  се: треба да културпо 
престављају нацију. Али, господо, никр мене не 
може убедити, да пациопалну улогу, да просвет- 
ну улогу, да културну улогу врше оперете и ба- 
лет. Ви сте имали прилике да видите да наш na- 
род пуни кућу, када се дају национални комади. 
Међутим господа се изговарају да МРрају тако да 
])аде, да морају да иодржавају укус публике, јер 
иублика тражи буфрнерије, јер им na крају кра- 
јева бноскопп одузпмају публику и умањују при- 
ходе позоришта. Господа из управе Народпог no- 
зоришта   стала су na једпу меркантилну подлогу, 
a ие  руководе  се  тиме, да  позоритте    треба да 
врши пационално и културно васпитање народа. 
Јесте, господо, и ja признајем да су биоскопн уз- 
1)ок подбацившву прихода  n узрок што je паше 
позориште празно. Зашто? У бирскопима госпо- 
до нмате прилике да видите   немогуће   догађаје, 
екстравагантне авантуре, кра1)е,  провале, разбој- 
ништва,  убиства, друштвепе скандале,  порногра- 
фију: раскомоћене људе, разголићене жене и целу 
изложбу интимне  женске  тоалете.    To,  господо, 
иривлачи, осваја, заноси н опнја. Али ja вас mi- 
там господо, где je цензура филмрва? Како мм се 
чипи ми имамо у три или четнри министарства во- 
тирапе суме за цензуру фнлмова и na крају кра- 
јева се та цензура свела na то да цеизорн нмају 
добре сннекуре али да не цеизурнту интта. (Уз- 
вици; Тако  je!).  Цензуриту се  говори  поједипа- 
ца, забрањују се мало слободније књиге, a дозво- 
л.авају се порпографске сцене и дијалози. И онда, 
господо, иије нн чудо што код таквог стања стиа- 
ри наша позоришта зјапе празпа, јер оваква пор- 
нографнја која се може    вндети    у    биоскопнма 
осваја, запоси,  голица, узбуђује.  Ми  прнзпајемо 
да су бноскопи развратили укус публике, a ко су, 
господо, ти биоскопи и где je та цензура? Ви стс 
имали прнлике, ко je год отитао у биоскоп, да чу ■ 
јете да се пре прелаза na програм певају мађар- 
ске, иемачке и ne зпам какве песме. (Узвпцн: Тако 
je!); да се дају комади, као што рекох, са таквом 
садржнпом коју сам спомепуо, и све се то толе- 
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рира, јер je то „домаћа" индустрида, a иаравио 
надлежии иеће да увиде да се н ту у то.ј „домаћој" 
индустрији као и у картелима увукли псиацнонал- 
ии капитали, ненационална предузећа и људи који 
иду да мо|)ал11о упропасте н разврате иаш народ. 
И зато, госиодо, док no биоскопима наш млади 
свет и деца добијају посувраћене појмове, док та 
младеж и та деца долазе до пегагивних закључа- 
ка, н док ти биоскопи са својом порнографијо.м 
изазивају најниже иистикте и страсти и трују 
душу младежн н деце, услед чега се јавља и кри- 
миналитет код млађега света н деце, — дотле 
иико од тих меродавних фактора којима je дуж- 
ност да цензурншу филмове, не учини ни једаи 
потез оловке да бар један од тих комада скине са 
позориице. VI док се тако развраћа и трује младеж 
овим порнографским стварима, шта ради госпо- 
до, iiauic оделеи>е Министарства просвете за ос- 
новпу наставу и иародно просвећење?! Дошао je 
иов начелник, који je иарочито сматрао за дуж- 
ост да подвуче, да je дошао да оргапизује дезор- 
ганизовану администрацију, Да унесе ј^ед у неред 
основне наставе и иародиог просвећивања и да je 
поведе коликпм и граидиозпим реформама, да бн 
просветно народ, да бн оплемепио осећања, да би 
поправио парави и оссћања, која су данас мало 
писко пала. Господо, ви сте сви свесии тнх велн- 

■ кнх и грандиозних реформи које се спроводе 
тамо. ()д Доситеја до данашњег дана иије било 
оног система какав се данас спроводи v Мини- 
старству просвете. Уведеп je систем цедул.а, уве- 
дена су два деловодника, деловодник бр. 1 и де- 
ловодник бр. 2. У један се деловодник уводе це- 
дуље од господина Министра a у други од г. на- 
челника. Подносе се реферати, и na крају крајева 
све се то своди na ништа. Систем цедул.а бацио je 
све послове на страну, систем цедуља довео je до- 
тлс, да се данас решавају ствари које су требале 
да буду решепе у месецу септембру или октобру; 
систем цедул>а своди се na то mro одгоБорни ro- 
сподин, који треба да руководи тим пословима, 
no своме бирократском схватању, iieiie да yi)e у 
предмет, nehe да прочита, него тражи да се све 
стави црно на бело д,1 би он могао да стави свој 
параф, да каже може или не може. И деишва се 
и то, да се једаи реферат поднесе данас, a сутра 
да се затражи та иста ствар, да r. начелиик тражи 
п;ш()ва ре(|)ерат o стварн o којој je добио пре два 
дана. AKO je случајно реферат "изгубно, on каже 
свом потчнњепом инспектору: „Ja сам то пегде 
затурио, ne могу да тражим напишите no други 
пут". (Одобравање). 

Господо, систем који се данас спроводи у оде- 
л,ел,у осповпе иаставе н пародпог просвећивања 
— допустите да отворепо кажем — то je систем 
малтретирања и мрцварења потчињепог чиновни- 
штва n систем шикане n убијања ауторптета на- 
ррдник посланика. (Пл.ескање). Пошто je r. Ми- 
ппстар чуо све приговоре и све критиле. које су 
данас изнесене у погледу рада ii,eroBor Министар- 
ства a за које — вн ћете сви бити сагласпи сампом 
—најмање носи одговорпост (Одобравање) iep ie 
лсмшш „ре пеки дап, ja се надам да he г. Миии- 
nn' -P > .'"• " НОЉе и eHeP™ie и одлучиостн да пресече Taj систем малтретирања, мрцварења и 
шикане у одељењу за основну маставу и да ства" ри постави на своје место. v " /ui LIBU 

Ja ce надам да he r. Министар зиати да у да- 

пашњим приликама, кад ce као што вам рекох — 
порнографија шири и узима све већег маха, по- 
ставн na та места људе, који од увек прате науку 
и нашу просветиу политику, којн he имати н сми- 
сла и разумевања и добре воље н пожртвовања 
да бн иаша просветна политнка кренула оиим 
правцем и упутнла ce оној намеии, којој она тре- 
ба да служи, да he довести л>уде који he кроз про- 
свстну полнтику умети да формирају карактере, 
да стварају грађане ове државе и који he кроз 
просветну иаставу умети да у пашем подмлатк} 
унесу љубав и пожртвоваиост за иашу велнку и 
педељиву Отаџбину без обзира na покрајине, пло 
меиа и вере. (Бурно одобравање). 

Потиретседиик др. Коста Поповић: Има реч 
иародни посланик г. Хаџи-Тодор Димнтрнјевц}!. 

Хаџн-Тодор Димитрнјеви!!: Господо народнн 
посланици, o6pahajyhH ce вама као претставннци- 
ма народа, ja мислим да говорим целом народу и да 
говорим владн, која постоји вашом помоћн. 

O просвети фактично нмало би ce миого ro- 
ворити, али 'je време кратко, a ja ћу гледати да бу- 
дем што Kpahn. (Упадање у реч. Жагор) Молим вас 
да ме саслушате, каб што сам и ja вас увек паж- 
љиво слушао. 

Господо народни посланци, ja мислим да je 
после војске н мориарице најважнје Мииистарство 
просвете, јер снага народа није само у бајонетпма 
него н у просвеги. ripocBehen иарод je јак народ" 
a HenpocBeheH народ je слаб народ. Кад ce обазре- 
мо на историју, ми iieMo видети да су у старо ан- 
тнчко време народи, који су били просвећени, бнли 
јаки, u ако су бнли мали на броју, a да су велики 
народн na броју, a nenpocBehenH, билн и слаби и 
да су ce полако изгубили оа земл>е. Узмите само 
за пример стари мали јелински народ, Грчку, н 
дозволите ми да вам кажем једну аЈЈегдоту, мој« 
je иостала из разговора, који je један Атињаниц 
упутио једном позиатом фнлозос^у, Аристнпу, кад 
га je питао: Колико му тражи да му спрема сина 
Овај му je затражно noBeiiy суму новаца. на шта 
му je Атињанин одговорио: »За ту суму ja бих Mo- 
rao да купнм једиога роба". (Вама je познато, да 
je ce тада цео друштвени систем оснивао на робо- 
вима. Тада je филозоф одговорно Атнњашшу: М0, 
жеш, али iiem онда место једнога имати два роба 
Господо народни посланнци, ми треба да запамтиио 
то да je просвета иајбоље оружје, којим ce данас 
један народ може борити. Внднте даиас шта радц 
једна разоружапа Немачка! Али Иемачка je просве- 
liena. Ме1)утнм( једна Kima, која je много пута 
ući,a земља иего Немачка, само зато што није про. 
ciiclicna, ne значи кишта за светску полнтку. 

Мн виднио, господо народии посланици, и у 
средњем веку да су они мали народи, који су били 
iipocBehemi, били јаки иароди.За то вам најбољи 
пример показује наша братска држава Чехосло- 
вачка, која je дала позиатог учитеља Комоиског 
који ce сматра за учител^а свнју иарода и кога je 
Енглеска позвала у Лопдо« да уреди енглсске шко- 
ле. Захваљују1ш таквом учитељу, имао je чешки 
иарод и на бојном пол,у успеха. Из тога времена 
датира чувени Жншка, војсково1)а чешкога народа. 
Taj учитељ Коменски je прокламовао начело да ce 
просвета има дати свима т. ј. да образова1Бе'бу1о 
за свакога. Ми вндимо данас миого мале просве- 
hene иароде. Ми видимо данас једну малу Швај- 
царску, малу Белгнју, малу    Данску,    Холандпјх- 
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Шведску и Норвешку, које су мале, алн чији су 
»ароди просвећени, и у њима je давпо ншчезао и 
ломсдши непиомен човек. Али ni народи, иако су 
иали, игЈЈају велику улогу у данашњој buponu. 
Међугим велики народ непросвећен, као што 

je била Русија, избачеи je из колосека европске 
И светске политике са.мо због тога, што je била 
непросвећена. Господо народаи послаиици, жа- 
лосно je то да после 130 година наше слободе ми 
имамо данас 78% сељака који су неписмени. Да 
су оне раипје партијске нладе водиле више ра- 
чуиа и полагале више пажње na то да сељак буде 
просвећен много би било боље него што су се ry- 
биле у политичкнм теревенкама. И тако je 78% na- 
mera сељака, онога сељака од кога зависм иривре- 
да иашега народа, остао нвписмен, осгао je ћирав 
код очију, a ако неко нешто зна да пише то je, 
много пута толико, да може да потпише меницу, 
да би  га   могли зеленаши придавлти. 

Сада  да видимо, господо народни посланици, 
како je просвета деловала на уједињење. Исторнја 
нам каже да je најпросвећенији део народа уједи- 
њавао   схггале делове народа    у    велику државу. 
Узмимо  Пруску. У Пруској je иостојало правнло: 
школа  и  касарпа. И кудгод je човек прошао, ви- 
део je да су најлепше зграде у Пруској бпле шко- 
ле и касарне, и таква Пруска могла je да створи 
оншсо велику немачку државу. Узмимо Северну А- 
мерику.  Севернн део Америке, onaj најкултурнији 
део,  он  je   створио Сједињене амернчке    државе. 
Узмимо Енглеску, — енглески културни парод ство- 
рио je Велику Британију. Узмимо Италију, пајкул- 
гурнији део народа, Пиемонтези, опи су уједииили 
Италију. Али Италнја je најнекултуриија ме1)у ве- 
лики.м иародима, те je због тога иостигла последња 

je уједин»ење. И данас внднмо да се Gitje велики 
бој  око  просвећивања иарода.    Један мали народ 
.'Лл^ајЈИ,   као   што je  onu   upe   рата,   хтео   je   да 
створи   једну  државу  од 20  п  иеколнко  милнона 
становника.  I ia чиме да je спвори? Помоћу школа. 
И постојала  je једиа узречица мађарска која ка- 
же: ма})арске гимназије и осталс мађарске школе 
су фабрике   у које на једпу страну метнете Сло- 
ваке или  Румуне, a на другу страиу излазе Мађа- 
ри. Са Србима je бнло мало теже, j ep су onu и.ма- 
ли своју аутономију и своје школе, na се нису MO- 
MU тако лако ма1)аризоватн као Словаци и Румупп. 

A глта   су казали Немцн за свој Јужпи Тирол, 
како he та.мо Италијани гшпталијанити иемачку де- 
цу. Казали су да иемачкој деци само нека се одузму 
школе,  и  та  he деца од Немаца постати Талијаии. 
Ja мислим,   господо, да je наша највиша дужиост 
да поклонимо пажњу баш основној школи, јер je 
основна настава темељ »a све друге наставе, за про- 
свету и за културу једнога народа. Где je основна 
насгава  слаоа, ту не може бити добра ни среди.а 
ни виша настава. Па како стојимо код нас са шко- 
ла.ма? Г. Мииистар просвете je казао колико у ос- 
иониим школама има нешшуи.еиих и празиих учи- 

. -ких   места. Али иам није навео да нма неко 
празно место na Упиверзитету. 

Ту су сва места моиуњепа, ма да су плате учи- 
тел>а миого мање него плате профссора који пам 
пишу велике књижурине o полном питап.у, као да 
je даиас то прво што треба да зпа.мо у овој при- 
вредној  кризи. 

Сеоска деца, господо пародпи послапици, пра- 
ви су мученицн. Мпога од те деце има да пређу 

п по неколико километара, док до1)у до своје шко- 
ле. Una често пута нмају да прелазе и ирско река 
n no пајгорем времену, где nx мпого iiyia и вода 
одпесе нли курјацп растргпу. Због тога та деца 
врло често и задоциЈавају у школе. Али n кад до1;у 
у школу на време, ona, због nanopa које имају да 
савла1)ују док до школе дођу, толико малакшу и 
толико су уморпа. да не могу с пажњом да прате 
ток паставе. Кад то.ме још додамо да се сеоска де- 
ца врло слабо храпе и да собом обпчпо noće само 
no мало суве храпе, најчешће са.мо npoje, опда мо- 
жете видети колико je велики мученик то нашс 
сеоско дете, o коме се ми тако мало бринемо. 

Што се тпче уџбеника за основну паставу, и ту 
има замерака. Ja сам у сво.ме листу micao против 
ioi a ii навео једаи пример који хоћу и овде да 
истакпем. To je случај ca опнм референтима у Ми- 
пистарству просвете, који пишу те уџбепке и na 
п.и.ма 3apal;yjy nape, којима после подижу палате 
ПО Београду. Предамном je, eno, рачупица за чегвр- 
ти разред гимназије коју je namicao једап од тих 
рефереиата. Ta je рачуница доживела 21 издање! 
Ja ne зпам, кад се та рачуиица upnu пут појавла, 
али свакако да то mije било npe para; a то опда 
значн да je та рачуница у no пекој годипи дожи- 
вела n no два издања. Претпоставимо да je тај 
референт na свакоме од тих пздаља зарадио 
50.000 динара, и онда можете лако разумети, коли- 
ко изиоси jberoBa зарада na свпма тим издањима 
којих je, као што рекох, би.то 21. {Миловаи Мазаре- 
nn'h: Питање je да ли je та рачупица добра, a ne 
колнко je na n.oj sapai^eiio.) Ja сам још раније до- 
казао да овај господип, који je ову рачупицу na- 
imcao, не зна ни најосповннја npaim.ui namera је- 
зика. To сам namicao у 45 броју „Hamera села" којп 
сте број сви овде добнлн, na и прочиталн, ако je 
то кога иптересовало (Мплош Дршовић упада у 
реч говорппку и објашњава се с њим). 

Потпрстседиик др. Коста IlonoBuh: Господи- 
не говорппче, молим вас да завршите, ваше je вре- 
ме истекло. 

Хаџи-Тодор ДимитриЈевић (наставља): Па ja 
сам тек почео. (Бурап смех). 

Госгшдо народпп послапици! Потто време 
истпче, ja бих вам сада показао ne само na ове љу- 
де, који као реферепти Мипистарства зидају пала- 
те, него да вам укажем, како у пашем просветном 
министарству п.ма Кадића, који састављају правил- 
нике, какве onu xoiie. (Мпловш! Лазаревић: 11езгод- 
no je то pehu!) Ja hy да докажем. Овде je правилник 
0 Дому Њ. В. Крал)а Александра за ученике сред- 
п.пх школа. 

Прва одредба каже: »Дом Краља Ллексапдра 
1 за учепике средтих школа јесте самосгална вас- 
питпа установа са седнштем у Београду и сгојп под 
непосредним падзором Министра просветс.« 

Ja нарочито »аглашавам ово: Мшшстра про 
свете. To je ваљда због тога што г. Балугџић, који 
je писао овај правилник, a потписао га сам госпо 
дип др. Радепко Станковпћ, неки његов пријатељ 
i:,ni рођак, и свакојако зато je дошло до оваквог 
правплппка. 

Други параграф каже: Управни савет образује 
Мнпнстар просвете. Упраипи савет има највише 
седам, a пајмање пет члапова. Потребан број чла- 
пова поставља Мипнстар просвете. 

Дакле, не Мипистарство просвете, него Мипи- 
стар просвете. (Жагор.) Ту je ипак разлпка, то je 
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таква разлика да сваки културан човек може да ра- 
зуме. (MiiMouiui ЛВзаревик: Балугџић je паметан 
човек. UH je само паметно могао да каже.) Овде 
je одређено из којих места може Мнинстар да по 
стави овај у иравилиику стоји овако: Под бројем 
три je иачелиик одељења за средњу насгаву. To 
je г. Балугџи11, a иод бројем 4 директор мушке 
гимиазије, то je опет г. Балугџић. Дакле овде јед- 
но лнце фуигира као два члана. A овај шеф задуж- 
биног отсека Министарства просвете то je његов 
чиновник, овај виши чииовиик Мииисгарства фи- 
нанснја je у етвари опет једаи чиновник г. Балуг- 
i.iiha. To значи, ои je себи у сваком случају ивде 
осигурао четири лица, дакле већину у одбору од 
седам члашва. 

У § 5, тач. 6. стоји овако: »Одлучује o свима 
набавкама које се закључују директном погодбом.« 

Дакле, господо, иабавка се не закључује лици- 
тацијом него погодбом! Kao у средњем веку, или 
као што je било под Турском! A зашто je то било 
потребно? Зато, да, ако томе господину, свакако 
r. Балугџићу, треба да купи за 100 ученика што- 
фове за одела, онда he он отнћн у Сеиту, као што 
сам чуо, нли у Нови Сад, na he се тамо, међу ceo- 
јим пријатељима погодити, као да je то нешто 
ариватио, a ne нешто државно. 

Дакле, овај правилник je незаконит, јер прво 
даје већину у одбору заинтересованом, зашим омо- 
гућава иабавку без лнцитацнје, na онда даиаи.е нов- 
чане награде no чл. 11 тач. 7. 

Ту се каже овако: »Управппк са шојом nopo- 
дицом има у дому бесплатан стан, огрев н осветље- 
ње, a за себе повчапу храпу чија he сс висипа одре- 
дптп.« 

Je ли то могуће да једаи директор пансиона 
добија новчану храну? 

Таквог случаја нема иигде у свету, ja сам про- 
шао цео кулгурпи свет, живео сам у свако(Ј кул- 
турној земл.п n писа.м ннгде впдео да једап...(/И/;- 
мош MparOBiih пешто добацује) шеф пансиона до- 
бија повчапу паграду. 

Иотпретседник др. Коста Поповић; Завршите, 
гасподиие посланиче, протекли je ваше време. 

Хаџн-Тодор Димитријевић (наставља): Дакле, 
мјлим вас, господо пародии послашпци, виделп 
ere какав je правнлник до:нео тај човек за себе. 
Kao што je Кадић направио правилник да шегов 
чардак може да буде тријангулацнопа тачка за 
мерење земл.пшта, ero тако нсто овај Балугџић 
узео je себе за тријангулацпону тачку, око које тре- 
ба све да -се оофеће, и да on добије повчаие na- 
граде поред новчане хране као васпптаник дима. 
Taj исти чонјк, on je дуго времеша начелник Ми- 
пистарства просвете, a био je дпректор 1Н0В10сад- 
ске гимназије, na добија дијурие овамо месецпма 
n годишама у Мпшистарству просвете, бајагп ту je 
доделлеи na рад. Он je 16 годииа био свештеппк, 
na je збацио мжггију... (Један глас: Huje, om je 
npo(l)ecop!). Сада je професор. Дакле он je после 
шеснаестогодишњег поповања дошао да дајс топ 
оредшо.Ј настави и да прима дијурие, a у исто вре- 
ме прима плату у MOBOM Саду. Напослетку допео 
m'.To"-11"""' За ссбе II0 К0'ме ДРжатш издаци ne подлемсе државиој котроли! 

nr-uaZTZ^''''' ДР- Коста Попови!.: Заврпште, 
:!°Tm по?1аниче- "емагге  више  права  да  п,- 

Bopnie, ваше je време одат.о нстекло 
Хаџн-ТодорДимитриЈевић Снаставља):  Узмпте 

сад овај случај!. Кад je г. др. KoiJHh пензпоппсао 
HfeMe професорке и кад je доша^ г. др. Раденко 
CiaiiKOBiih, on je, no некој одлуци Државног ca- 
нета, успео je да се врате у државиу службу неки 
пензионисани, али се нису сви вратили, него je 
опет била и ту воља IOHHX који су жаршш и палн- 
.'in, na су и onu који немају ни дипломатског испи- 
та решавали, ио he бити професор n io л>уди ca 
вшиим квашификацшјама него што nx они имају. 
И да видите кааоо ое радило. Враћа ее у службу Со- 
фија Андрејевић, рупрута ииспектора који je био 
у одбору и којн j ерешавао, na Видосава iiapnii, 
жепа инспектора којп je тако1)е o ломе решавао, 
Ружица OonoBHh, супруга профеоора универзите- 
га, Пава Новак, такође супруга професора ушшер- 
зптета, a Ангелина Crajiih, удова, која je десет го- 
дина провела у Турској, у Јужпој Cpoiijn, као npu- 
фесор, и која je пмала да напуни 35 година служ- 
бе, ona je пензионисана na 6 дана раније него што 
je навршила 35 година елужбе, само да не би могла 
ужпватп пупп плод евога дугогодпшњег рада као 
насташица! 

LIITO се тпче паше средње школе, наша сред1 

n.a школа даје вршо слаб материјал. To се могло 
пекако извииити, например, кад су биле ome no- 
ратпе родиие n кад je требало државп чпповнпка, 
na се онда пропуштало и било брзимегпо шко- 
ловање, али дапае да средње школе дају тако слаб 
маггеријал, vo ne зшам, како да назовем. Ja сам до- 
био овде од 'једног студента филозофије писмо у 
ко*1е ме молп, да му пздејствујем noMoh 'од г. Мн- 
пистра просвете и у roj евојој молби он je напра- 
вио 32 правоппсие грешке. Ha ja сад пигам, какви 
еу то билп профеоори којп су моглп да пропусте 
једног таквог ђака, таквог матурапта na. велику 
школу n да дође један дап, када he om бити неки 
чпповппк n када he ca презирањем гледати na оне 
око себе који пема1ју oine школе које om и.ма. 

Што се тпче ташнх впсокпх школа, ja против 
ПјПховог броја немам nnuira. Камо epeiie да п.ма- 
мо me трп Уииверзитета, пего да имамо бар ho jo- 
дан Упиверзнтет у сваком баповппском месту. Са- 
мо Cm у томе случају та орјганизација морала бц- 
ти на другом систему, a ne да то све буде на то- 
рет државпе касе n да се ma тај начпп лиферује 
једап велнки број интелигенције, који ne може да 
се упосли; a ne може због тога, што je народ не- 
довољно пиомен, и онда je бадава, што п.мамо то- 
лико високих школа, кад je грб парода тепросвс- 
hen. Да би интелпгепцпја могла запослнтп, потреб- 
no je прво n претходно, као главпп услов, да на- 
род буде у ширрким масама npoenehen, јер je цц- 
род темељ, који има сву ту интелнгепцпју да при- 
'MH. Дакле, у ствари, ако се узме то пре.ма броју 
стаповишптва, можемо рећи да ми немамо хипер- 
продукцију пптелпгеппије алп амо се уз.ме и ono- 
mu с обзнром na писменост и културу сељака, он- 
да можемо pehu да имамо хиперпродукцију miic- 
липеиције, 

lllro се гиче домаћих школа, иа које Мили- 
старство даје no 300.000 динара годишње, имам 
да напометем да je тих ппсола било и пре n после 
para, алп да су one промашиле своју функцију. Де- 
војке које у тим школама уче, oiie уче да кувају 
n да пшју, али шта? Уче да справљају торте"и да 
шију хаљиие, разуме се све то no иоди, и опла, ка- 
да сс таква девојка вратп своме дому, ona дола- 
зп у сукоб са родитељима, јер je у roj школи на- 
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учила да прави само таква јела, која један сељач- 
ки буџет не може да поднесс. Исто тако уместо да 

научила да шије 'нешто народио, она je научи- 
ла да шије модерно деколте, и шта тн ja знам, na 
je тиме, разуме се, дошла у сукоб нчса моралом. 
Зато бих ja препоручио господину Мшшстру про- 
свете да обрати вишс пажње на ове школе и Mo- 
rao бих jiom да нагласим, да помоппе Друштао 
за чуЕаи.е народне nomibe, које се много стлра- 
о томе шта треба je/raioj сеоској девојци или же- 
ви, шта треба да иаучи напг женски подмладак и 
ла не ради обичким вретсиом ни обичним разбо- 
јем — r?.eli оним KOI'II ииа брзи чупак. Да рали са- 
ио оио, IHTO je народу у истини потребно, a ne да 
ради  ono,   mro je ггптрсбнк) cnro помодаркама. 

Госполо, наша јавпост на пример зиа, од че- 
га најр.ипге пати наша држава, односно све граие 
држаевте  управе. ГТати се највише од многих си- 
иекура,  ^re  само у другим грапама наше државне 
делатности, nerc чак и у Мтшстарству просвете. 
Има тамо   л.лди, који не заузимају никакав поло- 
жај, тгего   се само воде «а платиом списку и које 
околина због тога назива „Луфтинспекторима", јер 
долазе  само сжда, кад треба да приме плату. Ha 
те ствари   мора се указати и то питање рашчисти- 
ти, liiep  je   такр-их случајсва врло миого. Ja ћу вам 
иарести   само пример професора Црн,акског, који 

■  свом   само јелиом члжгку иапрлвио ГОТОЖ) v 
свакој реченици no неку грешку, и тај човек доби- 
ia  помоћ   од Мпппстарства просвете да путује у 
Париз,   да   буде аташе за културу у Берлппу, да 
путује. v Грчку и да тропги крваво зарађене народ- 
ne финаовсије. 

Потпрстссдипк др. Коста Поповић: Молим вас 
заврш.ите. иваче hv вам одузети реч. 

Хаџи-Тодор Димитрпјевић (иаставл.а): Госпо- 
ло, ии сте  мпого пута чули у јавпости има већ ви- 
ure го-дина да сс третпра питањенашик професора. 

У   Лмсрици  rv универзитети прнватии  и  о- 
nafi ко in xohe високу иаобразбу, ои има ла ге nivo- 
лује спм,  a шгкако ла га школује држава. Држапа 

•ела на себе да школује само у оспоппој и срсд- 
(f>oj  иастави. Зато у Амерпци ne траје четирп го- 
липс   основна настава, пего  осам  годима, a  сала 
no поглелием закону мора свако ла иле до осам- 
паестг године у школу, a код нас je дотле већ свр- 

■ чл   гимиазиста или  свршши  матурангг и  оида 
р.ам тражи службу. Оно пгто^је v АмерицИ основна 
гвкола, то   i(» кол нас већ квалификација за држав- 
KV службу.  У OB'oj страшној кризи, кад наЈрод, у 
иеким крајер.и\Ја пема шта ла једе, кад пома да cn 
кчи  и   кад  vMif-rc 10Д разних болести, jeo лекар 
тпажи на'1'Мање 30 линара, a na селу треба да да 
и 100 линара да може да доведе лекара. na му ле- 
Kap  препипге лек, a ви знате да се са једпим ле- 
ком гн-   може да излечи, na му онда трсба дру| и, 
— и  чиме   се у такво време баве иекп  nanm npo- 
([)есори   медецишског факултета. Не баве се miia- 
њем,  како да се парг)л лечи, ла не умире од раз- 
пих бол&сти, него се баве o полним олносимп чо- 

!. To   je  за њих велико питање. Али извините, 
ГОСПОДО, ja  joui имам патрпархалпог стпда у себн, 
да ffe могу ни једпу ОД ових речеппца што je onaj 
господин др. Костић казао у овом делу, не могу да 

цктирам, јер се ОТИДИМ ДЗ то n у четири ока 
пред кк>легама кажем, a најман»е са овако јавно- 
га иеста на коме ртојим. Ja at знам, како je то би- 
ro iioryhe да цензура, »a коју се мпоги жале, до- 

пустп да овакво дело угледа света и кад nama im- 
телигенција кука да пема  од чега да живи,  има 
да кутти кљигу од др. Мостића o прлиим питањи- 
ма. Господо пародии послаиици, n дапас je 6H;IO 
то питање третирапо у новинама од    лекара,  зд 
стручних л>уди,  и цело лекарсмо друштво nsjac- 
нило се да je књига г. др. Kocrniia порпогра(|)ска, 
ii raj човск и дан дан u заузима na универзитету 
10 соба и положа/ј научника, a у ствари je један 
обичан nopiiorpatj) и ja сам га тако окарктери.-ао 
у ковинама. И шта мислите, да ли ме je тужпо? Не, 
јер бп му na суду показао да je то тачио. Ja сам 
поднео интерпелацију na г. Сташсови^а, a он ме je 
умссто одговора, позвао у нсвреме, у S сати у ce- 
ne, и казао мм je да повучем    интерпелацију, јер 
каже: ,.То je мој молега и me знам, mra hy с њиме 
да радп-м". Дакле колегпиалшост и родбипске везе 
допуштају да овакве   неморалне,    порнотрафске 
ствпрп плу у nam парод. 

И замислите до даиак: мени г. Мипистар Pa- 
лепко Стпковић шије одговорпо na ову интврпела- 
iiHiy, a казао je: „Кад морам да одговорим, одг-о- 
Е1орићу тек последњег часа, кад се мора дати од- 
roi-'jp." Па пшпта, он je престао битп Министар, 
a ja писам добио одговсхр. 

Пптпрстссдпик др. Коста ПоповиИ: Молнм вас 
да једанпут завршите ваш говор. 

Хаџи-Тодор Димитријевнћ (паставл.а): Тако 
исто поднео сам интфпелацију аа г, Др. Раде^гка 
Станмовића, mro се тиче namera радпа, јер Мипм- 
crapcTBio просвете пзлало je правплипк, no комс 
ne може „Ралпо A. Д." које мисли само na nape n 
na nape, ne иоже да труј!|е nam народ ма какшг^ 
програмпма. Ma крају кпајева, шисам апсолупнб 
лобио пикакав одгоиор. Ja мислим ла садашњи г. 
Миттстар пма разумввања за ове стБарп и да fie 
ми иа те пптерпелације одговорити, na ако ite ва- 
л-.а, ja ћу да прпзпам dino што иисам v прапу, a 
у nevv сам бпо у праву, rpanaiM ла се пбпоави. 

Потпретседиик др. Коста nononnli: Молпм вас 
заврпште, лоста je било, вате je време прогекло. 

Хаџи-Тодор ДимнтрнјевнМ Гпастли i.O: Ja се 
осећам срећним mro je овај буџет Министарства 
просвете ипак ве1ш од oiror ппошлогодитч.ег, TO 
значи да je овај перпод иашега рада ипак имао 
удела, ла се тај бупет потгси, a папочито ла no- 
виси тамо гле би требао да буде повишен. Ja имам 
yBepeii>e и потпуио верујем у г. Мшшстра Др. Ш\- 
меиковића који je CBOJIIM радом joim као младић, 
као чегппк, доказао onio што нико од нас није до- 
казао, који je као четник служио овој земљи, a KO- 
JU k осим тога добио културу na највећем универ- 
зитету света, na СорЈбоии, да ће on ту културу VMO- 
ти да npeinece n na пас, jep зпа mra зпачи то за 
један парод. 

Ja му одајем иајвећу част и поттовање и гла- 
саћу за буџет Министарспва просвете. (Одобрара- 
и.е и пл.ескаље). 

Потпретседиик др. Коста nonoBiili: Има реч 
г. Омер Кајмаковић. 

Омер Кајмаковић; Господо пародни послапп- 
ци, ja hy бптп слободан да у овом претресу cne- 
цијално буџета Мпппстарства просвете, апгажујем 
за неколпко момепата ваше стрпљење, и да вашу 
пажњу скрепем на једпу врло пптересаптну појаву 
у нашем друштвепом жпвоту. По пзвесним зпа- . 
цима судећи, господо народни послаппци, nam 
културпо-просветнн    литерарпо-у.метппчкп    живот 
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нема .јелну одреНену јасну оријентацију (Др. Дра- 
rvTim Кпстић: И не може бити, има разних пра- 
наца). Toj  оријеитацији,  господо  народни  посла- 
ници,  менн  се чиин  не достаје  једна  изразивија 
расиа и иациоиална линија, Ако погледате, госпо- 
до, продукцију књига моје се појављују на наг 
шим тржиштима, онда ћете ви naiiii потврду ових 
мојих мисли и напомеиа. Излозн, господо, многнх 
ки.ижара у нашим културним центрима, и излозн 
миогих киоска у нашим културним центрима, при- 
лично  су декорисани  извесннм  сумњивим  интер- 
национализмом. Taj проблем, господо, та поплава 
нашег друштва разним и туђим преволима, постав- 
л.епа je пред нас у виду јелног проблема, са којим 
се ми морамо да позабавимо. Навалс страних ки>и- 
га  са модс.рним  и  лијалектичким паполама прет- 
ставл.ају коч нас по.јаву у ко.|у ми морамо да viie- 
мо дубље. Коитролу над оваквом врстом  публи- 
кације не могу да врше у лгтол>ној мери позвпни 
фактори, јер ми, гпсполо, за једну такву коптролу 
иемамо никаквих прзитивних одредаба закпигких, 
нити, господо. можемо у склалу са тим законским 
одоедбама применити ефикасније мере. Ja ћу бити 
слоболаи, да вас на овоме месту послужим једним 
примером. У Београду и у Загребу има врло мио- 
го предузећа. Koia сс искључиво баве, господо, са 
преводима   страних  књига.  Акп  ви   поглелате  те 
ки.игр. v излозима. ви ћете приметити, л.а оне по- 
тичу млхом од марксистичких и комунистичких пи- 
саца. Госполо. ви ћете ми веоовати, ако кажем. да 
ia нисам против страних књига, jen, госполо. бмо 
бих у том погледу реакционарац. .Ta сам реакцио- 
нап п ни  мало ие  страхујем од тога имена, кад 
вам говопим o појави у вилу поплаве ових маркси- 
стичкнх пела и ових левичарских ппавлца v нашој 
земљи. Госполо, рекао сам, да v Београду и  За- 
гребу има много таквих издавачких предузећа. Да 
та поелузећа пплве впло лобпе поглове, доказ ie 
овп околиост. .le'nio такво ппелузеће у Беогпплу, 
платило ie једном београпскрм листу за монопол 
оглашавања својих елиии{а 20 000.— динара мо- 
сечно, Лко данас, у тренутку, кад ie наша домаћа 
кн.ига v кризи. може изтшпачко поелузеће да пла- 
ти за пекламе елишпа 20 000 динара месечно. онла 
je incHo какве. послове ienuo таквр излавачкр ппе- 
дузеће пппви. .Тедпп београдски лист, господо, ако 
MV се може веповати. — a ia мислим да MV сс мо- 
же веповпти. ien ie озбиљан лист. — твпл". ла се 
rai и.члавач обогатио п да ппави палату v Београ- 
ду. Госполо, та ствапиост, и ова поплава rvhe ли- 
тературе v Hautoi земљи. сл овако {асном левичап- 

,ском TeinomuiioM. MaHiufiecrvie се ii v разним ДРУ- 
гим пР1авама. Меии ie nenpuiaTHo, тто морам са 
овога места да помеием. да у београдсксЛ штлмпи, 
од унааад неколико времена,   излази   Лењинова 
слнка. KoioM се |публикаци!е тога предузећа пекла- 
мишу; излази у беогпалско!" ттампи и Мусолипи- 
је.ва слика. Али, господо, кад сс та дела и не чи- 
Taiv v iiamoi омладини, може да се v Ti>oi ствопи 
ie'iait KV.'IT за те личпости, и да та омладина nohe 
оним судбоносним путовима, којим cv те лично- 
сти гтошле. И. госполо народни посланици, да бу- 
дом искоен, У пеловима iiaine омлалние нису ретка 
таква стремљења. Ми ие смемо да се од те појаве 
и од те чин^е.нице плашимо, морамо да ie утврди- 
мо. ла поизнамо. да би сс могли против п.е бо- 
рити.  Наша  омладина  стреми  путевима,  који  се 
приличио разилазе са оним, што je наш идеал   a 

то je југословеиска национална идеологија. 
Господо народни посланици, упозорићу вас, 

и 6Hiiv слободан да вам изнесем још једну пнте- 
ресантпу појаву. Дело Карла Маркса »Капитал« 
врло je стаЈ/ог порекла. Иптересантио je, господо, 
да je то дело у својој потпуности и у луксузном 
издању изашло na пашем језику тек ове године. 
To даје много повода да се верује да ове стране 
публикације помаже и страии новац. 

Госполо народни посланици, има такоћер н 
jom других појава na којима се морамо задржатп. 
У Загребу на пр. издаје једаи књижевник, при- 
знати књижевник, познати књижевник н популар- 
ни књижевник, Крлежа, једну своју ревију која се 
зове »Даиас«. Господо, ja ништа не требам да 
вам износим као докумеит и доказ да моје гло- 
диште тачио и страховито оправлано пред овом 
појавом, иего само да вас умолим да ту ревпј', 
с времена na време читате и ви ћете вплети да 
та penili a у iiainoj земл>н апсолутно служи кому- 
пистичкој пропаганди. 

Господо, ja сам малопре рекао, да падлежнм 
фактори, који су дужпи да ову врсту публикација 
контролишу, да omi ту коитролу не врше у лп- 
вол>11ој мери. Коптрола позвапих фактора мора 
да буде ефикасна и та контрола мора да се ослони 
на познтивие законске одредбе. Ja бих молио го- 
сподина Мииистра просвете да o оиим мошм на- 
помеиама повеле рачуиа. Ja бих био слободпи хл 
учиним јелиу cyrecTHiy: да се у правцу што ефи- 
касније контроле образује једна установа било 
при министарству просвете било прн Цеитралном 
пресбиро-у, која he ту цензуру вишити на je , 
много целисходниди начин. Наравно, господо, та 
цензура ne би се могла замислнти без тнх, као што 
сам рекао, позитивних закопских одредаба, na би 
и господин Мипистар у томе погледу могао ла и- 
заће ппел Народну скупштину са једним закои- 
ским преллогом. 

Господо, кала сам већ код тих страних књига 
да вам папоменем и  ово: Прпролно je,  господо, 
да nama домаћа прелузећа као на пр. разне књ\\. 
жевне  залоуге и  матице,  да  су омс  миого   поти- 
сиуте у позатипу овако   |аком конкуренцидом о- 
иих препузећа Koja ИСКЉУЧИВО издају страпе ети- 
miie. Исто тако трпи илшл домаћа књига.  Наши 
домаћи писци ие могу да на^у издавача.  Ja сам 
баш ових дана примио једно писмо од једног на- 
шег кп.ижевпика, Koin  ми   ie  скренуо  пажп.у ца 
ову чиљеницу, да наша домаћа књига уопште .Ta- 
nac пема успеха. Ja бих госполо. cne стране књиге, 
без обзира да ли се ради o левичарским или марк- 
систичким књигама или ne ■— оне левичарск« бмч 
уопште забраипо, ja бих романе, мемоаре, фел>то. 
не,  као  IHTO  се то  ради  и  на  страпи,   подвргао 
таксама. Пл ТИХ такса и ол те врстс прихода Mo- 
rao би се осповати један (ћоид за оживљавање Ha- 
rne ломаће књижевне делатиости. Господо, ако со 
то ие учини, ми ћемо со  једнога  дана  зачудити 
откула то ла  name булуће генераци!е  мисле са- 
свим лрукч1пе него ми. To долази. госпото, отуда 
IHTO се на Tai пачин и оваквим публикацијама MVM- 
кп u иама иза лећа отима наша омлалииа. Mu ћемо 
се зачудити кад вилимо омладину Koia се много 
разликује   од   поелратне  reiiepaunie,   која   je   чи- 
нила чула. и коЈа ie створила iicTontiicKe тековине 
Достбјне поколењу одраслом на нашим нсугашо- 
iiiiM огн.иштима. 
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Ja молим господина Министра да поведе ра- 
чуна o овим мојим напоменама и нзјавлзујем да 
i'V гласати за буџет. (Одобраваше и пљескање). 

Претседиик др. Коста Кумануди; Има реч 
г. др.  Урош   Трбојевић. 
Др. Урош Трбојевић; Господо послаиици, нећу 

; ЈоупотреблЈаватн вашу стрпелЈИВост, ви сте већ и 
онако заморени, ja hy само две мале сличице при- 

^азати  које   су се догодиле у Министарству про- 
^ете. Hehy  их ни критиковатн, иити o њнма да- 

вати свој суд, иего hy само умолити ако je могуће 
да се  те   ствари репарнрају. Данашњем  г. Мнци- 
стру просвете указујем своје пуно поверење и по- 
штовање   и   ово  што  hy pehu  ne  иде  на  његову 
адресу. Ипак  hy га умолити и надам се, да ће он 
можда моћи то да поправи. 

Једна  ствар je ова. У граду Сомбору у коме 
живнм, a то je једно велико културно и напредно 
место, велико нарочнто no својој тернторијн и no 
своме   атару,   у које  жељезница  долазн  са  осам 
разпих страна  и рачуна се у пајбогатије крајеве 
иаше домовине, — постојп гимназија која je гра- 
ђена за  250   до 300 ученика. Данас у тој гимна- 
j:;in и.ма око 700 ученика и разуме се, да je тешко 
било у ту зграду стрпатн толпкп број ђака. Поку- 
шавало се на  cne Moryiie пачпне, обавл.ала се обу- 
ка у истој   соби no четири пута дневпо, не бн ли 
како сви  1>аци дошли на ред. И то je давало по- 
тешкоћа и роднтелжма и наставпицима и осталим 
пријатељима школе. — Заједница Дома и школе у- 
плела се je у  ту ствар и ступила у акцију. Хтела 
je да нешто подузме, не би ли се дошло до тога, 
да се   може   држатп  обука за  све  ђаке само до 
подне.  И  доиста Заједница дома и школе дело- 
вала je на  Управу града Сомбора, који се племе- 
вито одазвао томе апелу, na je дао и зграде n го- 
тових иоваца око 150 хиљада дннара, a Заједница 
доиа и школе дала je из својих сретстава 100.000 
линара (Аплауз). Тим новецм пабавл>ене су школ- 
ске клупе,  катедре, табле, вешалпце за гардеробу 
итд. Сви смо тиме бнли задовоЛ)Нн, да смо моглн 
распоредити   свих  700 ђака да само до подне у 
школи обавл^ају своју обуку, a после подпе je о- 
стало да се посвете, оним необавезпнм предметима, 
који се у томе граду веома негују и напредују у 
правцу подизанза општег образоваља наше омла- 
лине. Између осталога у тој гимназији има 150 ђа- 
ка сокола, има   150 ђака, који уче клавир, има их 
педесетак ђака који уче виолину, нма 200 ђака који 
приватно уче   француски,   енглески,    нталијански, 
кма их стотишама који негују све врсте спортава, 

tOM речи та je омладина .напредна, добра и раз- 
вија се повољ>но. 

Осем тога, господо, био je још један разлог, 
што се Заједница дома и школе уплела у ту ствар. 
Taj je разлог у томе што je атар града Сомбора 
врло велики, са осам страна долазн жел^езнпца и 
са тога атара долазе ђацн жел^зппцом у школу a 
око 2 сата после подие иду кући. 

Када je све то бпло готово и уређено од је- 
данпут долази наредба г. Министра просвете, да се 
обука у гимназији има обављати и до подпе и 
после подне. Разуме се, да je то бно један велнки 

рац нарочито због ових необавезних предмета 
;ма су се учеппци бавилн, na je настао јаук 

са свију страиа. Заједиица дома и школе, којој 
имам част бити потпретседиик, замолила ме, да 
одеи до г.  Министра просвете, да ra замолим да 

буде ЛЈубазан отступити од те "одредбе н да оста- 
ви како je до сад било. Ja сам и на ова два раз- 
лога педагошког карактера, први да деца буду што 
више везана за школу, a други разлог, да деца ne- 
тога часа не буду презамореиа реагпрао и обја- 
снио како je на ствари. И г. Министар, саслушавши 
ме, рекао je, да he удовол^ггп тој нашој жељи, 
уважавајући наше жртве, које смо поднели, наше 
n града Сомбора. Ja сам био cpehan да сам Mo- 
rao јавити брзојавно да je г. Министар бно љу- 
базап одобрити тај наш захтев и предлог. 

Али, господо, после десет до петпајест дана 
r. Мпиистар je сасвим друкчнје решно т.ј. одбпо 
je то бсз мотивације и чак стрпао г. директора 
под некн дисциплиискн поступак јер je нешто у 
претставци пашао да би on бпо ту крив. Ja мислпм 
да je г. Миппстар мени слободпо и отворепо Mo- 
rao рећи, да неће да удовол^и том захтеву, na би 
се ми покорнлн н радпли опако како г. Министар 
xohe. Менп je крнво што je казао (Чује сс: Je ли 
овај Министар?), није његов пречасиик, да ће нам 
оправданој жељи удовол>итп, a после тога молбу 
без    разло^а  и  образложења    одбија.    Исту та- 
ку молбу г^Министар mije уважио Сушачкој гнм- 
пазнјн и ако тамо деца треба четирп пута дпевпо 
да прелазе Талијанску терлгорију. To je незгодна 
ствар, јер ево na прнмер у Сомбору има и женске 
деце, која излазе у 11 часова, na родителЈИма mije 
никако право да сс те ученице мувају no граду 
три до четири сата, док не почпе поподневна обу- 
ка. Ипак je г. Министар неким другпм гимпазија- 
ма таку обуку дозволно, na пример Карловачкој. 

To je прва, a друга бн била ова ствар. Један 
постарнјп господпп, под прптиском своје супруге, 
oTiiniao je да полаже матуру. Кад сс повратпо — 
павео je да ne капи ући у државпу службу — под- 
нео je ту матурску сведомбу Министарству про- 
свете, да му се пострнфицпра. Молба je подпесен.м 
20 јануара 1933 године под Бр. 1006. У ту сврху 
приложио и потребпу таксену марку од 250.— дп- 
napa,  колико спада. После истека једпог месеца 
дапа било му je чудно што пема одгопора, na ме 
je замолио, да пзвпдпм. Отишао сам у Мпппстар- 
ство,  извадио број молбе, замолио једпог, замо- 
лпп другог, замолио трећег господина. Господин je 
тај тек сада 20 фебруара  1934 голппе добио од- 
говор да му се нострификација сведопбе не може 
пострпфпцпрати јер nnje тражно дозволу да no- 
лаже иатуру у иностранству. Ако je то таково ре- 
шење правилпо n у смислу закона мислим, да опда 
ne би требало чекати 13 месеци na таково решење. 
Нострификација се у обичном свету обавља за,24 
сата, нека буде и 48 и 72 сата, na бн бнло добро. 
Алп  13 месецп чекати ja мнслнм да je то n су- 
Binne дуго.  Овај je одговор могао бнтп допесем 
још и првога дана и ja се бојим да пије можда 
neniTO нестанак ове таксепе маркс деловао na ова- 
кво peinen.e, јер таксена марка nnje била враћепа. 

To су те две стварп, na које сам желео да 
скрепем г. Министру пажњу. Ja вас дуже нећу за- 
марати и изјавл.ујем да hy гласати за бупет. (Одо- 
бравање и пљескање). 

Прстселччк др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Mina Димитријевић, 

Мита Димитријевпћ: Госполо народни посла- 
ници, ja долазим са једпим врло кратким говором 
и последњи као говорник. Мепи je намера да при 
завршетку буџетске дижусије констатујем једну 
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врло добру и здраву појаву да ми већ приступамо 
унификацији name просиетие политике. Утешно je 
то, господо, да ћемо всћ 1 септембра о. г. иматн је- 
дан једанствен, унифициран иаставни програм за 
основну наставу. Господо, буџет показује цнфре, a 
наставна про^ветиа полнтнка показује циљ. Циљ je 
иаше земље да у свим прапцима, у свим областнма 
до1)е до потпуног изједначења пашега духа, наше 
акције. И према томе ово једииство у програму бн- 
he од значаја као и спако друго изједначење. Hama 
Гкупштина у оваквом цил>у вршн закоиима унифи- 
кацију духа уопште и иа праниој области, и У сви- 
ма закоппдавствима и у војсцн na п у иастави. Го- 
сподо, на овоме мссту сматрам као једну од иај- 
всћнх дужности да учшшм један апел на оне про- 
светне радшке, који су у нашој земл>и најмиого- 
бројнији, то су и учителзи који од почетка, од ра- 
ног детии.ства стварају у народу иациоиалне снаге 
и нациоиалне душе, хоћу да учннм апел учитељ- 
скнм оргапнзацнјама и да им отвореио кажем да 
смо ми сведоци 11>ихове већ једиогодиш1ве свађе, 
трве11>а> распре н разилажења, У момснту кад je 
цкљ наше државе ствараље духонног јединства, 
стварање југословенског фронта, гос^одо, крајње 
je време већ да учитељскб организације ступају 
на један фронт, ступе у јединсгво духа и акције. 
C друге стране ми можемо казати, да се досад у 
iianioj зе.мл.и водила pacnap4airo просвстна полч- 
тика. Томс треба да буде крај. Треба дати основу 
за изједначење наставе у целој Лугославији и у 
духу југословенском и само тако, кроз просвет\, 
обезбедиће се велика историјска мисија, која тре- 
ба да je света сваком просветиом радиику na ства- 
рању иаше једииствене и снажне југославпје. 

Господо, мп смо досада имали прлике да чу- 
јемо врло много н много деталЈа. Поједиии детал^и 
су тако уски, тако локални да буџег који даје једну 
i лобалну слпку оних народних и државних папора, 
свих народннх и државннх матернјалних издатака, 
да тај бумет мора на неки иачнн да се огледа ис 
само кроз велике жртве, него и кроз велике iiano- 
ре у oiiiiM областима naiuc просветне акције на које 
се он троши. Ja hy из статистике да паведем само 
једаи пример, јер ми je то дужност као послапи- 
ку са Југа, као посланику из једнога краја где je 
просвета ушла у душу народну, до исте висине, 
до нстог степена до кога je и уздигнута у народу 
и сама вера. Просвета и вера у Лужној Србија 
чиие једно. Светитељи Ћирило и Методнје у ii- 
стој су души иародној забележсни н као свети- 
тељи јер донеше писмо, и као просветни naum 
првн југословенски радмнци. 

Господо, једну једнну жељу овде бих хтео у- 
чинити a то je ова. Ако погледамо статнстику внде- 
ћсмо да се Словенији издаје 61 милијон на основпе 
школе. To je добро, и то нас мора радоватн. И не- 
ка су благословеие ове свете жртве! У Вардарској 
бановини, ме1)утнм, имамо свега за основне школе 
24 милиона, мање од полошше. Зато чинимо један 
апел да из свих уштеда које Министар просвете 
може да нађе нз другпх позицпја, ие заборави да 
je једна од најживлтх потреба подизање школа и 
давање учитеља нашем народу иа Југу. 

Ha крају господо, ми ne можемо пматп двоја- 
кнх мишљења. Овде су пале и попеке тешке речи 
од поједнпих предговорника, алн у кра|њем циљу 
цела ова скупштипа треба да има у односу према 
DBOM буџету Једно Mim№e;be и једпо осећање, као 

што има и једап циљ, a то je да кроз просвитну 
политику омогућимо опу велику историјску мисију 
н да омогућимо стварање кроз просвету будућих 
геперација спажпих, јачих, просвећепиЈих и боље 
уједињених духом, иего што су из разних узрока 
биле досадапт.с name геперације. И зато ja из- 
јављујем, да hy гласатн за овај буџет и v исто 
време молим да извршимо једпу дужност и тиме 
што ћемо буџет Миппстарства просвете примити 
акламацијом. (Одобравап.е и пл>ескан>е)» 

Претссдипк др. Коста Кумануди: Има  реч г. 
Мпнпстар просвете. 

Мппистар проспете др. Илнја Шуменкови!!; 
Господо народпи посланнци, дискусија која je Bo- 
dena o буџету Мипистарства просветс била je у 
главном, достојапствепа и озбиљна. Говори госпо- 
де посланика билн су прожети озбиљном бригом 
и искрепнм старап)ем за унапређење наше просвете. 
Omi су, поред тога, садржавали n интересантне :v- 
гестнје учињене Мипнстру просвете за његов рад 
na усавршаван>у ове наше најважније грапе др 
не адмипистрације. Ja то хоћу, господо, у 
свом заврпшом говору радо да коистатујом 
(ПЛ)е'скап>е). 

Учињене су, господо, примедбе које бп као 
показнвале да постоји извесап крупап недостатак 
у натој просвеги. Ja се на све те прпмедбе нећ\- 
детал.по освртатп овога момепта, али сматр 
потребно да кажем пеколико речи одпоспо приме- 
даба које тапгирају прово1)еп.е националне поли- 
тике кроз просвбту И o персоналној политицц \ 
просветп. 

Господо,    принципијелно сви смо ми>сложнн' 
сви ми зпамо зпачај просвете за спрово!)ење идеје 
државног и народног јединства. Ja мислим, госпо- 
до, да смо мн свн сложпп у томе да, у целиин, цд- 
ставнички кадар који то спроводн —• ja говорцц 
парочпто o осповпој пгколн — je na потребној в;.! 
сини. (Пл>ескање). 

Једап од господе послапнка навео    je    јутрос 
случај из свога среза, из копа бн се могло видет-, 
као да се та политика у том специјалном случају 
ne спроводн из нехата илн, можда, из зле намо;ч> 
Taj je случај доставЛ)еи Мнпнстарству npe 15 
али у једпој формн која пнје бнла довољна за ак- 
цију Мнпнстарства просвете. Речепо je у томе акту 
којнм je тај случај доставл>еп, да he доћн и спе- 
цијалап  акт   школског  падзоршп<а.     Господо. ми 
ћемо најозбнл>пије узети у оазматрање ту ствап в 
могу вам  гараптовати, да ће све што треба бнп 
учњено. Али ja не говорм o овом случају због тог; 
Ja говорим због онога: Од 8.500 и пелпто nmne iii:v 
ла и од близу 24.000 учитеља, v овој дугој и и,-- 
nprmoj дебати патли смо само један или два 
чаја, може бнтн, педовољног рада у погле i 
ционалне просвете. Ja мислнм да je то једпа стна;- 
Kojv можемо овде мнрпе душе констатовати. 

Господо, персоиалпа полнтика. Ja сам у згод, 
ном положају да говорим o буџету Минист 
просвете, псмајући лично никакве одговорностц j« 
такорећн, сав рад до данашњих дана, Али, го.- 
ја ипак сматрам да имам дужпост да кажем шта > 
томе мнслим.    Господо, казао je један од госпо 
послапнка да je вођеиа политика великих, i. 
неразумних, премештања учитеља. Казао je 
ови  размештајн  учител:.а често пута били инспн< 
рисани извесним доставама. Казао je да-те 
ве iincv биле провераване н, најзад, пала ie 
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да je било често пута и партизанских мотива у TO- 
Me раду. 

Господо, ja могу да кажем ово. Ако нисам био 
у Министарству просвете за последњу годииу дана, 
ja сам био у истом кабииету, у коме je био MOJ 
претходник и ja могу да кажем ово са сшуриошћу: 
Taj кабинет, господо, имао je за идеју, да се кроа 
администрацију, a специјалио кроз Министарство 
просвете не може и не сме ироводити партнзаи- 
ство. Господо, ja сам поред тога констатовао, када 
сам ушао у Министарство гаросвете, ову ствар. 
Прво, за последњих неколико мссеци прс мога до- 
ласка не могу да говорнм o ономе што je било pa- 
иије не само да није било премештаја, него je це- 
локупиа акција била упућена на ro да спречи у нај- 
већој MorytiHOj мери премештања. Пребацује се, 
господо, међутим да je бнло великих и иаглих пре- 
мештаја. 

Друго, господо, приметио сам једну ствар. Из- 
вршена je оргаиизација посла на тај иачин да се 
свака и најмања ствар проверн у том инл>у да ии 
се сваки премештај уопште свак.н потез у Miimi- 
старству у погледу персоналне паттике могао из- 
вршити са пуним познавањем ствари. Росподо, тај 
и такав режим нма једну добру особину: гаран- 
цију да he се у погледу нзпршем.а сваке промене 
поступити са пуно познавања сгиари, ади пма иез- 
годну особину да за собом повлачи спорост у томе 
послу. Ja мнслим, господо, да je и то днлема у 
којој се налази Миннстар у оваквом ресору, кво 
што je ресор Мнинстарства просвете, који и.ма aaj- 
већи број чиновника у делој земљн. Дилелш je 
брзииа и скспсдитшшост, које се често пута траже, 
али онда маша гаранција за добро свршени посао, 
нлн сигурност за добро свршени nocao, али спорост 
у администрацији. Ja мислим, господо, да je тај 
режим био само због тога уведеи — ja то говорим 
као човек, a ne као Министар просвете. Сматрам, 
као дужиост да кажем, да ми не изгледа да je on 
био уведен у неком другом цил>у, a најмаље у un- 
љу да сс ма чији ауторитет поиижава у Министар- 
ству просвете. 

Господо, сматрам за дужНОСЈ да кажем још и 
oso. Једаи или два говорпика лично оштро трети- 
рали с.\- диа чиновника из Мипистарства просве- 
те, два начелника. Господо, цема.1ућн ннкаквог 
учешћа у постављењу тих чиновника, према томе 
немајући никакву одговорност за те чиновнике, ja 
вас молим, да ми верујете, да ово што кажем o тим 
ЛЈудима, да je моје фактичпо убе1)С11.е. 

И господип начелник за средњу наставу и го- 
сподии начелник за основпу наставу иалазе се, го- 
сподо, na тнм положајпма провизорно од upe 
кратког времена. I Inje право да o тим људима 
стекнете мишљење према опоме, што се o н.нма 
гог!орило као начелницима у Мипистарству npo- 
свете. Оба та господииа имају једму дугу настав- 
пичкз' прошлост. Једаи je дугогодишњн днректор 
гииназије, други je био дуго година начелник 
одељења  Банске управе. 

Ja мислим, господо, да треба цеипти л.уди са 
потребном објективношћу н да треба признати да 
пнје било могућно да та два господима 11ап()аве 
овакву наставничку каријеру, a да нмају оне ква- 
лнтетс,  који им се дају у извесним говорима. 

Господо, на крају да се осврпем само na једну 
примедбу г. послаиика Игњата Стефаповика. Го- 
сподии посланнк Стефановић папомепуо je да има 

уџбеника, ои je цитирао историју југоеловенског 
народа од Лазаревића за IV разред гимназнје, у 
коме се систематски брисало име српско. Ja веру- 
јем да je г. Стефановић има ову импресију кад je 
читао неке одељке из ове књиге, али ja сам, io- 
сподо, ову књигу набавио и прочитао je, na вас 
молим да мн верујете да та импреспја није тачна. 
Ja ћу вам одмах pehn. Ha неколико страпа, ви пма- 
те, папример na страпн Z8, Уређење Кара1)Ор1)еве 
Србије, каже се, господо, за састапак na Орашцу 
да je почетак ииновске борбе Срба за своју сло- 
боду. Спомиње се, господо Милошсва Србија. 
Спомип.е се, господо, најзад Србија као Пнјемопт 
југослоиепскп. 

Ja сам сматрао за потребно да кажем ово ne- 
колико речи o овој ствари и да се ne би стекло 
једно незгодпо и петачно мншљење o уџбепицима 
у гимпазији. 

Господо, захваљујући вам попово na диску- 
снји коју сте дали, да кажем пешто и o питању 
које je најважније, o питању нових иостављења. 
Краљевска влада има овлашћења, прво да путем 
уштеда до1)е до кредита и да уредбама са закоп- 
ском снгом noaeiia број персопала, специјално у 
Мппистарству просвете. Ja се иадам n увереи сам 
да ће уштеде првепствепо ићи за Министарство 
п[)освете и да he се добити ono што се може до- 
бити. (Живо одобравање и пљескање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Господо, за- 
пршеп je у поједипостима претрес буџета V раз- 
дела — Мнпистарство просвете. Прелазимо na гла- 
сање. niacahe се седењем и устајањем. Молим 
г. известиоца да изволи читати партију no пар- 
тију овога раздела. 

Извсстилац др. Анте Кунтарић прочнта пар- 
тнју 191 раздела V — Мппистарство просветс. 

Прстссдппк др. Коста Кумапуди; Прима ли 
1 [ародна скупштина прочитану партију 191 раз- 
дела V —■ Миппстарство просвете? (Прима — He 
прима), Ona господа која прнмају, нека нзволе 
седети, a којп су против, пека изволе устатн. (Ве- 
ћина седи). Већина седи, према томе објављујем 
да je партија 191 примљена, Изволнте чути даље. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седепЈем и устајањем, примнла већином гласова у 
поједипостима од партнје 191 до партије 306 за- 
кл^учно буџет V раздела — Мипнстарство просве- 
те као и све партије буџета државних привредних 
предуз&ћа. (Пљескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Буџет Мипи- 
старства просвете примљеп je. П|1елазимо на бу- 
џет VII раздела — Мшшстарства унЈгграшЊИХ no- 
слова. За вечарас чућете само експозе господина 
Министра унутрашњих послова. 

Има реч г. Министар унутрашњих послова. 
MiiuiicTiip унутрашњих послопа Живојип Ла- 

3nli: Ово je, господо, трећи буџет који се Народ- 
пом Претставништву износи на оцену и решеље 
и ви се сећате да je он стално сваке годипе сма- 
њинаи. Под притиском тешких екопомских n фи- 
иапсијских прп.шка, n ива/ј предлог буџета расхо- 
да Мппистарства унутрашн»их послова за паредпу 
буџетску годину мањи je за 7,028.854 динара од 
садањег у суми од 550,914.383 динара и изпоси 
543,885.429 дппара. 

On je мањи од буџета за 1931/32 годину за 
107,254.851, a од oinora за 1930/31 годниу за 
135,185.597,    шго    зпачн    да    je    за    то    крагко 
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време смањеи за 25,1 процената, a ако се одбије 
буџет Опште државне статистике, која je после 
Tora иреиега у састав подручпога ми ресора са 
округло 12^ мнлиона динара, онда се тај проце- 
нат пеи.е na 27,1, mro указује na величину напо- 
ра, којн je један овако важан ресор морао учини- 
тн у интересу иесумњиво пеопходне штедње. 

ШтедеГт жаидармерију, трупу толнко важпу 
за одржање како доброг реда н мнра, тако и јав- 
ис u државне безбедностн, уштеде претходних го- 
дина вршене су поглавито код партије опште 
управе, Сада се ту пнјс могло даље ићи, јер je већ 
no садањем буџету број службеиика смањен за 
(И8, према броју службеннка овога ресора само 
у двема ранијим буџетским годшшма. 

У току ове буџетске године показало се, да 
je овај број особл.а једва довољан да се уредно 
и на време отправљају онако многбрјнн и важни 
послови, стављенн у надлежност ресора унутра- 
uiihe уираве. Дал.а редукција особља ннје се дала 
извести. и ако се no овом иредлогу укидају даљих 
(i окружних инспектората, поред li укинутих no 
садањем буџету, јер je, као што знате, образова- 
no 5 нових срезова у Врбаској бановини, за чије 
je пословање с обзиром na њихову опсежну над- 
лсжпост бпо потребап већи брј службепика, пего 
код окружпих инспектората. 

Ни код материјалпих расхода управне струке 
пису се могла чнпити даља смањена без уштрба 
за правилно функционисање власти с обзиром na 
осетпа смањења учињена у томе правцу ранијих 
година. У предлогу се, шта више, морало учини- 
ти једпо повећање од 389.261 динар, од којих би 
200.000 динара ишло на плаћање железничких Ka- 
para Министарству баобраћаја за полицпјске 
службеннке које се до сада пису плаћале, a оста- 
так од 189.261 дин. ишао би na путне и селидбепе 
трошкове, пошто су се изпоси те партијс у сада- 
њем буџету показали посве педовољни, и ако су 
службепа путовања и премештајн вршепи у naj- 
ужем обиму и no пеопходпој потреби службе. 

Има још једио повећање код ванредних рас- 
хода. По садањем буџету ono изпоси 507.810 дии.; 
a у предлогу изпосп 1,270.000, те je тако no пред- 
логу већн за 762.190 дин. Ово je повећање дошло 
отуда, што je терет специјалног чувања извесних 
железничкиХ пруга са ресора Мппистарства сао- 
Gpaliaja препет na подручпи ми ресор и у ту сврху 
морао се предвидетп пов кредит од 1.000.000 дпп., 
за колико би стварно требало да су повећапп вап- 
редпи расходи, алп како су ипвестациопп расхо- 

^ди смањепп за 237.810 дип., кј се повећање n(>- 
Казује само за 762.190 дип. 

Ради смањења расхода у ресору, жртве су се 
морале потражити код расхода na жандармерију. 
Ту су расходи na личне издатке смањени зл 
6,982.735 динара na тај начин, што je редуцирап 
број жандарма, подофицпра и офпцира за 233 н 
што су смањене дневничарске награде и спецн- 
јалпи додатци. Расходи na материјалпе потребе 
код жапдармернје моглн су се смањити с тешком 
муком за 1,045.410 дин., у главпом код ипжпњер- 
ско-техничких троткова и пешто код расхода на 
профијантске троткове. 

Тако су расходц na жапдармерпју од дппара 
334,605.831 no садањем буџету смањепом и npom- 
ле годипе за нешто преко 6,000.000 дин., сведени 
IO пројекту na 336,577.686 дипара, што зпачи за 

8,028.145 дипара мање. 
Стање људства у жандармерији од 18.210 no 

садањем буџету смањепо je na 17.978 no предло- 
гу, што с обзпром na зпачај жандармериие, no- 
казује ne само највећу вол.у већ и осетне жртпс 
прн смањењу расхода кад се бројпо стање жаи- 
дарма морало снижавати и у садашњим прилика- 
ма појачане актпвпости из пеповоллЈо расположе- 
ног иностраисгаа према нашем државном и народ- 
ном јединству. Исгина, no сампм унутрашњим при- 
ликама и расположењу грађана према државп и 
постојећем поретку као и no добрим моралнии 
особинама нашега парода, ми би број жандарма 
могли свести и за пеколико хиљада, али с обзн- 
ром na поменуге акције из иностранства и потре- 
бу да се јаче чувају грапице, пруге и објекти, оне 
се парирају и са садап.им бродним стањем тек уа 
њихов врло велики напор и високо схватање 
дужности. 

Најзад у ресору Министарства унутрашњих 
послова од 1932 годппе палази се n Општа др^ав- 
na статнстика, чији су расходи у предлогу буџ« 
предвпђепп са 6,788.120 дин. т.ј. за 152.260 дцц. 
маи.е од расхода no садашем буџету и износу од 
6,940.380 дииара. 

И овде се nnje могло ништа више смањивати 
без опаспостп за правплпо функционисање ове 
важпе службе, чпјн су издаци пре само три године 
износили округло 12^ мнлпона дишара, na постепе- 
iio cnohemi до садање готово уполовљене суме 
док je nocao проширен сређивањем, разрадом ti 
публиквањем пописних података, од поппса пз 
1931 године. 

Величпиа послопаП)а ресора унутрашње vnpa- 
ве, чије правилно функционисање треба да се 
омогући предложеним буџетом, огледа се како no 
њепоме важпом задатку, тако и no распореду ре- 
copne адмипистрације, no броју служби, устапова 
И oprana: Миппстарства као врховпе цептрале са 
његова четири одел>еп)а и гепералпим инспекто- 
ратом, 9 Бапскпх управа, 11 окружних инспекто- 
рата, 342 среза, 37 градова са правима опште 
управпе власти I степепа, 23 среске пспоставе, 
Управа града Београда, 9 управа полиције, 33 
претстојпиштва градске полпције и 21 полиц. ко- 
месарпјата, затнм 3.858 општппа које поред са- 
моуправних задатак у препесеном делокругу врше 
знатан део послова и, папослетку, жандармеријз 
са многобројпим својим једипицама. 

Нова и систематски пзведепа оргапизација 
ресора унутар1ие управе потврдила се je и у прош- 
лој годппп као добра и целпсходпа. Са радом it,e, 
пих власти, установа и oprana можемо бити задо- 
вољни, јер су успешно радили na остварењу цц- 
љева савремене управе и државпог поретка. 

C обзиром na краткоћу времена v коме се бу. 
џет има донети, мислим да није потребно у дета- 
љима излагати рад Мпппстарства, подређшшх м\ 
власти и установа. 

Сама централа, Мнппстарство, кроз своја чо- 
тирп одељења отправл.ала je своје обилне дуж- 
пости n послове без застоја. 

Једпу од врло важпих функција цептрале чини 
избор чиповника и службепика ресора, поступа- 
ње са њима и падзор пад истим, што се врши пре- 
ко управног оделеп>а n геиералног инспектората, 

Обпавл>ап>е и попуњавање чиповппка руко- 
водпе управпе  службс  врши  се  само  са   пробр i- 
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ним дипломираиим правницима, како би се стру- 
K'a што више уздигла н што боље одговорила сво- 
joj превасхолиој дужности. (Опште одобраваиЈС и 
пљескање). 

Сви чиншшцн н службеници, a нарочито onu 
из подручиог ми ресора, претставља.ју зпачајпу 
иаролну интелигенци.ју, која специјалио код нас 
и у даашн>им приликама има поред редовие служ- 
беие дужпости и једну другу, исто тако важну, да 

ионарЈски радн на развнјању и учвршћивању 
мационалие свести o једииству, као и na морал- 
иом, просветном, културном и привредмом поди- 
зању народних слојева у којима се налазп и радп. 

У том циљу чнновпици морају бити блискп 
народу и предусретљнвим поиашаљем и такто.м. 
уз озбиљпо и чврсто држањс развијати што nehe 
међусобно  поверс11,е. 

При оцени чиновпика и њихових полобмостн 
увек сам водио рачуна и o ово.ј ibHKOBoj делатно- 
сти: juro им je и изричнто у дужпост ставл>ено 
савремемим законом o уређењу унутрашње управе. 

Надзор над властима и оргапима e(|)HKaciio се 
води ii пз Банских управа и из Мннистарства са 
циљеи да чииовници п службеиици савесно и no 
закону врше своје дужностп n да се свака пемар- 
ност, самоволЈа, несавеспост и пезакопптост под- 
вргпе  најстрожој одговорпостн. 

ОдабирапЈем чпповппштва прн постављеН)Нма, 
строгим налзором н прогаљањем лоших и неис- 
правних с Једне, a штићењем и одавањем призна- 
ња ваЛ)аиим, који верио и савесно стоје у службм 
Крал,у, наролу, државн и законима, управпа стру- 
ка и ličini прстставници добн!^ потребни углел, 
неопходан за успех у нзвршењу постављеног им 
задатка  толико велике важности. 

Од далзих важних послова Мтшстарства до- 
nvcTHTe. господо, да поменсм onaj пз закоподавнс 
природе. 

Народио претставшпптво лопело je, прошле 
године савремеп n јелниствеп Закоп o општппама, 
na место ранијих седам закона, који су важилн у 
разним крајевима наше лржаве, na су no истоме 
закопу v свих девет Бановина извршени и општин- 
ски избори, те сала пове, n од парода слободпо 
изабрлие општинске управе послују у целој земљи 
no јелноме закопу и лопрппосе свеспо учвршћпва- 
њу паролиог  једипства 

По обавештеп.пма која пмам, повп закоп се 
на ппимеии  показује као добар. 

У вези са овим законом вршп се n пово гру- 
пмгап.е општина, npn чему се водн мпого рачуна 
и o  жсЛјИ   самог стаповппштва. 

ЗаконолаЂац je за оппгаше предвидео мипи- 
мум од 8000 становника у памерп да се смање 
општинске дажбине, које су често износиле впше 
од држапне порсзе, и пароду и na тај начин по- 
иогне, напочито у овако тешкпм економским прп- 
тнкама. .Taciro je, да Iie порески обвезнпцп у оп- 
ттини где их je, реппмо, само трп стотипе, имати 
миого Biinie ла плаћају општинског приреза за na- 
требе споје општппске управе, него ли onu у on- 
штинама са хил.аду или впше пореских обвезника, 

. тоi економпјп у општппском газдппству треба 
сала утолико вшпе водптп рачуиа, што су бапска 
Beha, no овлашћсп.пма у Закопу o ошптппама, до- 
нела Уредбе o општинским службеницима и за 

вна службеничка места проппсала права na nen- 
•,  којс   fic   у главном саме општппе пматп да 

подпосе. 
Али ако грађани, и када им све то прсдочп, 

желе да им општнна ппак буде мања n судппца 
ближа, na ма n веКу порезу плаћали, Закоп n зато 
даје Morviiiiocrn n o тој жељи се водп рачупа. 
(Пљескање). 

Донет je, дал^е, Закоп o изменама и допуна- 
ма у закопу o зборовпма н удружеп.има, којпм je 
олакшапо формирање n мањпх n бројпо слабијих 
политичких група, које прихвате пачело пародпог 
и државног једппства n уз чување уставпе одред- 
бс да ne буду племепске, верске или региопалпе. 
Поред pannje одобрепе n кроз сву земљу оргапи- 
зовапе Југословепске пацпопалпе странке, сада je 
no овом Закону дато копачпо олобрење н за по- 
стојап>е n рад Југословенске народпе страпке. 
(Пл.ескање na левмцн и повпци: Жпвела!), a дато 
je и начелно одобрење да се може оргаппзоватп 
н rpeha радикално-социјална партија. 

Допет je, такоНе, и Закоп o нзмепама и допу- 
пама у закоиу o избору паролпих послалика којпм 
je у будућим изборима олакшано и слоболпо n 
пупо учешће и машпм политичким организацијама 
које стоје na иптегралпом југословепском нацио- 
налном и државпом програму. 

У вези са овим Закопом донет je n Закон o 
noBiiM срезовпма у Врбаској бановини. 

Прпмл.еп je n пројекат закона o градским оп- 
штинама, (Пл.ескап.е) a npn завршетку je пројекат 
закона o иступима и пројекат закона o државпој 
статнстицн чију важпост mije потребно да вам 
истпчсм. 

Порел својпх   послова na прппремп   Закопа, 
Урелаба, Правилника, Мпппстарство je TOKOM го- 
дппа сара1)11вало и прплпком оцењивања велпког 
броја нормативних проппса другпх рссора, међу 
којпма je бпло Г)3 закопска пројекта n 37 бапоппп- 
ских правплппка. Поменућу n Олсл.сп.е опште др- 
жавне статпстпке, које се. порел раније извршених 
пописа  л.удства,  пол>опр11врелппх   газдинстава   и 
стоке, бави кретањем становништва, цена, крими- 
налитета, стечајева и публиковањем статистичких 
ГОдишњака. Пппа књига ових годишњака са по- 
дацима за 1929 годину и кратким полашша за ра- 
пијс године, пзашла  te из штампе фебруаоа  1933 
голппе, a у августу 1933 голине изашла ie лруга 
Kii.iira   ca  подацима  за   1930  родину.  Ускоро  he 
изаћи Tpclia књига са подацпма за 1931 годину 'i 
четврта Kibnra ca подаппма за 1932 годину. Cnpe- 
ма сс пета кп.пга за  1933 голипу и ona he изаћи 
крајем 1934 године када и одговарајуће свеске го- 
дишњака осталих држава. 

Штампап.с статистичких годишњака било ie 
од користи државној управи и привреди као и 
странцима, који се интересују нашом државом и 
добрим делом попунило je мећународне прегле- 
де, као n статистички голпшп.ак Лиге парола. 

Према своме ycTpio.jcTBV Мппистапство уиу- 
трашњих послова позвапо je ла се стаоа n o за- 
IIITIITII лржавс. o личној и пмовпој "безбедности 
гоаћана и ла штити јавни ред и порелак у држави. 
Ono у овоме правцу има лва задатка: прво, ла се 
бори и предузпма меое за сузбпјап.е криминали- 
тета у земл.п, a лруго. да сузбпја разорпу n npo- 
тивдржавну акцију било ла ona делује нзнутра. 
бнло из иностранства. Предузимање и пзвоћење 
ових мера спада у паллежпост Врховпе полицијске 
управе, одпоспо одел>ења за државну заштиту n 
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одељења за јавпу безбедност. 
У погледу огаитег криминалитета познато je, 

да поред другнх фактора на његов пораст утичу 
јако и тешке економске ирилнке. Због noropuifuea 
ових прилика, последњих година очекииао се и 
иораст криминалитета. 

И заиста према статистичким подацима за 1933 
годнну, упоре^еним са ранијим годинама, у про- 
шлој години се oceha лак пораст криминалитета 
код кривичинх дела која су резултат тежих еко- 
номских и социјалннх прилика, као што су крн- 
вична дела противу имовине, док се једпо слабије 
умањење иоказује код кривпчнмх дела: велеиздаје, 
убнства, детоубиства, тешких телесних повреда, 
злонамерних паљевина, силовања и у опште дели- 
ката протнв личие СЈ1ободе и сигурности. Крими- 
налитет у земл.и за 1933 годину порастао je sa 
4,2% према 1932 годиии, јер je у 1933 годипи билл 
479.764 крпвичних дела, рачунајући ту и иступе, 
док je у 1932 години било укушш п 460.673 кри- 
вичпих дела, заједио са иступима. 

Репреснвиој служби oopahena je иарочита 
пажња. Иастојало сс најжнвље, да се у истражи- 
вању и хватању учинилаца кривичних дела и npo- 
иаласку предмета постигну што бољи резултати 
и акцијом ове службе паралише onaj порает кри- 
миналитета, који се због р1)авих економских при- 
лнка и очекивао, у чему се и успело, захвал>ујући 
доброј организацији службе и спремности безбед- 
UJCIUIK opracia. Пожртвсвапост свнх полицијских 
службеника, као и жандармерпје, б1Гла je толика, 
да су у томе правцу постнгнути одлнчни резултатн. 
To се најбоље огледа у цпфрама иеуспешног нстра- 
живања учннилаца кривичних дела. Док je у 1931 
годиип бпло пеуспешпо истражених кривичних де- 
ла 2,5%, a у 1932 години 0,93%, дотле их je у 
прошлој години бнло свега 0,74%, што je не- 
сумњнв доказ да су органн полиције и жандарме- 
рије били на внсннн свога задатка. 

Безбедиоспи opranu и.мали су напорну али 
успешну акцнју n у заштнти државе и ПОретка у 
iboj од разорпих елемената и бандитских оргаим- 
зацнја из иЈшстранства. 

Разорпа комупистпчка пропагапда доста je 
нитенаивно радила иа сфганизовашу и деловању 
цокрета, али je благовремсно готово свуда откри- 
вела и кривци подвргавамн законској одговорио- 
сти. Значајипг.е су бнле откриване нлегалне орга- 
низације у Љубллни, Загребу, Вршцу, Новом Са- 
ду, Београду, Мостару и Цетињу, дириговане ма- 
хом из иностнаства. 

Позната башдитска организација B.M.P.O., Ko- 
ja годинама из једпе суседпе земље узне.мирава 
нашу безбедшост на источн.им границама, нарочн- 
то опим на Лугу, dinje nn прошле годипе смањнла 
своју злочшпачку актпвпкЈСт према нашој држави. 
Забележепо je 28 неуспелнх покушаја прелаза гр.а- 
нице од страше баидита, док су три успсла, али 
су се и lOBTt иедалемо адгранице ацттли катастро- 
фалио за послате башдпте, јер их je од 15, кшико 
су прешлн билп, 9 уби-јепо, међу којима су билп 
И вођи тпх бапдита. И ове су бапдс страдале je- 
даа у кочанском, друга v струшчкбм и rpelia v 
n^nnlTmM Крају' У гл™"ом од наших .меттапл, 
mi tпп.ВИХ и храбрих Вардараца, којима je, као 
што je позпато, npe неколико годипа v циљу само- 
одбрш.е и потпоре >ка„да1п1еР„је „о. е, ен већп П i 
во.гничких пушака. Са исте 'стране ninp'nem'   jГ " 

три атсштага паклсним машппама, од којих два 
успела са трп жртвс. Даља три случаја с.послатим 
пакленим машинама откривена су благовремено 
npe експлозпје. 

Нисмо имали мира nn ca северне и запал 
граничне стране. Неки наши емигранти, махом дс- 

• ликвептп, осуђени мод nac за почињене злочппс 
помогшутп од непријатеЛ)Ски расположеног mio- 
странства према нашем државнам n ^гародном je- 
динству, кзрганизорани уз аигажовање и плаћеие 
незапослене радшнке no ипостранству у неке то- 
бож11>е „уоташке" организације, груписани у на- 
рочптпм логорима у суседству n обучавани за"атен- 
таторске задатке, вршили су илегалне акције према 
напгој земљп. Убацивалн су са више праваца сво- 
ју дефетистпчку липературу — летке, новине, зро- 
шуре — р;ади завођења грађана ma рад протииу 
оопствене отаџбппс; убацивали су оружје, м\:пг 
цпју и експлозиве; слали су атентаторе да мишфа 
ју пруге и убијајју поједина виђена лица, као што 
je био случај и са злочинцима послатим нз пн ■■ 
страиства са дрскнм задатком, да се пападпе n v- 
бије и једна тако виђека политпчка личност, н 
што je био пок. Најдорфер, (Слава му!) народнн 
посланик и бпвшп мпшнстар. Или као што je пз 
башлптног „усташког" лотора послат атентатор 
Петар Ореб у Загреб да изврши једап паклени за- 
датак, који ije Божјом промишлуу благоврем, 
откривен и ккујећвн уз највећу радост и родо%у. 
бивог Загреба и целе земље. (Опште бурно пл.ескл- 
ње и једнодупшн повпцп: Живео Краљ!). 

Ти и таквн случајеви откривани су будном 
пажи.ом подручипх мп властп и opraiaa, уз добро- 
волму сарадп.у грађана, a и срећнпм случајевниа, 
илп n сампм прстом Божјим, као што je пример 
са случајем Јоспла Кробота, у Срезу Иванец, К( 
je у cBoijoj Kvlui, баратајући ca првнвтим пакленим 
машпиама из иностранства, произзео експлозију, 
тс страдао и он н кућа му, a пше откривени и гн 
iiecpeiinii ПЛаћеници наших народних непри јател>:1 
и њихови инострани саучесници. 

llanie станошиштво у Савској и Примор.- 
бановшш, узбуђено 'овпм злочиначким   акциј.: 
глуша се противу њикових извршилаца и оргаии- 
затора. Народ je увидео бедпу улогу ових бачдц- 
та и правплно схватпо, коме они и за какве сме 
рове  слул<е.  Сеператистичке тендснцпје,  које  иам 
je iiiauia зајсдппчка несрећна прошлост у иаслек: 
оставила и icofje су се осећале овде-сшде у тим кра- 
јсвима, шасупрот огромној већинп пародиих иас 
оданих државном  и  народпом једпнству,  —  све 
Biime пшчезавају, захваљујући управо оваквим ак- 
цијама пз иностранства. 

И као што je бапдптска акција нз иностраиства 
према nanniM јужним крајеви.ма допрппела  дд 
и.пх за крагко време пшчезну    траговп     рааи 
страиих пропагапдп  и да Варда1)Ц11  n данас као 
једап човек сложпо стоје уз  Југославшју  и  н,. 
држашо и лародпо једишство, тако и ове сличне 
пмптације и акције са других črpana проиводс у 
право супротпо    дејство од оиог које непријате- 
Л)И југословекског јединства желе и све више .. 
ја/ју пародпе масе n na Прпморју и na Сави и Дра- 
ип у отпору према тим и таквпм акцпјама, a за 
тегралну југословенску мисао. (Бурпо пљескање). 

Зпа се н за пролећпс плапове са тпх ст. 
ради којпх се потребпо предузима да се они 
ралишу и остану само пуста жеља тих злочпнаца 
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и њихових покровитеља. 
Између  осталих мера, поменућу п давање no- 

требиог  бр:оја оружја  граничноме    становшиитву 
■риморске   и  Савске баиовике, које се вољно no- 
казало да  помогне жандармсрнји на случај потре- 
е и преласка баидита на иашу страну. 
Подруч-не MU власти и оргаии учиниће све са 

CBoje стране да и надаЛ)е одговоре своме високо- 
ме главном задатку: чување државне и јавне без- 
бедности и одржању реда и мира у земљи. 
Молим  да им то омогућите одобрешем пррд- 

ложеног буцета. (Бурно одобравање и пљескаи>е). 
Претседит; др. Коста Кумануди; Господо, са 

вашим присташом ja ћу /;a:iiaijj[i)y седмицу закљу- 
чити Предлажем lOBaj дневни ред за сутрашњу 
седницу: Продужење иретреса у поједисшстима 
прсдлога буџета државних расхода н прихода за 
1934/35 год. На1)едиу седницу заказујем за сутра 
гачно у S часова. 

Ову седницу вакључујем. 

Седиица je закључеиа у 9,50 часова 

П P И Л O 3 и 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Јосипа  Стажића, народног послапика, на Претсед ника Мимистарског сапета    o корупцијн    v граду 
Карловцу прнликом склапања за јма код Хипотекарне банке. 

Господиие претседииче, 
Градска   опћина у Карловцу затражила je од 

Државне  хипотекарне банке у Београду зајам од 
.ша милиона  динара, те joj je исти већ и одобрен 
само још иије исплаћен. Након тога одобрен.а ство- 
рило je  градско застуиство у самоуправном одбо- 
ру, у својој   сједиицн од 5 II  1934 годиие no чл. 
61 закључак, да се имаде исплатнти иенмснованом 
по:реднику   за  исхођење тога зајма 50.000.— ди- 
нара, словима педесет хиљада дниара. Taj исти за- 
кључак створен je и на јавиој скупштипи од 22 II 
1924 годиие  иод чл. 26 кљига записиика. У запис- 
иику пише да се има код реалнзације зајма за по- 
криће  трошкова  исплатити износ од    2%    иакон 
што зајам буде потпуно рсалнзован, и то оинм лп- 
ЦИИЗ у Београду, која су више мјессци раднла на 
Hcxoi)eit>y озога зај.ма. Грађаиство града Карловца 
згража се над овим закључком градског заступства 
и то када   се   знаде да je    Државиа    Хипотекариа 
банка државна установа и када се зиаде да je град 
Карловац јавна самоупрааа. Када се толико пише o 
оупцији и  када се тражи хитаи закои протнв ко- 

рупције и  док no вашим речима Крдљевска влада 
иредузима   потребием epe,  опет се види како KO- 
рупција на  све стране цвета. Како може пеко при- 
ватно лице  за град Карлшзац да обанл>а нитернен- 
пнјс  код   Државнс Хипотекарне баике  и  која су 
то лица  код  Државие Хипотешрне банке, која су 
ту интервенцију учниили или код којих je интер- 
вшисано и тако je интервенисао од привапних лица 
ради тога зајма? Зар пи град пе може дрбити за- 
јам иа   своје   иекретнине и своје приходе без ко- 
рупције; далеко смо дотералн када сс такове ства- 
ри дешавају.  Чудно je да je такав закључак могла 
одобрити   баиска  управа   која  je  иадзарна  власт 
над градском   самоуправом. У описаном закл.учку 
градског  заЈСтупства у Карловцу утврђено je дело 
из Закона   o   сузбијању злоупотреба у  службеиој 

дужности од 30 III 1929 годнне б[). 25834 пати Кри- 
вични суд ни државно тужноштво још ништа пре- 
дузели нису no вој ствари и свет се гтита има ли 
правде и закона за корупцију у овој милој нашој 
Домовипн 

Пошто према томе постоји један јаван скан- 
дал, да градско заступство јавно на седници својој 
одобрава 50.000 дшгара за корупцију, то Вас молнм 
да ми изволнте у Народној скупштинн усмено од- 
говорите: 

1 — Je ли Ваи позпато да je градско заступ- 
ство у Карловцу иа 22 фебруара 1934 године одо- 
брил« 50.000 дииара за корупционистичку ннтервен- 
цију због градског зајма код Државне хнпотекарне 
банке; 

2 — Јесте ли вољни одредити хнтно поступаље 
по закону o сузбијаљу злоуопотреба no службе- 
ној дужностн против свнм кривцима којн су пред- 
лол<нли и прнмили такав закључак као и протии 
оних који су корумпирали друге no истои предме- 
ту, те што каните одреднти да се обезбеди градска 
општина на имовину свих прадских заступника за 
штсту no истом предмету? 

3 — Зашто се ne доноси хитап закоп против 
корупције када се види да je ne само државпа 
адмппистрацпја, пего и самоуправпа под захватом 
тешких дела корупције, када видите свакодпевпе 
тешке случајеве, којп нзбпјају на површипу, a na- 
род се згражаЈ што се већ нпшта не предузнма за 
очување државпе ц пародне нмовине? 

Изволите, Гошодиие Претседниче, примити 
уверење o мом поштовању. 

Београд, 3 марта 1934 годипе. 

Народпи послапицп: 
Јосип Стажић с. р. 
Владимир Ст. KpcTHh с. р. 
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Др. Мплана Метнкоша, 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

иародиог послаиика, на Миннстра соцнјалне политике и народног здравља 
o запослењу страних радиика и намештеника. 

Господине Министре, 
У нашај зем.1,11 има OKU 65.000 страних намје- 

штеиика и страних радника у разним иредузе- 
ћииа уз добре плаће, док имамо у иашој до- 
мовиии преко 185.000 хил.ада иезапослених при- 
Baiimx намјештсиика и радиика, који у очајиој 
биједи чекају колачну катастрофу, a нншта се не 
предузима да се страши намјештениди и радпнци 
Пшиаљу својим кућама. 

У Загребу су упослени овн страии држављани 
као чииовиици и намјештеници: 

Лајзер Хермаи, немачки аустријапац, књиго- 
во1)а код Хрватске СвеопКе кредптие баике, Илица 
23, ужива мјесечну плату 5.000.— дннара; Мауер 
Максо, талијан, чиновник код Јадраиско осигура- 
вајуће д. д., Хацова ул. 10, ужнва мјесечну плату 
динара 5.000.—; Вајнштаји Јакоб, немачки аустри- 
јанац, чииоииик код Нихат д. д. за трг. и ннд. дрва, 
Зрињевац 8, ужива мјесечно плате дин. 10.000.—; 
Марван Фраи.о Јоснп, њем. аукгррацјриац, чииовник 
код Ладраиског оснгуравајућег д. д., Хацова ул. 10, 
ужива мјессчно илате дии. 8.000.—; Мартии Геца, 
мађар, чпновннк код Бонди Мартин и другови д. д., 
Мартићева ул. 8, ужива мј. плате дии. 10.000.—; 
Траде Бруно, п.см. аустријана«, чнновник код 
Бачић д. д. купаонички уређај, Влашка ул. 75a, 
ужива мј. платс даш. lO.OOO.—; Блох Лдолсј), отац 
II>CM. аустријанац, чииовник код Рожапковски кар- 
тонаже и иид. папнрие робе д.д., Савска ц. 31, 
ужииа мј. плато днн. 8.000; Цукер Внли, немач. ау- 
Адолфа Блоха, њем. аустријаиац, послово1)а код 
Рожанковски картонаже и инд. папирне робе д.д., 
Савска u. 31, ужива мј. плате 6.000.-- дии.; Фрапк 
Симон, њем. аустријапац, чиновник Е. Вајс и друг, 
четкарски производи, Прилаз — Баруна Филигто- 
вића 79, ужпва мј. плате 8000; Вацек Франц, п.ем. 
аустријанац, хемичар код творпице оцта Карл 
Нојман, Мартићева ул. 21, ужива мј. плате 6.000: 
Валтух Адолф, њемач. аустријанац, трг. намјеште- 
иик код Јадран. велетрг. папира Дане Сингер и 
друг, Дежелићева 30, ужива мј. плате 7.000; Валтух 
Апн, жеиа, њем. аустријанка, дописница (жена 
Адол(1)а Валтух) код Југанил к. д., Свачићев трг 6 
ужнва мј. плате 3.000; Зентнре Франц, Немац, по- 
словођа код трг. ципсла Шандор Ебенспангер, 
Илица 2, ужпва мј. платс дип. 6.000; Дојч Вили, 
и.ем. аустријанац, чиновник код Нашичке творпи- 
це тканина и паропила д. д., Марулићев трг 18, 
ужива мј. плате дин. 8.000; Цукер Вили, немач. ау- 
стријанац, чиповпик код општег Југослов. банкар- 
ског A. Д., Јуринићева ул. 22, ужива м.ј. платс дин. 
7.000; Дојч Валтер, п.ем. аустријанац, чиновник 
код опште Југосл. бапке A. Д., Јуришићева ул. 22, 
ужива мј. платс дин. 6.000; Шредер Теодор мађар, 
чиновник код Загребачке дионичке пивоваре н 
творн. слада д. д., Илнца 224, ужива мј. плате 
дии. 6.000; Мајерхофер Јозеф, мађар, чиновник 
код Загребачке дионичке пивоваре и творнпцо 
слада Илица 224, ужива мј. плате дин. 5.000; Гра- 
миш Емил, њем. аустријаанац, чиновник код Вар- 

дар осиг. друштво, Јуришићева ул. 9, ужива мј, 
плате дин. 6.000; Хорват Лео, мађар, чиновниккод 
Вакуум Оил Трг. комп., Краља Петра 5, ужива мј. 
плате днн. 6.000; Пензел Фриц, iiiCM. аустрнјанац, 
складиштар код Гривичића, текст. творница, Ко- 
совчева ул. 5, ужива мј. плате дии. 5.000; Самуели 
Матман, ПолЈак, чиновник код Картро д.д. подуз, 
Тростил, Јелачићев трг 6-1., ужива мј.' плате 6.000; 
Сишкс Карло, Чехословак, чиновник; Келерт Вилп, 
н>ем. аустријанац, чиновник; Боиди X. Алфред, 
ibCM. аустријанка, чиновница; Сикора Гарел, и.ом. 
аустријанац, чиновник; Корнрајх Ернст, њем. ау- 
стријанац, чиновник; Хепнер Лозеф, њем. аустри- 
јанац, чиновник; Штрасер Антон, муж, њем. а\- 
стријанац, чиновник; Штрасер Ana, жсна његова. 
њем. аустријанка, чииовница; Сикора Гарел, и.ем. 
аустријанац, чиновник; Цимпрпх Роберт, 11>ем. ау- 
стријаиац, чиповпик; ВЈрол Целестип, њем. ау- 
стријанац, чиновик; Шарф Јозеф, њем. аустрлјл- 
пац, чиновник; Шрефср Ото, ibeM. аустријанац 
чиновник; Вајнер Ерих, њем. аустријанац, чинов- 
иик; Скалнцки Рудолф, II>CM. аустријанац, чипоп- 
ннк; Рихтер Оскар, 11>ем. аустријапац, чиновннк; 
Јунг Mapne, жена, Јунг Јихаи, муж — чиповпши,-, 
Тајхман Атфоиз Врлхелм, ibeM. аустријанац, чи- 
новник. Сви ови чиповпици — 19 последњих na 
броју — чиновници су код Творнице Памучне ин- 
дустрије Хермана Полака Синови, у Загребу, При- 
лаз Барупа Филиповића 85. 

Пошто су жалосне прилике нашнх приватних 
намештеника, a странци неће да уваже оправда- 
ност захтева незапослених наших народних људц 
то вас, господине Мипистре, молим да ми изво< 
лнте у Народној скупштини усмено одговорити 

1.) .Ie ли Вам познато да су сви у овој интер< 
пелацији наведени приватни намештеници страпи 
држављани и шта мислитс предузетн да naum не- 
запослени приватни намештеници до1)У на њихи- 
ва места? 

2.) Kamne ли одредитн преглед no свим пре- 
дузећима у земљи која запошл.авају стране наме- 
штенике и радиике, да се утврди број неопходно 
потребпих a остали да се упуте преко границе? 

3.) Јесте ли вољии у споразуму са Министром 
унутрашњих послова сачинити списак свију оних 
странаца који су последњих 15 годниа добили 
name државл>апство неправилпим путем, a нашој 
земл.н нису потребни, na да се обавп ревизија 
свих решења раније донетих и да се свн странц1| 
нашој земљи иепотребни упуте преко границе 
како се дешава хиљадама иаших радника и при- 
ватних намештеника у ииострапству? 

Мзволите, господине Мипистре, примити уве« 
peibc o моме особнтом поштоваЈву. 

Београд, 3 марта  1934  године. 

Др.  Милан Метнкот,  с.   р. 
иародии посланик 


