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slav Mihajlovie, Ilasan Toromanović. 
Saopštenje da Pinansijski odbor podnosi naknadni izve- 

Staj o Finansijskom zakonu za 1934/35 godina 

Prctsednik dr. Košta Kumanudi: Otvaram XXXIII 
redovni sastanak Narodne skupštine. Izvolite čuti za- 
pisnik prethodne sednice. 

Sekretar Milan Mravlje čita zapisnik XXXII re- 
dovnog sastanka Narodne skupštine. 

Prctsednik dr. Košta Kumanudi: Ima li kakvih 
primedaba na zapisnik? (Nema). Primedaba nema, 
zapisnik je primljen. Izvolite čuti odborske izveštaje. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): Pinansijski 
odbor podnosi Skupštini na rešenje svoj naknadni 
izveštaj o predlogu budžeta državnih rashoda i pri- 
hoda- sa predlogom finansijskog zakona za 1934/35 
godinu. (Vidi prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kuniatnidi: Ovaj izveštaj je 
štampan, razdeljen gospodi narodnim poslanicima i 
raspravljaće se zajedno sa ostalim predlozima. Izvo- 
lite čuti otsustva g. g. poslanika. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. gr. Ignjat 
Tolić, narodni poslanik, izveštava da zbog bolesti ne 
može prisustvovati skupštinskim sednicama i moli za 
otsustvo. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi; Odobrava li Na- 
rodna skupština ovo otsustvo? (Odobrava). Otsustvo 
je odobreno. Izvolite čuti razna akta. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): Direktor Ve- 
likobečkerečke fabrike šećera demantuje navode na- 
rodnog poslanika g. dr. Nikole Kešeljevića, iznetc u 
njegovom govoru od G marta 1934 godine protivu 
narodnog poslanika g. dr. Pedora Nikića. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ovaj izveštaj 
prima se na znanje. Prelazimo na dnevni red — pro- 
duženje pretresa u pojedinostima budžeta državnih 
rashoda i prihoda za 1934/35 godinu. Na dnevnom 
redu je budžet Ministarstva inostranih poslova. Ima 
reč Ministar inostranih poslova g. Bogoljub Jevtić. 

Миичстар пиостраппх послопа Богољуб Јевтић: 
Господо пародпи посланици! Преглед ме1)у- 

народних догађаја и, у вези са њнма, спољна no 
литика Краљевине Југославије за ову минулу ro- 
ДИну, бележи неколпко зпатнпх момепата. 

Засповапа na уговорима o миру и поттопаи>у 
обавеза које из њпх иСТИчу, nama сполта поли 
тика развијала се и трајно деловала у правцу раз 
вијања међупародиих одпоса n органнизације мп- 
pa. Чврсто прпвржепа Друштву Народа и његовом 
уставу, nama сполта политнка развпјала je склад- 
no сву своју акцпју у окрил.у н духу one najnu- 
me ме^упародие ипстнтуцпје. Mn свом сиагом на- 
CTOjiiMo да ona у истиии буде бодрп чувар мира 
и јемац међународног поретка. Порсд свих уда- 
раца који се uanoce угледу n акцији Душтва Ma- 
po/ta, поред свпх јакпх потреса н озбпљне кризе 

коју ono прежпвл.ује, nama Краљевина he сачу- 
ватн сву своју веру у пеопходпост постојања и 
потребу све већег ојачања iberoBor. Ми Иемо па- 
шом сталпом и одапом сарадњом са своје črpa- 
ne иаставпти да допрппоспмо све mro можемо у 
томе цил>у. 

Напуштање Друштва Народа од страпе извес- 
IIIIX спла, a нарочито излажење Немачке прошле 
joL-eim, изазвало je дискусију o евентуалној рефор- 
мн Друштва Народа, По замисли опих који су ове 
разговоре отпочелн, Друштво Наррда требало Пц 
да претрпп промену у самоме склопу, v начелима 
садањег н.еговог постојања. Фашистичка Италија 
имала je у томе иницијативу. Цил. je. господо, ja- 
čan. Желело би се да се успостави режнм хије- 
рархије сила! Ви ту идеју позпајете joiu од nnn 
шле године, у познатом почетпом предлогу o за- 
кл>уче11Ју Пакта у четворо. Сасвпм je појмлјиво, 
IIITO су такви разговорп изазвали велико узнеми- 
peii>e у целој светској јавпостн и нарочито песпо- 
којство и отпор код средњих и малих народа Из- 
веспо je, да би n3Bol)eibe једпе такве замисли у 
крајњој последпци зпачпло уништење ове инсти". 
туције, a ca п.ом, и самог режима постојећих ме- 
ђународних обавеза, значило би тежак потрес era- 
ma створспог уговоримја o миру. To би био повпа- 
так упазад na предратпа начела и мстоде у међу- 
народним одпосима. 

Huje тешко, господо, извести закл.учак, ко- 
лико би протнв тога морао бити одлучаи став Кра- 
љевине Југославије. 

Истина, потребпо je pehu, да парафирани Пакт 
у четворо mije ратификован иити ће то сада бити; 
пдеје o реформи /Тпуштва Народа иису предмет 
озбиљних предлога n дискуспја, али je корисно 
подвуКп u указати на општи отпор који би нзаз- 
вао евептуалин покушај оваквих реформи. Rn се 
сећате да je Сталап Савет Мале Лптапте 20 марта 
прошле године, својом познатом декларацнјом, 
чиппо своју дужност у одбрани важећих начела 
ме1)У11ародне полнтике и Д|>уштпа Наоода. 

Овде je прплика, господо народна послапиии, 
да подвучемо годишњицу потписа и озакоњеи>а 
пакта o организацији Мале Антанте, Ппиликч ie 
да кажемо да je ona дапас признати међупародии 
чппилац. Њеп се утицај позпао, a ii>eiia позитивна 
политика Beli се јасно осетнла. Родинама удруже- 
ne снаге Лугославије. Румупнје и Чехословачке, са- 
да организоване у једну вишу међународну зајед- 
ininv, ca успехом cv разбијале ene one разглашене 
u разорне плапове ревизиоппстичке политике у 
Средњој Еиропи. 

Оргагиизацији Мале Аптаптс ми ћемо са па- 
miiM савезницима поклонити пашу највећу паж- 
њу и бригу у интересу спокојства и напретка све 
три државе и у пптерссу мира уопште. 

Једнакост погледа у свима проблемима, који 
су од заједппчког и општег иптереса, и једподуш- 
пост одлука na свима конференцијама и састап- 
цима члапова Сталпог Савета Мале Аптантс по- 
казује, да je ona заснована na чврстим темеЛ|Има 
сагласпих пптереса и стварпостн и да je одлучпо 
решепо, да тако у заједпици изграђује споју nn- 
литику и сиоје полнтичке и прннредпе односе у 
Средњој Европн. (Пл>ескање). 

Допустите, господо, да се овде задржимо na 
привоедпом  програму  и тсжњама  Мале  Аптаптс. 

За све време name политичке сарадп.е nponi- 
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лих година, проучавала се могућност органнзова- 
ња привредне сарадње Мале Аитанте. Поједини до- 
гађаји у Европи, особито у Средњој Европи, и на- 
ступање опште привредне кризе нзазвали су хит- 
иост одлука у том правцу. Тако, na вапредном са- 
стапку Мале Антанте децембра месеца 1932 могла 
je »eii бити спремљена основа. После потписива- 
ња пакта o организацији Мале Антанте прошле го- 
дине, могли смо се конкретно позабавиги како пи- 
raibCM стварног плана за привредну сарадњу на- 
iinix трију држава, тако п митањем стварања op- 
rana, који he бити погодин за дефинитивпо по- 
стигнуће жел.еног циља, да би наша политичка са- 
радња имала довол.но солидну и трајну базу. 

Ha заседању Сталиог Савета Мале Антаитс- у 
Прагу 1 јуна 1933 године успели смо, као што вам 
je позиато, да створимо стваран ivvm за ову са- 
ради.у, a овај nam састанак, први састанак ПрИ- 
вредног Савета, имао je за задатак, да на крају 
нађе пут за дефинитивно образовање једне ii|ni- 
вредне заједнице у Средњој Европн, koja he на 
свакн мачип повол.ино угицати и на суседне нам 
државе. 

Тако IICMO ме1)усоГ)мим поверењем разбијати 
све злураде интриге, a истрајинм радом развејаги 
тако ауторитативпо изречене сумње у трајање и 
успех Мале Антаите. (Пл>ескање). 

Да укратко кажем, господо, uno ми желимо у 
привредном погледу IIOCTHIIH: 

1 — Прмвредпа и финансијска криза десетковала 
je iiaiue пациоиалне прлвредме нзворе и иеобично 
смањила обим наше иеђусобне раамене добара. 
Наша je прва дул<иост да je повећамо што пре 
и да »eii сада створимо базу за побол.шан.е иа- 
пшх трговниских одиоса у 1934 години. 

Ово побољшање за 1934 годнну треба да бу- 
де почетак општег пораста садашњих мрнвредиих 
одиоса изме1)у name три државе. Годииа 1935 тре- 
ба опет да покаже даље систематско побољшање 
у привредној сарадњи н размени добара. 

2 — У томе циљу 6i!lie спремљен цсо систем раз- 
иих мера, иових установа и нове организације на- 
ших привредннх одиоса, речје o установл>енЈу стал- 
них устапова које he имати за цил> да олакшају 
из године у годину noBehaibe обима ме1јусобне раз- 
мспе добара, да прилагоде привредне устапове на- 
ших трију земал>а једпс другима, да створе усло- 
ве за noKpuhe иових потреба становништва наших 
трију земаља, који се у знатној мерн Mel)yco6iio 
допуњују, како би, после извесног времена путем 
рада и еволуције, као што je то био случај са иа- 
шом политнчком заједницом, дотли до такве при- 
вредие зајединце, која би омогућила да се узајам- 
Fio повећава привредни просперитет наших трију 
земаља. 

3 — У овом свом раду ми ne желимо да искљу- 
чимо ни једну другу државу. Напротив. у пптере- 
су je свнх iiac да"сара1)ујемо на том пољу и са свп- 
ма нашим суседима: ми ћемо поштовати НјИхово 
оправдапе привредне нитересе и сав naui рад у 
Прнвредиом савету OHIIC нпспирнсаи овом тежп.ом. 
Ми IICMO искрено и са задовол.ством поздравнти 
све one који буду хтели да иам се придруже у о- 
вом заједпнчком раду, као mro то у осталом и 
[тредвиђа наш пакт o организацији Мале Аитанте. 
(ГТл.ес1<а11>е). 

Кадгод je озбил.но и искрено 1")еч o прннред- 
ној организацији и сараднуи у Средњој Европк, 

треба најозбиљније рачунати са овим трајним и 
лојалним расположењем Мале Аптанте. Huje cn- 
гурно њена крнвица, uno се mije до сада у том 
правцу дошло до стварних резултата. 

Господо народии посланици, руковођена чвр- 
стом жељом да у свакој повољној прилици допри 
neće међународном спокојсгву и безбедности, Кра- 
љевска влада, саобразно духу устава Друштва 
Народа, и других међународних уговора, старала 
се развити сву делатност у што пуннјој применц 
великих начела ме1)ународне полктике li мира. У- 
свајајући у примени та руководна »ачела наше no- 
лнтике, мн хоћемо да се у Средњој Европн и на 
Балкаиу према њима оргаиизујемо и да покажемо 
да смо са нашим савезницима н пријатељима вољ- 
пи да их трајно утврдимо и поштујемо, чврсто ре- 
шени у исто време све учинити да их н други no- 
штују. 

Крал.евипа Југославија поштује ираво na мир 
свих народа, a иајвише својих суседа. Ona поштује 
право свих иа безбедпост и спокојство; ona lic- 
крено жели свуд око себе напредак и благостаи.с: 
али исто тако ona с правом тражи и заложиЈЈе за 
то сву своју снагу, да и други према њој лојално 
то исто чине. (Бурно одобравање, пљескање и уз- 
вици: Тако je!) 

Ha томе путу Краљевска влада je у Лондону 
4 јула прошле године потпнсала копвемцију O де- 
финицији    наиада. У непрекндиим    иапорнма    за 
организацију мира ова je конвенција, господо, вр- 
ло зиачајпа. 

У жслјИ да утврде постојећи мнр између њих, 
обезбеде што бољу примеиу Брнјап-Келогов пак- 
та, Мала Антанта, Турска, Пољска и Упија Совјет- 
ских Републнка сагласиле су се, да прихвате де- 
финицију иапада у међународним одпосима она- 
ко, како je она дефииисана на комферемцији за ра- 
зоружање, у извештају комитета за питање без- 
бедиости од 24 маја прошле годипе. Овом коп- 
венцијом до потцуности je тачно одре1)е11о, ко се 
и кад има сматратн иападачеи и шта je иапад. Пи- 
тан>е дефиниције нападача једио je од најделикат- 
пијих питања, којима се бавило Друштво Народа, 
a нарочито Комитет за безбединост при конферен- 
цији за разоружаље. До данас се у том погледу 
у Женеви никако pemeite није могло постићи, јер 
су врло озбнл>не санкције које би се морале при- 
мемитн према евентуалном нападачу. 

Потписнице конвенције o дефиницији напада 
у својим ме1)усобним односнма пресекле су све тс- 
niKohe н, искрено желе11И мир и поштовање посто- 
jeher поретка, решиле питање на најозбиљнији na- 
чии за готово све државе Источие Европе. 

У низу, господо, свих напора и догађаја у коп- 
солмдацијч мира, у њиховом природном проду- 
жењу, и као Пзихова иеизбежиа последнца, иасту- 
пио je поволјзи моменат за што живљи рад na 
зближеи>у балкапских марода. Ha ово зближеи.е 
упућивале су ne само прилике na Балкану, пего и 
oiinrra ситуација у Европи. 

Мере у политичким н привредним односима у 
свету; револуциопарпи покрети и безобзирне ме- 
тоде у великим водећим нацијама упућују nac, na- 
роде на југоистоку Европе, нас слабије и сиромаш- 
није, да сс сами и ме!)усобно помогпемо. После 
успелс организације Мале Аптапте, паралелпо са 
њом и као употпуњење наше политичке делатно- 
сти, дошао je рад na споразуму o организацији ми- 



898 ■XXXII)  REDOVNI SASTANAK — 12 MARTA  1934. 

pa и сарадње на Балкану. 
Не губећи ниједног тренутка из вида стални 

циљ сноје балкаиске политике, Краљевска Влада 
није пропустила ни једну прилику да ne поради и 
ис допринесе, Hai првом месту, стварању једне аг- 
мосфере повереша • међу народима на Балкану и 
постепепом утирању тешких трагова трагичне бал- 
качске прошлости. (Пљескан^е). 

Знајући колико je то мучан посао п колика 
je опасност од наглог и прекоредног поступања, 
Краљевска Влада je била опрезна и пажљмва, 

()д прошлог пролећа у Жепеви и лета у Лон- 
дону ми смо, у сарадњи на општим пословима ме- 
ђународних састанака, са Грчком, Турском и Бу- 
гарском испитивали могућност што бољег развоја 
наших односа и извесног оргаиизовања заједннч- 
ких напора у сређивању прилика на Балкану. Huje 
потребно нарочито истицати, господо, да je Руму- 
нија, имајући са иама исте балкаиске интересе и 
солидарост у акцији, нераздвојно поступала са 
Кралзевином Југославијом у свима овнм тежњама. 
11рнликом тих разговора споразумели смо ее са 
Турском Републиком, да скоро закл>учимо уговор 
o пријатељству, ненападању и арбитражи и реши- 
мо такође и постојеће спорове између наших зе- 
маља. Месеца новембра прошле године ми емо те 
споразуме овде у Београду и потписалп. Они су 
neli упућени Народној скупштини па одобрење. 

Потписујући конвенцију, и са овим уговором 
коју je Турска такође потписала, и са овим угово- 
ром o пријатељству и ненападању, nama Краље- 
вина je, господо, еа напредном и савременом, на- 
ционалпом Турском утврдила пријатељске одно- 
се na начин, који je најбоље јемство за мир n ср- 
дачну сарадљу у будућности. 

Веома будна! гшжња, господо, и трајаи напор 
Краљвске владе био je управљен према Краљевини 
Бугарској. Познати су вам односн који су до ско- 
pa владали између Hiaiuai два сусудна и толико срод- 
па иарода. Тешке заблуде и болна прошлост чиниле 
су, да ти наши односи можда И иису могли бити 
друкчији. Али, здраиа будућнот и напредак наших 
народа и мир на Балканузахтевали су неодложно да 
ее ти одиоси измене и поираве до те мере, да нада 
у бољу будућиост, међуообно поверење и искреиа 
сарадња заузму место бесмислене paicnpe и крвавог 
узнемираван>аигложен>а. (Одобравањеипљеска-и-е). 
Краљевина Југославија мушки je пошла пугем при- 
ближења н свесно, подносећи жртве, сачекала je бо- 
ље дане у одиосимз са Бугароком. Охрабрена тлме 
што je и на страни Бугарске наишла на разумева- 
ibe и прихватање политике зближења и сарадње, 
Југославија he наставити ту политику искрено, па- 
лазећи да зближен.е два сродна иарода, две суседне 
Крал.евине најприродпије одговара потребама трај- 
ног мира и оснгураиог иапретка na Балкану. (Бурно 
одобравап.е и узвици: Тако je!) Политика зближења 
и сарадње, коју Крал.евина Југославија жели И 
хоће наставити да води према КраљевиниБугарској. 
јаспа je и јавна, она je у смислу безбедности и сми- 
реља па Балкану. Тоие бн ипаче билл политиказбли- 
жења и сарадње, ако би била уперена против ма Ko- 
ra; то не би могла бити, господо, mi у ком слу- 
чају политика Крал>евине Југославије. (ГЈл.ескап.е 
и узвици: Тако je!). Верујемо да се тако гледа и у 
Со(1)ији и дубоко омо увереии, да Tiai политака одго- 
вара најбољ« схваћепнм интересима и Бугарске и 
бугарског народа, који мора бигн као и наш, жељан 
мира. рада н иапретка. (Пљескап.е и узвици: Тако 

je!) Ca тим осећањем цео југословенски иарод, ви 
сте сведоци, господо, искреио je поздравио прве 

■сусрсте оба суверена на железпичкој станици у Бео- 
граду, затим у Ексинограду, као mro je нарочито 
пскреио и срдачно поздравно Њ. lb. В. В. Кр&ЉЏ 
Бориса и Краљицу Јоану приликом званичне посете 
Узвишеном Дому Њ. В. Крал.а децембра прошле 
године. (Бурно и дуготрајно одобраваље). 

Оа задовољством смо тада констатовали да je и 
Гптарски народ то правилно разумео и свесрдио от_ 

прздравио, 
У том знаку, господо, потражимо спокојство и 

срећнију будућнФст! 
Госиодо народни послаиици! Балканока поли- 

тима Краљевине Лугославнје, као што добро знате, 
има далеки корен у прошлости; она je наша тради- 
ција. Прве датуме joj je обележио у револуцио- 
иариом, устапичком добу Вожд Карађбрђе и од та- 
да, кроз цео прошли век, ту je политику зближеша 
и сарадње са балкаиским народима, са малим засто- 
јима; доследно и истрајно водила Србија све док je 
mije славно предала моћнијој и у срећнијим прили- 
кама Крал>евинн Југославпји. У балканској политп- 
ци своје нацтоналне државе, nam народ je нагон- 
ски ocehao јемство иациоиалне слободе и залогу за 
безбеднију будућност. Отуда увек готовост иа eno- 
разум и сарад1ву са свима балканским народима за 
ослобођеше и слободу Балкана, a с друге сграме 
борба непомирл.ива, до краја, противу туђина И 
завојевача, na било с које стране onu долазили, кар 
n противу свих њиховнх заблуделих помагача на 
Балкаиу. (Бурно одобраваље н усклици: Тако je!) 

Даиас Краљевина Југдславија има на својим гра- 
иицама аслобођене и слободне балканске народе у 
њиховим националним државама. Са свима балкап- 
ским државама, то можемо peiui, гоеподо, Лугосла- 
вија je у оасвим добрнм и прнјателуоким односима. 
Али то иије довдЛ)НО. За напредак и просперитет на 
Балкаиу неопходно je потребна организација трај- 
иог мира и безбедности, потребна je смишљеиа и 
искрена сарадња на свима пољима политнчког, кул* 
туриог u привредког живота балканских народа; 
iiOTpe6rio je више осећања солндарности и заједии- 
це интереса. Напори Краљееоке владе бнли су иа- 
рочито упра1вл>ени у том правцу. 

Али пре свега, господо народни посланици, нека 
иа.м je допуштено, да се еа овога места дубоко и са 
оданом захвалношћу поклопимо сталним иастоја- 
ibH^-ra н иајвећнм заслугаш Њ. В. Краља Алвксшдра 
за стварање атмосфере поверења и неопходних усло- 
ва за организацију мира и сарадње на Балкану за 
балкаиски споразум. (Свн народпи послатици устају 
и одушевЛ)ено кличу: Живео!) Ha великом путу до 
краја месеца септембра прошле године, да се у Д0' 
6j>yi,iii и na Kp(t)y у име југословеиске иације, са №. 
В. Краљицом побожио поклони сеиима овојих јУ' 
иака и најбољих синова ове земл^, Њ. В. Крал> јс 
изврпшо једну иглоријоку мисију од Сииаје на 
Ексиноград, Стамбул и Крф. У Bol)emiM том при- 
ликом разговорима са владарима, шефовима ДР' 
жава и одговорппм министрима балканских наро- 
да, стоорен je осећај међусобног поверења и мо- 
гућност балканског споразума. 

Одмах за овим настали су живи разговори И 
прегОвбри одговорних влада o закључен.у опигтег 
балканског споразума. Ти су преговори без преки- 
да Bolicim све до почетка фсбруара ове годиие, ка- 
да су окончапи у Београду, a завршени гготписоМ 
гаакта o балкаиском споразуму 9 фебруара у Атини- 
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Господо! Балкански Пакт je одмах no потпису 
објављен и његов вам je текст познат. (>и je одре- 
ijcu у замист и јасан у изразу. ! Гакт je основа и 
први циљ споразума na Балкану: организација трај- 
иог мира и безбедиости државних граница на на- 
шем полуострву. 

Ч'ст11|)11 силс потписнице обавезују се, ради 
учвршћенЈа мира, да одрже поштоваше садашњег 
територијалног стања на Балкану. Оне rapainvjv 
Mel)yco6iio бсзбедност свих њихових балканских 
граница. И не само то, one сс посредно обавезују 
иа поштовање безбедмосш граница и оних балкан- 
ских држава, које нису потписнице пакта. Идеја 
пакта je у пуиом складу традиционалне политике 
Југославије: на Балкану само балкански народи, 
независни, сложни и споразумни, као услов њихове 
слободс и јемство њихове независности и као за- 
лога ii>iix()iie напредне будућности. 

Силе потписнице посаветоваће се увек, кад за- 
треба, o мерама за заштиту ннтереса no овом уго- 
вору. 

^ади дисциплине иисли у духу пакта и ради 
склада у политици на Балкану, потггиснице nelie 
примати никакве особене политичке обавезе мрема 
Kojoj балканској земл.и без претходне сагласности 
са осталима. 

Да би иакт ono у пуном смислу балкански eno- 
разум, да би се дошло до крајњег циља његовог, 
предвиђен je приступ и осталих држава које нису 
овај уговор потписал.е 

Овакав какав je, без. Арбаније и Бугарске, пак- 
ту се могу правнти приговори. Али ne треба забо- 
равити, да je он први и једини израђен покушај 
tpajne организације мира и безбедности na нашем 
Полуострву. On je највише, што се сада, у овом 
времену могло постићи. llame жеље иду преко то- 
i'a, nam рад сс na томе ne може зауставптп. Пакт je 
Инструменат позитивне политике споразума и ми- 
Ра na Балкану, и то мора бити. Он обавезује na 
Mnp n поштовање безбедности; води општем спо- 
разуму и сарадп.п. Пакт треба примити лојално и 
одбацити задп^е мисли у његовом тумачењу, ако у 
нстини желимо да оцепимо праву вреднрст кон- 
структивне политике, којој on треба да служи. 
(Одобравање и узвици: Tako je!). Правилно тума- 
чен и добро примењен, onaj уговор може пресећи 
na Балкану политику интрига, завада и изнена- 
•)ења. 

Није исправно тумачити пакт као савез npo- 
|'иву ма које силе nn посредно пи непосредно. Он 
^ohe мир и чува балканску безбедност ради впшег 
Циља балканске политике. Да лп je то непрпјател,- 
ство према коме? Mn морамо Желети и хтети да 
сами, споразумно и добронамерно решавамо своје 
балкапске ствари и спорове. Me бити средство ни- 
Чије полптпкс na Балкану, ne служити ничијим ци- 
Љевима, na ма како биле примамљиве користи; го 
сс пама чини најздравија политика. (Бурно одо- 
бравање и узвици: Тако je!). Свака друга je штет- 
,[;i n свети сс. To смо видели. 

Злокобпо je то хтетп заспиватп своју безбед- 
чост na завади оних који су нам потребии! 

Краљевина Југославија je потписала овај уго- 
uop ca чистим побудама пријатељства према свпма 
11 ради највишег циља балканске заједничке поли- 
Tm<e. За њу се ne може pclui да иије у добрим 
11 пријатељским односима са свима балканским др- 
^авама без  пзузетка.  Ту  политику  прпјател.скпх 

односа n све јаче сарадње Краљев.ска влада lie пу- 
noM вол.им продужити са свима балканским наро- 
дима; онаће joj одржати у пуној мери спагу стал- 
nocin и коптинуитета. 

Кралјевска влада може, господо, са задовол.- 
ством peiui, да je ca сређивањем односа na Бал- 
кану ишло напоредо n развијање бољих наших 
односа са Арбанијом. I lani народ je ca симпатија- 
ма пратио n увек прат велпке nanope Apoannje и 
ibene владе, да савремено организује n среди своју 
младу државу, да унапреди своју привреду и се- 
бе ојача. Учвршћивање незавксности Арбаније и 
n.eno оспособљење да буде што кориснији члан 
балканске и међународне заједнице, претставља 
искрену тежп.у name политике и наших пастојап.а. 
Пријатељско држање Кра.певппе Југославије схва- 
lieno je правилно и с поверењем у Тирани, те се 
може забележити добар напредак у нашим однр- 
сцма. To lie се нарочито изразити у јачој прпвред- 
noj сарадњи и размени добара после допунског 
трговинског уговора и споразума o граничном 
промету. 

Господо, у последње време поиово су се ^рчеле 
imipimi вести у иностраној ттампи o памеравапој 
рвсторадиј-и хабсбуршке мопархије. Да On баук био 
Belin, приметила се и извеша акгпвпост у тако- 
званим легитимистичким круговима у Аусфији и 
Maljapciooj. Ose je ово пекако ппдпскретпо и објав- 
л.пвано. Доисдспо у везу са крвавим дргађајима у 
Аустрији n разговорима o аустро-ма^арској унији, 
могло би то да озиамује смптљену акцпју једне од- 
ређене полптпке од необично великог замаха. 

Ово je морало изазаати живу пансЊу паше и 
светске јавносги. Нужно je, господо, да ми o овој 
припрећеној ресторацији хабсбуршкс монархије 
кажемо коју реч n овом приликом. To je наше 
право n дужност. (Узвици: Тако je!) Ми смо д^лом 
наследници Аустроугарске Монархије; ona се o нас 
поглавито n разбпла. 

11'ма ne треба nimna да доказујемо. Историја 
хабсбуршке мОнархије je позпата, o n.oj je дефппи- 
тиван суд изречен. Кадгод се за рестбрацију хабс- 
буршке монархије што озбил>по покуша, као оно у 
Мађарској, пли mro прогоиорп, као ово у Аустрији. 
онда, као no пекој пепзбежној (^аталности, крв се 
гфолјтје. 

Зар бп то могла бити по.чптпка спасења n кон- 
солидацијс? Нема више те силе, a још ман>е такве 
ио.штичке комбинације, која lie ту мбру протлостп 
MOIUI народима na Дунаву прислужити IMO паду na 
оол.у будућлост. (Бурпо одобравап.с и узвици; 
Тако je!). 

JacHto je, шта ово треба да значИ. Али n за убу- 
дуће мека се зна наше мтпл.сњс: полптпка ресто- 
рацпје хабсбуршке мопархнје nnje, nniir може бптп 
политика nn коисолпдацијс mi смпЈкт.а (Узаици: 
Тако je!), ona je и противу реда n противу мира. 
Ko хоће и.у, тај хоће пародпо n међународно зло 

A што се nac, господо, тиче, југословепскп na- 
род није био узмакао ии пред жпвом Аусгроугар- 
ском Монархијом na nehe, naučeno, nn пред њеном 
упваром! (Вурпо одобравањс и узипцп: Тако je!). 

Г-аотодо народни nociaimnn, ускоро се сасгају 
у Риму шефови влада Аустрпјс, Мађарске и Иташи- 
je. Састају се no веома важпом послу ne само за ове 
трн земље, већ важном и sa Читаву Европу с обзи- 
ром na положај ових земал^а, с обзиром на п.пхои 
могући политички n привредни одпос, За сада се 
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ништа званично није објавило ни у погледу обима 
ни у погледу циља овог посла, за који би се, при 
добром ра^положешу, понајпре могло рећи да има 
антирсвизионнстички карактер! 

Све оно с чиме смо упознати н што за сада 
зиамо недовол>но je, господо, да би могли унапред 
одреднти наш став према овој комбинацији, која сг 
xohe да изграђује. После аустрнјскнх и ма1;арских 
пасета у Игалији и добнјеиих привредиих повла- 
сгица, после поновлјСних посета италијаиског мтги- 
стра г. Сушћа у Беч и Будимпешту, након жалос- 
пих и крвавих догађаја у Бечу и промене режима 
у Аустрији, очекнвати je један шири споразум три- 
ју држава за полнтичку и привредиу сарадњу. Да 
ли je то једноставна комбннација само ове групе, 
mro за сада у ствари изгледа, или се замишља као 
почетак пеке шире акције у тежњи сарадње ка трај- 
иој привредној оргаиизацији Средње Европе, то 
ћемо, господо, убрзо вндети. Дотлс ми морамо ре- 
зервисати свој суд н опредељиваиЈе. (Узвнци: Ta- 
ко je!). 

У питању Аустрије, одржавања љене иезави- 
сности, КралЈевииа Југославија je, господо, имала 
увек једпо одре1)еио мншЛ)енЈе и једиу политику. 
Истииа, ми нисмо позвани да браиемо ме1)у првима 
ту тешку ме1)у11ародиу, европску брнгу. Проблем 
Дустрнје ие може се правилно решнти пнтн га 
трсба решавати у иптересу ове илн оне силе, њега 
тпеба решавати само v иитересу трајпог мпра и 
консолидације ме1)упародиих одиоса, опако како 
упућују уговори и Г1р1шл>ене ме1)уиародие обавезе. 
(Узвнци: Тако je!). 

Наша je политика била и биће стално у том 
правцу, гајећи према Аустрији и 11>еном иароду 
увек најбоЛ)е расположе1Бе и пријател>ске одпосе. 

Вама je, господо, из ранијих нзлагања позна- 
то, колико je труда и пажње улагала Крал.евс^а 
влада у питању разоружања; OFia иије прсстајала 
im једиог тренутка да capai)yie са осталим пла- 
дама н чини све тто до ње стоји, да се ово веома 
важио питање позитивчо и споразумно реши. И 
поред свнх напора и промене метода у раду, до 
сада се није могла постићи неопходна сагласност 
ме1)у силама, иије се могло отићи ни корак даље. 
C друге стране, у пнтању наоружања, без икаквих 
договора, отиитло се свуда далеко унапред. Ова 
појава ојачала je само опште неповерење и забри- 
нутост. Надати се je, у овој последњој фази ди- 
пломатских разговора, да одговорие владе nehe 
штедети ни најве1и1 напор, да се у политици мирп 
и међународног повсре11>а учини један позитиван 
преокрет н у пнтању разоружања постигне она не- 
опходиа сагласност, на коју су морално обавезне 
све силе, којима су одржање и иапред^к Друштва 
Народа и ме!)ународног мира na срцу. 

Задржавши вашу пажњу на главним задаци- 
ма и пословима наше спол.не политике, иа начин 
који су они решаваин и вођеии, Крал.евска вла v.i 
се нада, господо, да ћете са њом бити једнодупши 
у уверењу, да Крал,ев11па Југославнја v заједнич- 
кој политици са Француском, Малом Антантом u 
балкапским пријател.има, може спокојно и с пове- 
реп.см да гледст у будућност. (Бурио и дуготрајио 
одобрава1ће и узвнци: ЖивеоП 

Претседипк др. Коста Кум^иудн? Има реч 
г. Светислав Хођера да да изјаву у име Лугословеп- 
ске иародме страпке. 

Светислав Хођера: Господо народпи послани- 
ци, изиосећи рад Министарства спол>пих послова 
у прошлој буџетској годипи, г. Министар Бошко 
Јевтић цитирао je између осталих уговора, које jt-1 

nama држава закључила у тој години. и Четвоопи 
пакт закључен између иас, Румуинје, Грчке и Тур- 
ске 9 јануара т. г. у Атиии. 

У име својих другова и у име своје изјавл>у- 
јсм, да ми поздравл^шо сваки међународни акт, 
којим се иде за осигурањем мира н за чувањем 
стања створеног мировним уговорима* Зато ми iio- 
здравл>амо и закл.учен>е овог четвормог пакта уз 
iicKi)eiio жал>еље, што ме!)У потппспицима ne види- 
мо и братску земљу Бугарску. (Узвици: Живела!)- 

Истипа je, да члап 3 тога споразума оставл>а 
отворена врата и осталим балкапским државама. 
na и Бугарској, да му приступи, алн je пријем услоп- 
љеи, што je прпродпо, пристанком свију члапица 
сауговориица, a било бн бол^е да je Бугарска сту- 
пнла у то name друштво Beli приликом склапања 
споразума. 

Наш однос према Бугарској ие може да се о- 
грапичн na узајамну гараптију безбедности бал- 
капскнх граница. Ми желимо, да тн односи буДУ 
Miioro ближи и приснији; ми желимо, да са Бугар- 
ском постигнемо тако зближење, које ће нас no- 
степено одвести ка једпој братској задедници. (О- 
добраваизе). До11И до тога може бити питање вре- 
времепа, али док се до тога зближења ne дођс, 
ми ne бнсмо требали пикаквим актом да себи ве- 
жемо руке, којим би се одлагало или отежавало 
испуњење те паше тежп.е. Ми сматрамо шта више, 
да се na Балкапу може само братским споразумом 
изме1)у nac и Бугарске загараптоватн трајап мир, а 

за трајпнм миром тежимо n мп и Бугарска (Одо- 
бравање). 

Одпос између ма које две балкапске државе 
nnje истоветап пашем одпосу са Бугарском. Ми и 
Бугари смо Јужни Словепи; ми смо два братскЗ 
племепа и природпа je ona тежња, која сс oceha И 
код nac и код Бугара за братским и дефппптивпиМ 
зближењем. (Одобравап>е). Такав одпос ne постоји 
пи изме1)у које друге две државе na Балкапу. 

Ми бпсмо се радовали, када бисмо датим оба- 
BeuneihHMa стекли увсрењс, да се прпмепом чет- 
ворпог пакта неће пи уколико одложити то збли- 
жење, које се, no пашем убеђењу, ne може спречп- 
ти. (Гласови: И nehe). 

ПоздравлЈајуЈт сваки мировпи акт и изјавл>У" 
jyiin жел.у да nama спол.па политика има увек преД 
очима тежњу n namer и бугарског парода за ства- 
рап,ем једне солидпе и братске заједпице, изјав^ 
љујем у име послапика члапова Југословенске иа- 
родпе странке, да ћемо гласати за буџет Мипистар' 
ства спол.пих послова. (Пл)ескап>е и узвици: >1ч11' 
вео! — a na левици поклици: Живео бугарски ":1' 
род!). 

Прстссдиик   др.   Коста   Кумануди:   Има   lu 

г. Омер Кајмаковић. 
Омер Кајмаковић: Господо народпп послапи- 

ци, са овога места речепо je и подвучепо пеколЧ" 
ко пута у току буцетске дебате, да je nama eno*' 
na политика активпа, да je активпа и у правцу за' 
штнте n интереса name државе и namer парода 
да je активна у правцу одржања светскога мир^ 
Арапжмап Мале Антанте n Балкански пакт npej' 
ставл^ају једно дело од еминсптпог ме1)УпароД" 
значаја -и дело трајпог успеха. Из тих разлога .i1 
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верујем да hy иогодити ваше мишљење. ако се за 
све ове успехе ода пуно признање за такав рад 
iiie(j)y name спол.не политике, призпање које му 
Даје пуно права иа заслуге коју je учинио у слуџ- 
би отаџбине и народа (Тако je). 

Не сумњам ни једног тренутка да г. Мииистар 
иностраних дела води пуно рачуиа и поклања сво- 
ју пажњу актуелиим проблемима ме^ународие по- 
Литике који нскрсавају на дневии ред, a ко.ју и вн 
делите с њиме. Охрабрен тим споко.јством које и 
ви сви делитс у питању наше спољпе политике, 
бићу слободан да дотакнем овом приликом један 
од тих проблема. To je проблем Аустрије, проб- 
лем, као што каже светска штампа, средње Европе. 

Taj се проблем поставлЈа упоредо и у вези са 
питањем иезавнспости Аустрије. Једпи xohe да га 
реше спрово^ењем апшлуса т. ј. присајсдињењем 
Аустрије немачком Рајху; други међутим траже рс- 
шење у комбинацијама Аустрије са другим држа- 
вама na Дунаву. Мала Антанта стоји na исправном 
Гледишту и има jacne погледе и na тај проблем 
свога суседства, I beno се гледиште ослања на ста- 
ibe створено уговорима o миру, које je огаранто- 
вано Сенжерменским миром и протоколом од 1922 
годипе. т. ј. самосталпост Аустрије има да буде 
опаква каква je у данашњем обиму без икаквих 
других плаиова. Господо, no извесшш знацима 
судећи, меми сс чини, да je ово треће гледиште о- 
стало арнлцчно усамљепо, a na и.егово место по- 
јављују се контуре, чије ћемо слике кроз веома 
краггко време мпого јасиије видети. Томе je песум- 
ibHBo крнва данашња ситуација у Аустрији. Сама 
аустријска влада компликовала je тај проблем. На- 
Ма je позпато да je одмах у иочетку влада г. Дол- 
Фуса дала јасну деклерацнју у којој je казато да 
се iben програм и спољни и унутрашњи заснива 
на одржавању независности Аустрије, Te појаве 
одјекиуле су поволјпо у читавом свету. Међутим 
Владавина г. Долфуса дала je повода озбил>иој 
сумњи у ту његову изјаву. Ако je г. Долфус одиста 
Хтео да републици аустријској обезбеди самостал- 
Чост, његова je дужност била да помаже и све оне 
Политичке групе и елементе у Аустрији, који су у 
својим програмима одиста нмали као основно па- 
чело независност Аустрије. Ha жалост, г. Долфус 
то пије учнпио. Целокупна Европа, с обзиром на 
то питање аустријске независности, имала je пуно 
Поверење у социјалну демократију у Аустријн. Ње- 
"о поверење пашло je своју потврду v политичком 
Раду социјалне демократије у гоме правцу, што je 
тај народ био изразитијн после измењених при- 
•'Шка у иемачком Рајху. 

Г. Долсјјус међутим, својим настојав^њем да 
Аустрији обезбеди самосталпост, сматрао je за сво- 
ЈУ дужност да своје природне савезнике на томе 
"ослу уиишти у крви. Грађански рат у Аустрнји, 
^а својим тешким последицама, и ако хоћете пс 
својој бруталпости, тежи je него икакав други 
слични потрес за последњих 50 годипа. Из хума- 
"их разлога он je изазвао код цивилизованих на- 
Рода одвратност, a политичка страна овог поко- 
^а аустрнјских радиика показала je ДЗ1 je г. Дол- 
Фус далеко удаљен од намере да обезбеди неза- 
Висност ове мале државе. 

Период^Јладавиие г. Долфуса, без сваке сум- 
Ње, створио je нездраве политичке прилике у са- 
мој Аустрији. Te су прилике сазреле после не- 
станка социјалне демократије, да ова земља no- 

стаие предмет разних планова и сксперимеиата 
извсспих држава у правцу рушења постојећег ста- 
ii>a у Сред1вој Европи. Данас je тешко г. Долфу- 
су да ма кога увери да то нису били његови крај- 
H>II   ЦНЛјСВИ. 

Господо народни посланици, кад се покреће 
nHiaibe независности Аустрије, оида се спомпњу 
и плапови у виду једне уније између Мађарске и 
Аустрије. Питање ове упије јесте ono пнтање Ko- 
je иас не може лишити извесне бојазни и страхо- 
вања за судбину светскога мира, без обзира да 
ли се ова уиија замишља у правцу екоиомске и 
царинске уније, или у правцу територијалне и по- 
литичке уније са међународног гледишта. Из пр- 
вог решења резултира иеминовио ово друго н бн- 
he циљ свих тих комбинација са Аустријом. 

Што je најгоре и no судбину наших граница 
опасио јест и то, што извесне мрачне силе иастоје 
да на чело једне такве државпо формације у ба- 
зсиу Дунава, доведу Хабсбурговце. Државе које 
су победом и no цеиу незапамћених жртава дошле 
до своје независпости и до својих ме^уиародно 
признатих граннца, у појави ове династије морају 
да виде елемепат пемира у Средњој Европи, мо- 
рају да виде опасност no европски мир и директ- 
ио угрожавање  својнх  националних  права. 

Спол^па полнгнка држава Мале Аптапте има 
■свој аксиом, који ne може да буде предмет ком- 
проииса. Taj аксиом састоји се у заштити и од- 
брани уговора o миру. Ове комбинације у својој 
суштини, међутим, yiiylieiie су против уговора o 
мнру, према томе тековппе народа у државама 
Мале Антанте, огарантоване уговорима o миру, 
долазе у положај да буду угрожеие. 

Mama држава кроз период од 19 годипа до- 
казала je своју мирол>убивост, ona у својим иин- 
цијативама иема пикаквих скрнвених наиера, Ko- 
je би биле na штету других држава. Ta мирољу- 
бивост у служби пацификације Средње Европе 
и Балкаиског Полуострва ne зпачп у крајњим слу- 
чајевима дрпуштање да nama национална тери- 
ториј постапе предмет ма каквих плапова o no- 
вом груписању држава na Дунаву, без обзира са 
којс страпе такви плапови долазили. Са iraine črpa- 
ne треба jacno и отворено нстакпути да такве скс- 
перименте ми нећемо гледати скрштених 1)уку, 
и ако будемо ставлЈепи пред готове чињепице, ми 
IICMO своја права заштитити стим срествима која 
иам стоје na располагању. Ако извссие силе желе 
да у Европи створе пово огнЈИШте пемпра, и да 
na Дупаву нагомилају експлозпве који би од Ев- 
ропе могли да створе onaj извор опаспости за 
светски мир као што je пекада претстављао Бал- 
кап upe Светског рата, оида, те силе то могу да 
чипе na своју одговорпост. 

За време своје дуге владавипе Хабсбурговци 
су заснивали своју власт na узурпацијама и na о- 
купацијама туђих територија, оии су градили сво- 
је државе на рушевнпама слободе других народа, 
које су насил>ем стављали под своје жезло. И бу- 
;iyliH Хабзбурговци, ако би се подавили na npc- 
столу двију вароши на Дунаву, владаће доследно 
тим својим традицијама. 

Иптересантпо je, господо, да у свим овим пла- 
поимма постаје све више видљива једна детрони- 
зирапа жена, то je бивша царица Зита, као што 
рекоше епглески листовп, успела je својим nmpn- 
гаптским  способпостпма    да  се  приближи  позпа- 
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TOM аустријском државнику Метернику. Kao што 
рекох, no својим интригантским соособностима за 
прло кратко време, jop то je релативно врло крат- 
ки временски период, од оне авантуре Карла v Пе- 
шти, до дамас оиа je успела да окупи све мрачне 
елемсмте у Европи, почевши од мађдрских леги- 
тимнста, преко аустријског Хајмвера, na чак до 
савезпика и извап ових двију држава, мобилише 
у корист свога сипа Отона. 

Питање екопомскс  царппске  vnnje  засповапп 
je  веК  одавпо  na  једпој  мистификацији   и  рекло 
би се да земл>е бивше Аустроугарске Монархије 
међусобно у економском погледу гравитирају. Ka- 
да би се  ова теза  могла за тренутак да  прими, 
гиме пије доказапо, да једини излаз решења овога 
nnraiba лежи у унији и ревизији уговора и у ре- 
стаурацпјп   хабзбуршке    мопархпје.   Ако  државе 
Средње Европе одиста у екопомском погледу ме- 
1)усоГ)по гравптпрају, тиме mije речено да те др- 
жаве ne могу да омогуће екопомску n привредну 
везу na бази широкпх оилашћења и узајампости. 

У претпоставци да се између три решења ау- 
стрпјског проблема, по.јаве само ове: аншлус и 
рестаурација Хабзбурговаца, онда, господо, nama 
спол.па политика доведена je у положај између 
два зла. У тој дилеми, a с обзнром na предвиђање 
будућих догађаја, за name интересе преставља ан- 
шлус, уколико би се поставпло, мање злб од оно- 
га првог. Пптање аптлуса ne поставл>а се само у 
иностранству, ono се поставља, господо, и у уну- 
тратњој политицп Аустрпје у виду једног нацио- 
налног шжрета. Принципи уговора o миру и прин- 
ципи једпе гигантске победе савезппка v светском 
рату ne би до те мерс у својој етичкој основи уз- 
дрмао ред етварп, као mro on претстављао по- 
вреду тих пачела рестаурације хабзбуршке монар- 
хије. Аптлус као такав имао би ослонац у пачо- 
лу самоодрђење народа, које je нАчело прокламо- 
nao светскп рат. 

Mu ca Немачком пемамо никаквих сукоба ни 
трвења ни с обзиром на територијаЛна питања, 
mi с обзиром na етнографска питања. Немачке 
маП)Ине 11ретставл>ају код нас оазе, које су отрг- 
путе и удал.епе од својих пациопалппч територи- 
ја. Што се тпче најновијих догађаја у самој Не- 
мачкој, којп су потеклп из једне револуције, и KO- 
JU дапас престављају дефинитивну стварност у тој 
земл>н, Mii смо виделн и учерплп се, да то ново 
стање ne преставља више ни из далека онај страх, 
n necnoKojcTBO за Европу, као што je био случај 
noj политици. Bn знате да je пзмеђу Пол.ске n I-[e- 
мачкој, ретио je врло гешке проблеМе у спо.ђ- 
noj политици. Ви зпаге да je између Пољске и Ие- 
мачке, upe извесног времена, склопљеп десего- 
годишњи пакт o ненападању, и na тој најистак- 
нутијој тачцп спорова, те две землЈе постпгле су 
модус вивепди. Овај пакт с пуним правом назива 
Лојд Џорџ изумирап.ем коридора v свести ne- 
мачког парода. To значи, да je Немачка пошла 
путем мира n путем споразума. 

Граница na Рајни пацифизирана je такође 
признањем Локарна од стране немачких управ- 
љача. Господо, ако хоћемо искрепо да говоримо, 
no свима изјавама, Хитлер неће аншлус, он га чак 
одлаже и ne сматра га актуелним v данашњици • и 
оставл>а га развоју догађаја. Све су то, господо, 
околпостн, под којима се пружа могућност сарад- 
и>е са овом великом државом ne само у привред- 

иом погледу, него n у правцу избегавања заплега 
na Дунаву. Мемачка mije за рестаурацију Хабзбур- 
говаца, im за ревизију уговора, коју траже леги- 
тимисти у будућности. 11з тих елемената могла би 
да се исконструише извесна оријентација и једна 
заједничка сарадња na Дунаву. 

Сматрам за потребно, да jom једпом нагла- 
сим, да je најосетљивији нерв name спол>Н(е по- 
литике у i)eBii3Hjii n у престољу na Дунаву, na 
према томе подвлачим закључак, да ne можемо 
држати непружену руку свакрме, чији се спољнО' 
политички погледи у СредпЈОј Европи поклапају 
са namnM иптереспма и који v спољно-политичкиМ 
питањима имају исте погледе с нама. To од нас 
захтева нужда name самоодбране и стварност вре- 
мепа у коме живимо. To тим upe, што lie се оиа 
два решења, upe или после, појавити пред нама. 

Верујем, да евентуалности изражене у могућ- 
noćni ове дилеме ne претстављају предмет живог 
интересовања namer шефа спољне политике, као 
mio претстављају предмет његове пажње и ови 
састанци, који данас отпочињу у Рпму, ja hy, го- 
сподо, бити слободан да задржим вашу пажњу " 
na једној другој ствари. 

Угледа наше државе n њен престиж na стра- 
mi, na сваки начин почиваду na политичким npir 
ликама у самој земљи и ако хоћете тај углед и 
принцип name државе у овоме Дому. У разним 
конференцијама у нашој землт n посстама др- 
иавпог поглавара и државника пријатељских зе- 
маља нашој престоници, тај углед добио je своје 
копкрстпије форме, mro свакакопаш народ ncnv- 
њава пупом сатисфакцијом. 

Ja мислим да je umna дужност да својнм ра- 
дом у оиоме дому и ван овога дома, да тај углеД 
у иностранству jom umne ојачамо". 

Господо народни посланици, овде су се де- 
силе извесне појаве, Koje су v јавнрсти и штампи 
наших савезника одјекнуле неповол>но. Да до та- 
квих појава ne треба да долази у интересу ове зе- 
мље, доказаћу вам примерима. 

„Чсско Слово", opran Министра иностраниХ 
послова г. Бенеша, између осталога каже следеће: 
,,l (звесно je да би се нетачним оптужбама посла- 
ника господина Станића у првом реду одлучно 
користила антијугословенска инострана пропаган- 
да. Стога треба поздравити чињеницу да je прет- 
седник господин Никола Узуновић те нетачне зп- 
тужбе, за које тврди да нису биле злонамерне, свео 
na праву меру. Додајемо, да би у иптересу Југо- 
славије желели да се у новом парламенту никада 
више ne поврати стање и one методе, од којих су 
имали корпстп само непријатељи ове земл.е. ,,Ли- 
дове Новине" између осталог o тим појавама пи; 
шу следеће: „Ова ствар изазива neli неколико да' 
на велико интересовање. Са политичког гледишта 
ona заслужује пажњу с тога, mro се v последп>е 
време веома уп^дљиво размахала слобода и право 
дпскуспје. Али се исто тако n у Скупштини мани- 
фестује све већа слобода говора. Нажалост, веомз 
често су no среди лични испади и нападаји, који li 

сувише потсећају na one ружне појаве из времена 
пре завођења диктатуре. Mnom који су поздрави- 
ли којп су се великим делом трудили за ову вс' 
liv слободу, изјављују страх да ће се та слобоД' 
злоупотребити." „Народни Листи", opran г. Кра' 
маржа, којп je политички противник г. Бепеч^ 
iininv следеће: „Одговор претседника владе г. У' 
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Јуновића треба поздравити као најбоље срсствг. 
против тактике која je била омиљена у раиијој 
југословенској страначкрј борби, када cv се страи- 
ке узајампо оптуживале због корупције. Не би би'- 
ло здраво зз; југословенски парламенат и парла- 
ментаризам када би понова пао у старс грешке." 

Господо, сматрао сам за своју дужност да вам 
писање стране штампе ирочитам,- уздржавајући се 
овде од сваког свога комептара. 

Изјавл>ујем да hy гласати за буџет Министар- 
ства иностраних послова. (Одобравање и пље- 
скање. 

Претседпик др. Коста Кумануди: Има реч го- 
сподин Мита Димитрнјевнћ. 

Мита ДимитриЈевић: Господо народни посла- 
ници, експозе господииа Министра иностраних 
послова заиста je једап позитивии билаис наше 
сполјнс политике. Позитивност и сав успех нашс 
сполл1е политике заснива се на два позитивна фак- 
га. Један je nama оданост миру, a други je наша 
осведочена и традионашна верност својим савез- 
ницима. У томе je наша спољна политика остала 
до краја конзеквентна, и у тој полнтичкој конзе- 
квентиостн манифестује се цео аослератни период 
од пок. господина Паши^а, који he остати велика 
истрријска личност у нашој политици, до инте- 
лигентног и проницљивог r. Маринковићја м, нај- 
зад, до разборитог, шумадијски уравнотеженог и 
v политици срећног г. Јевтића. (/Кпвео! - - Пље- 
скање). Позитивиост наше спол>не политике одре- 
1)ује и нормалне односе наше земље према свима 
државама. Дешавало се, нстииа, да односи дру- 
гих држава према нашој земл.и нису увек бнли mi 
Довољно нормални ни довољио лојалнп. Али ло- 
гика стварн и догађаја свуда побеђује. 

Тако je иобедила и nama спољна! политика у 
тежњи за нормалинм и лојалним односима са сви- 
ма државама. Kaio примср да наведемо Италију. 
У три, у четири маха за ово 15 годипа, одНоси с 
Мталијом бивали су затегнути, заоштрени, чак u 
критичин, јердиом речју ненормални. Тежња na- 
me спољне политике за нормалним и лојалним од- 
осима увек je и ту побеђивала. Према пашој ло- 
јалности, према пскрепој тежши ca name страпе 
за пормалнпм n пријатељским односима с Итали- 
јом, n ibena политика постајала je с времепа иа 
нреме нормална, чак и при.јатељска v извеспој ду- 
жој или Kpaiioj етши. 

Уверен сам да he очевидна нормалност и ло- 
јалност иате спољне политике, na крају, дефичи- 
тивно победити и у одпосима према Итали.ји, као 
mro je победила na Балкћну, a верујем^о да he no- 
бедитп u n.v, Средљу Европу. 

Од две политике ми имамо увек и само Једну, 
опу која обезбеђује мпр и која гарантује нормал- 
не односе према свима. C правом можемо pehu 
да смо ми, откако постоји независна СрбиЈа, као 
језгро дапашње Крал.евипе Југославнје, ималп v 
политици na Балкану једап правац, који je изра- 
Жен био кроз девизу „Балкап балкапским народи- 
ма", кроз идеју борбе за ослобођење и за неза- 
висност балкапских народа и кроз идеал- заједнич- 
ке сараДње свих балканских народа за општи on- 
станак и напредак. Ta идеја триумфовала je к|)оз 
историјске догађаје у више прилика. Ta идеја нај- 
зад трнумфује n дапас у стварању Балканског пак- 
'a. Нека нас nnnna ne изненађује пеочекивапо д[)- 
Жаше r. ВеНизелоса, старог поборника балкапске 

сарадње, нека nac и ne чуди такво његово држа- 
n.e, јер тако увек бива кад се ради o великим 
стварима, Увек има реацкије. Она je мало чудна 
што долази од r. Венпзелоса. Али добро je што 
je дошло до те реакције, баш са п>егове стране. 
Mohu ћемо бар утврдити, до које je мере код Грка 
cxBa}ien реални интерес од закљуЧења Балканског 
пакта, или још тачније pehu, до које мере реалпи 
иптерес балкапског пакта стоји над мапеврима je/i- 
ne унутарше партијске политике. Балкапскп пакт 
je једна врста савеза, a за сваки савез треба народ 
да се до краја изјасни, je ли за тај савез пли није. 
Јер иначе може бити изненађења у вршепЈу савез- 
них обавеза. 

Наши братски одпоси с Бугарском прелазе из 
политике у душе цслог југословепског и бугарског 
парода. Ова политика обповљеног братства, са 
свеспом перспективом, којрј наши народи тако 
жудно теже, инаугурисана je била братскпм загр- 
л^ајеи два узвишена Суверепа, Краља Александра 
п Краља Бориса у Београду. 

Пут namera узвишепог Краља, од гробова na- 
тих изгинулих хероја у Добруџи до светлих гро- 
бова na Крфу, пут у светлом луку око Балкапског 
Полуострва, од Црног до Белог Мора и до Ja- 
дранског, личи на пут једне звезде водиље ка оп- 
штем спасењу и миру балканских држава. Леген- 
дарна и херојска чистота овог Краљевског пута 
симболична je и за нову политику и за нов морал 
naj Балкапу. 

Има једпо гштање наше спољне политике које 
досад није бпло предмет дикусије у нашем парла- 
менту, a такође мало и у namoj јавпостп. To je пи- 
lan.e, или бол>е pelin, проблем Русије и њеног са- 
дашњег позитивног учешћа у светским догађајима. 
Својом иптерпелацијом на г. Министра спољиих 
послова o значају закл>учене конвенције између 
Совјетске Русије и држава Мале Антанте o дефп- 
ницији напздача, имо сам за цчљ да се тиме отао- 
l)n n код nac, у нашем парламепту и у namoj јав- 
пости слободпа диокусија o садашњем позитивпом 
учешћу Русије у догађајима Европе. a очевидпо у 
духу чуваља општег мира. Досадашша отсутност 
позитивпог учешћа Руспје у светскпм догађајпма 
јако се осећала, у толико више, јер Русија mije ca- 
мо једпа велика држава, она je готово једа« кон- 
тиненат који дрл<н na једном огромпом простран- 
ству Европу n Азпју, n која својом политичком 
ситуацијом n одоспма мора иптересоватп цео свет. 
(Одобравап.е n узвици: Тако je!) 

Сви европски догађаји за све време ове отсут- 
iiocrn Руспје, имали су карактер песвртеии n ne- 
одређбни. Недосгајала je Рулија да својом огром- 
пом снагом и полптпчким змачајем даде догађаји" 
ма у Европи n у свету onaj одређен и завршен пз- 
раз којим се ситуације и допађауи стабплизују. Без 
позптивног учешћа Русије ни мир у свету пије Mo- 
rao бпти доволупо и позитивпо гарантован и чуван. 

Иегатнвпо учешће Русије у догађајима Евро- 
iie, у духу агитациопе пропаганде Треће Интер^на- 
ционале и C пеоствареном илузијом светске рево- 
луцнје, имало je и за Русију, као и за сав свет, ие 
гативпп ефскат. To пегативпо дејство осетило се n 
за демократију целог света. Јер насупрот комуии- 
стичкој агитацпји из Руспје, na другој сграии. у 
Европи, у овој или onoj држави, наступао je, пре 
или после/ стварнн распад демократије и дизале су 
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ce диктатуре свих врста, од фашизма до хитлсриз- 
ма Такво je било дејство од негативног учешћа 
Русије у односима у допа^ајима Европе. To и тако 
дејство, ти и такви супротни н иегативни резул- 
тати прсстављају даиас и за саму Мошву једно жи- 
во разочарење. Стварност je сада 'Сасвим друга пред 
очима свих совјетских управљача у Москви. Из те 
старносги потекла je, иајзад, одлука за преоријеи- 
тацију совјетске међународне полнтике у духу ње- 
ног позитив1гог учешћа у оветским догађајима. 

Ие може ce пропустнти, a нарочито не истаћи 
овде на авом месту да je одсутност позитивиог у- 
чешћа Руснје у догађајима Европе тешко падао у 
ирвом реду, нама Југословенима које за Руснју ду- 
боко везују раши ocehajn и традиције прошло- 
сти. (Одобрава^е; Тако je!) Од ослобођеи.а мале 
1(ара1)01рђеве Србије, до борбе у Светском рату за 
уједињење Срба, Хрвата н Словенаца у једну др- 
жаву, мису престајали та расни осећаји и тради- 
ционалне везе између нашег и руског великог брат- 
ског иарода. (Одобраван^е: Тако je!) Вера у нашу 
будућиост у критнчним моментима увек нам je до- 
лазнла и јачала из велике и снажне братске Русије. 
Нјимало не грешим ако кажем да ce у срцима ir у 
духу целокупног нашег народа осећала једна бол- 
на празиина за ових седамиаест годииа отсутиосги 
Русије из озетских догађаја. (Одобравање.) A у- 
верен оам да je цео наш народ из дубине душе по- 
здравио прву иашу закључену конвенцију сРусијом 
као обиову старнх веза, fbeMy најближих н најср- 
дачнијих. (Одобравање.) Зато je наша јавност, до 
најдубл;.их слојева, у целом нашем југасловенско.м 
иароду примила ta асобитим одушављењем закљу 
чење првог нашег пакта с Руоијом. (ОдобраванЈе). 
Не поричући нимало значај других закључених пат- 
това, и свесни свс корисности њихове, можемо и- 
пак рећи да je закључе11)е конвенције с Русијом 
o дефиннцији нападгла иашло нарочитн одјек у 
свем нашем народу не само својим политичким зна- 
чајем, него и оном расном симпатијом н оживље- 
њем нове вере према Руснји. (Пљескање: Тако je!) 

Али ja нећу, у овој джкусији. да базиром све 
своје закључке само na тим раоним снмпатајама 
и на традицијама из прошлостн. Проблем Русије 
поставлза ce сад на другој, >и сасвим другој основи. 
Hehy, исто тако, идептификовати Руоију са кому- 
»измом, j ep то ни сама Совјетска Русија не чини 
у својим међународпим везама и односима, шта 
више она ce од тога категорично ограђује у свима 
до данас закљученим међушродним уговорима и 
пактовима. Комунизам je комуннзам. A Руонја je 
Русија. To су два појма, које треба одвојнти један 
од другога ради реалног гледа1ва na садашње по- 
зитивно учешће Русије у светским догђајима. По 
среди су данас животнп иптерсеи, шта више, изва!1 
pače, 'изван традицнја, животии интереси којп да- 
нас одлучују у свему и upe свега. Ти животии иш- 
тереси, у првом реду, своде ce на чување и сдбрл- 
ну мира у свету, и свака сарадња у овом смислу 
позитивиа je сама no себи. (Одобравање: Тако je!) 
У таквом односу ствари и дога1>аЈа, узимају ce у 
позитивно расматрање, одређени политички цил^е- 
ви за чување n гарантију мира, a мање ce, или ни- 
како, ne воде обзпрн o политпчкој структури и ка- 
рактеру држава с којима ce улази у општу сарад- 
њу за постигпуће тог великог и позитнвпог цшља. 
Тако су гледиште, у одпосу према Русији узеле 

и друге државе, у првом реду    пријатељска   иам 
Фринцуска. 

Ha таквом гледишту. у одиосу према Совјет- 
"ској Русији, пашли смо ce и ми, државе Мале Ан- 
танте, са нашим осведочвшш пријаггељским држа; 
ваада, Пољском, Грчком и Турском. Hehe биги no- 
грешно тврдити да смо ce, ми сви — Југославија, 
Румупија, Грчка n Турска — међусобшо јаче при- 
ближили, јер смо ce претходпо у одпосу према Ру- 
сији нашли ови заједпо на пстом гледишту, везав- 
ши ce сви скупа са Руоијом једним општим и за- 
једпичким пактом. који у 'МеђуиародпоЈ политипи 
обележава гарантију мира на истоку Европе. Бал- 
капски пакт, којн je следовао за закључењем за- 
једиичког пам пакта C Русијом, и као iheroBa после- 
днца, ипспирпсан je у истом духу чувања и одбра- 
ие мира дуж целог истока и југо-истока Европе 
(Одобраваље). 

Господо, диокусија у односима са Руспјом од 
непзмерпе je важиости. ГТриступам тој дискусијп 
не само са пупо срдачпе воље, него и са прибраним 
позитпвним материjалом. Нека би ce у парламенту 
и у пашој јавпости отворила жива и слободпа ди- 
скусија o преокрету међународпе политике Русије 
с позитивним њепим учешћем у догађајима Европе 
за апшти и трајап мир. 

Господо, мшн су добро познате ствари и до- 
гађаји у Русији. Kao саветпик послашства у Руси- 
ји остао сам у њој и за време револуције, и доц- 
пије. Видео сам својим очима и прожимао духом 
својим све тешке, све црне и крваве догађаје. Сле- 
довао оам, с непрекидпим иптересовањем све дога- 
ђаје у еволуцији Совјетаке Русије, и нисам пре- 
стао да их пратим у целом периоду од њеног нега- 
тившог дејства за постојеће стање у Европи до ње- 
пог позитивног учешћа сада у догађајима Европе 
за чување и одбрапу мира. 

Ja hy ce трудитп, гооподо, да изложим ове што 
ce од важпости ииа рећи o Русији. Говорићу o све- 
му том na начин, како треба говорити o озбиљппм 
стварима, у пуној свести o зиачају њиховом, и у 
паЈчистијој савести да вршим своју поштену дуж- 
пост према Народпој скупштипи и према свом 
народу. 

Господо, Версајски уговор, после једпог нај- 
страшпијег и пајкрвавијег рата, имао je за циљ да 
уништи за свагда империјалистичку хегемонију и 
да спречи иеправедну експлоатацију малих и слабо 
заштићепих парода, na тиме да спречп у будуИе све 
могу1шостн рата. Према томе општи je задатак да 
ce основна пачела Версајског уговора no сваку це- 
ny чувају у пптересу мира. (Одобравање n пљес- 
кање). 

Ипак светски мир тојн 'Cтaлfro под зиаком пи- 
тања, јер су импвријалистичке тежп.е већ јасно на 
помолу. To подривање мира већ ce осетно вршп 
ревизиопистичким тежњама и прииремом оружа- 
itJa. Рат Janana с Кипом n окупација Манџурије за- 
оштриле су односе na далеком Истоку. Би.;ги смо 
сведоци да Друштво парода није у стању да спре- 
чи ратпе пачине решавап.а ме1)уна:родних сукоба. 

C друге страпе победа хитлеровског фашизма 
у Немачкој паговештава и сувише јасно спремањс 
ревиша. Тиме ce заоштравају одпоси у Европи. Рат- 
ни пламен букпуо je na Далеком Истоку, a пико пи- 
је сигурап да времепом ne букпе и у Европи. 

Зар иступаље Janana и Немачке из Друштвз 
парода ne дају пове импулсе за појачање наоружа- 
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Ња и за прииремање империјалистичког рата? Иде- 
ја o разоружању зар се не преобраћа све више у 
тежњу за оружањем разоружаинх. Зар се не спре- 
мају све државе за страховити ваздушни рат? Све 
се Kpelie у праицу ка новом рату. Али, и пре исго 
би и дошао raj нови и страшиији par. ми смо већ 
У сгадијуму једног иермаиеипгог екопомског рата, 
који кроз незапамћ-еду кризу наноои народима o 
громие штсте и жртве, исте голике као стварни фи- 
знчкн рат. ((Здобравање: Тако je!) 

Криза, с другс страие, иоказује сс у исзапо- 
слеиости милијуиских гладких маса. И док траје 
таква снтуацнја, свет he живети у хаосу којн j o 
штетан нарочито за мале земљс, у којима je резер- 
ва уиутрашњег капнтала слбија. 

Овакве тешке и хаотичнс прилшке иатсрују 
свет на споигаир обнавл>ан>е старих траднцноиал- 
Иих веза. У таквом стању, ми видимо да се cnopa- 
зумевају државе са оасвим супротаим унутрашљим 
Уређењем; споразумевају се за мирне одмосе, за 
олакшање светске привредае кризе ,п за чуваи.с 
светског мира. И стварају се паново формације од 
истих националних комплекса, чији су зајсднички 
иитереси идентмчни у питаљу чуваља мира. 

Интересаптно je, ради потврде овога, изложи- 
ти хронолошким редом еволуцију преоријонгације 
^'уоије у љсним ме1)упарод1шм односима. 

Прве уговоре на бази мира и ненападаша, Ру- 
сија je закључила у току 1919—1921 године са 
суседним државама како на Западу — са Финском, 
Естонијом, JlaiTBUJoM, Литвом и Пољском — тако 
И на Истоку са Персијом, Турском и Авганиста- 
Ном. У том истом времену, од 1921—1922 годиие, 
Русија je закључнла трговинске уговоре са Вели- 
Ком Британијом, Норвешком, Аустријом, Италнјом 
и Чсхословачком. Даље, од 1923 до краја 1924 ro- 
Дине Русија je већ успоставила иормалие дипло- 
Матске односе прво с Великом Британијом, затнм 
с Италијом, Норвешком, Аустријом, Грчком, Швед- 
ском, с Китајем, с Данском, и 28 октобра 1924 год. 
са Француском. 

Из овога кратког периода, од 1920—1924 rc- 
Диие, могло се закључиши да су резултати закљу- 
Чених трговинских односа довели и до дипломач- 
ских односа са свима наведеним државама. Од 
1925 под. Русија услева да устгостави пормалне 
ДИпломатске однасе с Јапаном и оклапа гарантне 
Уговоре o неутралитегу с Турском, Немачиом, Лв- 
ггигисталом, Персијом, Литв^ом. Овим се уговори- 
Ма са суседним државама још јједавшут манифе- 
стује од стране Русије iteiia тежња за миром. 

' Године 1928 Руснја у момиоији за разоружа- 
"Је У Друштву 'народа, узима прву инидијативу за 
свеопште и потпуно разоружање. Позиат je њен 
'федлог у TOM .смислу, који je обележио и прву 
|[>еиу појаву у Друштву Народа и који je свратао 
I[a себе сву европску пажњу у прииремиој коми- 
сији за разоружаље. 

Године 1929, на дап 9 (|)ебруара, био je потписан 
чУвени московски протоколудуху Келоговог пакта 
'Ј ненападању, опет са суседним државама, са 
Пол>ском, Латвијом, Естонијом и Румунијом. Ти- 
^е, погписашпи ове пактове, Русија je ушла у ме- 
})У!шродне пацифичке одиосе преко суседних др- 
^аве и са државама целога света које су потписа- 
''■^ Келогов пакт o иеиападању. 

C појавом руске дмегације у комисији за pa- 
3оРужање почиње живља и одређенија веза и са- 

радња између Фраигуск« И Русије у духу очувања 
мира. У Француској ова веза и сарадња са Ру- 
сијом маиифестоаала се, у први мах, тиме што 
je у Парнзу отвореи 25 јуиа 1928 године 
наррчити (|)раицуско-руски комнтет за узајамно 
золижење и ироучаваше здраве како екоиомске 
TitKO и пкЈЛитичке осиове за обиовлЈење старих, 
традидиовалннх, лекада савезннчких односа лзме- 
1)У Фраицуске и Руснје. Овај францускоруски ко- 
митет нмао je да ироучи прве могућносги ме1)у- 
иародних аЈ/ивредних и кредитЕШх одиоса ивме1)У 
ових двеју великих држава. Ова акција ma бази 
иормализивања привредлих и кредгпних одноСа 
између Руонје и Француске јавља c'e као тежи.-а 
Француске, извући Русију из њене дотадашње при- 
вредне и кредигне зависности 'ид Немачке. До то- 
ra времона Немачка je у снабдева1г>у Русијр дала 
велике кредите, до суме ОД једне и no милијарде 
златних марака (око 20 милијарди дивара). Гиме 
je, no једном мудром плану Француска настојавала 
да извуче Русију из такозвашог ревизионистичког 
олока и да тим еамим омогући здраву upeopnjem- 
тацију Руоије ina путу на којем сада видимо 1Ју-, 
сију у њеиом позитивном учешћу у чувању међу- 
народног мира на бази Нерсајског уговора. 

ид великих држава Русија je доскора бнла у 
пеуговореипм односима једпно са Северо-Америч- 
ком Уиијом. Свима пам je позиато колико je озна- 
чен био као велики и највећи светски дога1)ај обно- 
ва односа изме1)у држава Северо-Америчке Упије и 
Русије. Познато je исто тако е колико je .интереса, 
и с иозитивиим моментарима био праћен пут оов- 
јетског KioMecapa    спољних послова Лнтвннова у 
Вашингтон.  Састаиак Рузвелта и  ЛитвиЈшва зна- 
чио je једаш    огромни светски   догађај   којим je 
разбијена била она већ убедл>нва ратна психоза J 
неминовиом рату ma крајњем истоку са реперку- 
СиЈом нзазивања рата у целоме свету. Нема сумње 
да je аосле састаика Рузвелта и Литвинова pai'na 
агресивиосг Јапана ослабила,    a тиме, у реперку- 
сији na Европу,    ослабила je    истоврсмеио и оиа 
у почетку бучна хилтеровска ратобориа    агреспв- 
ност. 

To je, госиодо несумгвиви и оообито зиачајан 
резултат састанка Рузвелта и Литвитова. Тиме се 
у одбраш мира створио један снажан блок Руснје, 
Америке и Фратуске. Тиме се још јаче докумеито- 
вала здрава иреоријентација Русијје и п>ено пози- 
тивно vncmlie у светским дргађајима за одржава- 
ње мнра 

Други je, me мање важан, иолитички догађај 
од општег светског значаја, пут у Москву нашег 
спедоченог пријатеља, бившсг представтика фран- 
цуске владе, a сада иретседпика одбора за шољне 
послове. Овај пут г. Ериоа показао je ирво да се 
између Русије и Фратцуске установљавају котач- 
ис) они раииЈи традициииалпо интимни односи; 
друго, да између Фратцуске и Русије настаје re- 
čna сарадња за одржање свих одредаба Вероај- 
ског уговора. Тиме je разбијен блок, моји сада о- 
чајно тражи нову ошову, али који he увек иматк 
предоминаитну отаорну снагу од већ створеше ве- 
/(ике формације Русије, Америке и Француске, a 
уз II>HX с друге стране Мале Антанте, појачаие још 
закЛ^учењем с Руаијом опште копвенције o дефи- 
ницији нападача, што je све, у продужепој лнпијп, 
резултовапо у стварању Балканског пакта. 

Гоеподо, видите добро, колико  се ma једн.^ј 
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грандиозиоЈ лшшји ca позитившим преорнјешаци- 
јаад Руоије и са љом у центру ствара сиажан и 
силан (1)ронт против ревизиоашзма и протав доско- 
ра 'иабујале рагие агрвсивности у свету. 

Уверен сам да сам доврљио јаоно обележио 
ие само позитлвну прсоријеигтацију Руоије у ње- 
ној ме^ународној полнтици a у духу чувања мира, 
iiero je исто тако лотлмо јасно наглашсно да без 
Русије не може бити ни мира у свету, нити iiop- 
малне сарадње у свима правцима, и политичКг1М 
и привредшш. Уосталом mro се пиче Југослаиије, 
можсмо бити пртпуно поуздани да je систем фран- 
цуске спољие политике у односу према Русији за 
;iac довол>на гаранција. Јер, у осведоче-ном при- 
Јатељству Француске према Југославији, као н у 
њеном иолишчком међународаом систему Југо- 
славија je увек имала свој загарнтовжт положа> 
(Пљаскањр и одобравање). 

Ми улазимо, господо, у нормалне односе са 
фашизмом и хитлеризмом, a ne заборавимо да 
су и fo међуџародне борбене политичке доктрине. 
чији je циљ рушити nocTojehe поретке у свету. 
За нас пије опасаи комунизам, a песумизиво вите 
може бити опасаи ратоборни шовинизам фаши-' 
з.ма и хитлернзма. Комуиизам сада у цело.м спету 
преживл.ује рсновну кризу, na и у Русији еволуи- 
рао je тако да више нити се верује у светску ре- 
врлуцију, иити више o тсме и речи има. Ова на- 
пуштена идеолргија и акција изгубила je свој зна- 
чај и циЉј откад je Русија почела да улази у нбр- 
малне рдносе с осталим светом na бази обавезнич 
уговора. Па и сам руска црвена водска, некад сма,- 
трана као оруђе за офанзиву у духу светске рево- 
луције, сада се, од фебруара 1929 године. сва пре- 
образила, идеологијом и акцијом, у одбраиу ру- 
cke земље. 

Некад je Европа хтела да створи санитарпи 
кордон око Русије. Говорило се o бодљикавим жи- 
цама. Сад нико o томе ннтн говори пити мисли. 
Напротив. Русија данас чини све да осигура мир 
за себе и за сав свет. Цела светска штампа подву- 
кла je изјаву Стаљина на последњем XVII конгре- 
су Совјета целе Русије, где je речено: „Совјетска 
спољна иолитнка данас je потпуно јасна. To je 
политнка чувања мира и појачања трговинских 
односа са свима државама... Mu смо за мир и бра- 
иимо мнр... Ko жели мир и xoiie да има пословне 
везе с Русијом, тај he увек — вели Стаљин — na- 
lili подршке код нас." 

Довол.ио je изложено, какви све политички 
разлози руководе Америку, Француску, Енглеску 
и све друге државе да иа бази чувања мира и no- 
иЈтовања уговора, закључују с Русијом пормалие 
дипломатске одиосе. Ти су разлози у истој мери 
оправдани и за Југославнју, будући су оправдаип 
и за велике прнјателЈСке нам државе. 

Да напоменем на крају и друге коикретне ра- 
злоге које, у ревизији наших односа с Русијом, ne 
треба пренебрегнути. 

Позиато je да руска роба пловн Дунавом поц 
аустријском заставом и аустрнјским шлеповима, a 
no мору под италијанском, турском и грчком за- 
ставом. Међутим iiauin теретни речни паробродп 
и шлеповн, исто као и јадрански пароброди, сro- 
je већином укотвљени и без посла. Руски извоз 
стално омета развијаи.е наше спољне трговипе мо- 
љопривредних пррдуката. Без одговарајућих спо- 
разума с Руспјом,    ми  ne  можемо    сузбијати  ову 

коикуренцију. Исто тако без одговарајућих спо- 
|)азума ми не можемо развијати извоз нашег др- 
вета. lio свој прилици један реалан споразум би 
могао олакшати напрегнуто стање у iiainoj парод- 
noj привреди. Русија мпого увози крвне стоке, 
свињског меса,, слапипе и масти. Ме1)утим nam пз- 
воз баш продуката ове привредне гране прежпв- 
л.ује сталну кризу. У тешкој се кризи палази namai 
привреда опијума и дувана. Ту би споразум са 
Русијом парочпто добро дошао. Наш опијум би 
се пласирао у Русији, a n дуван би се могао де- 
лимично у Русијн продаватп. 

Господо, из свега овога закључак je jačan. 11 
да га ne кажем, убеђен сам да je код свих нас 
na n код целог парода пашег Beli створеп. Стно- 
peno je у целом свету једпо пепоколебл.пво увере- 
n.e o здравој улозп и снази Русије за чување мира 
n за отпор npOTiiB сваке ревизионистичке и parne 
агрерије. Створени су na roj основи и у том сми- 
слу многи пактовп и копвепцпје са Русијом, који 
везују, поред паших великнх пријатеља. и нас 
саме кроз Малу Антанту. Створепо je, пајзад, И 
расположење у свима пашил! пародпим слојевнма 
за један одре1)е11 н позитнван одпос с РусијоМ- 
(Пљескање и одобравање). Остаје само да у томе 
смислу створимо само један коначан закључак. 

To je најважнији моменат n ja верујем да lie 

Крал.евска влада, која има o том да одлучи, наћи 
у блиској будућноста једап погодап моменат за 
једпу коначну ревизију наших однрса са Русијом. 
ематрајући да je политика нашег Министарства 
спољних послова била запста срећне руке n да lic 

исто тако дати и даље позитивне резултате, као 
n досад, изјављујем да hy гласати за предложени 
буџет. (Одобравање и пљескање). 

Прстседипк др, Коста Кумануди: Има реч на- 
родни посланик г. Др. Богумпл Вошњак. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Jedan praktičar savremene 
diplomacije, koji je sjajno zastupao Francusku u Ber- 
linu u oči Svetskog rata, Žil Kambon, obeležio je 
upravo sociološki spoljnu politiku-: »Spoijna politika 
nije stvar osećaja; ona prilagođuje slučajne činjenice 
večitim zakonima, koji upravljaju sudbinom naroda.« 
Ovim recima je veliki francuski diplomata vrlo lep-> 
podvukao da spoijna politika jedne zemlje mora ima" 
svoje dobro zamišljene osnovice. 

Ni za jednu zemlju ne vredi to u većoj meri, ne- 
go za Jugoslaviju. Ni u jednoj nisu zadaci spoljne po- 
litike teži, sudbonosniji, celo narodno bilisanje ibu- 
hvatajući. Naša spoijna politika odbranila je tokom 
poslednje godine jednu vrlo opasnu ol'anzivu. Ova 
ofanziva imala je suprotno, neočekivano dejstvo, za- 
ključenje balkanskog pakta i moralnu detantu između 
nas i Bugarske. U tome momentu ide ofanziva linijom 
najmanjeg otpora, i to je Podunavlje, Beč i Pešta. 

Jedna od najopasnijih odnosa i pojava spoljne 
politike sadašnjice je takozvana kriza Društva Naroda- 
Nekadanja vedra atmosfera Ženeve promenila se, po- 
stala je tmurna, pesimistična. Koji su razlozi? Mislimi 
da ima tu jedan greh koji se desio pri rođenju. Te/.;'1 

da Društvo Naroda ne sine stvarnim sankcijama reali- 
zirati svoje odluke, jako ispoljavanje socijalnog el<J" 
nomskog, i intelektualnog mesto čisto političkog ra- 
da, koji je ipak srž svake međunarodne zajednice 
mnogo je kriva, da danas Društvo Naroda nije i)i|a 

politička snaga koja bi trebalo da bude. Shvatanj6 

Društva Naroda naše velike i plemenite saveznici 
Francuske, bilo je uvek  mnogo  realnije.  Ipak se " 
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interesu sviju naroda nadamo, da je sadanje stanje 
prolazno i da institucija koju je stvorio veliki \Vil- 
son, kome dugujemo mi Jugosloveni večnu zahval- 
nost, izađe pobedonosna  i/, današnjeg stanja. 

Sada ću spomenuti jedan vrlo konkretan po!:u,- 
ki problem sa kojim je najuže povezana ideologija 
Društva Naroda, i to je onaj sigurnosti i moralu« g 
razoružanja. Na interparlamentarnoj konferenciji god. 
1932 u Ženevi rekao sam u svome referatu: »Država 
koja dozvoljava da se na njenoj teritoriji spremaju 
atentati protiv unutrašnje sigurnosti druge države, 
mora snositi ćelu materijalnu i moralnu odgovornost.« 
»Stvaranje revolucionarnih pokreta u.drugoj državi 
sa t'inansijskom pomoću izvesne države koja ima po- 
litički interes izazvali unutrašnje trzavice, je zločin 
protiv međunarodnog prava. To je upereno protiv 
saradnje naroda, protiv međunarodne solidarnosti, 
čak protiv egzistencije našeg državnog međunarodnog 
sistema«. Kako su opravdane bile ove reći, izgovorene 
pred pretstavnicima skoro sviju svetskih parlamenata! 
Izvesne sile nisu prestale da i (/'.are protiv integriteta 
naše Jugoslavije. Montirane su paklene mašine u Na- 
gonima. 1 dogodilo se je još nešto strasnije, odvrat- 
nije. Na tuđoj državnoj teritoriji spremali su se aten- 
tati za vreme boravka našeg Velikog Vladara, Prvog 
Jugpslovena U Zagrebu, pokušaji atentata čiji će se 
poslednji čin odigravati pred sudnicama jugosloven- 
Skog suda za zaštitu države. 

Govoreći o Društvu Naroda koje je ipak još uvek 
jedna velika moralu;:, sila, ipak moramo stalno pod- 
vući glavnu osnovicu njegovog bitisanja, onu osno- 
vicu protiv koje se buni i Rim i Berlin, to je jednakost 
naroda i država. Ali Društvo Naroda nije jedna pro: - 
zajednica država, nanizanih s brda s dola bez ikakvog 
sistema, njegov pakt predviđa regionalne sporazume 
i na tom polju pokazuje međunarodna saradnja svoje 
najlepše pobede. Pakt o organizaciji Male Antante, 
Balkanski pakt, su sjajni uzori međunarodne organi- 
zacije u okviru Društva Naroda. 

ima na svetu još jedna međunarodna organiza- 
cija, možemo da kažemo najstariji međunarodni či- 
'iioc, katolička crkva. Papska Stolica je jedna vrlo 
komplicirana moralna i svetska snaga, koja je kon- 
zervativna u svojoj osnovi, pa ipak ume sa sjajnom 
elastičnošću stvarati kompromise sa sadašnjošću. Jedan 
ovakav kompromis rimskog duha je konkordat sa 
nacional-socijalističkom Nefnačkom potpisan u Vati- 
kanu 20 jula 1933 godine. Čuveni član 32 ovog k« n- 
kordata kaže da rimska Stolica zabranjuje svestenici- 
tna i kaluderima pripadati ma kakvoj političkoj stran- 
ci i raditi u korist koje stranke. To znači likvidcija 
Partiskog života na korist koje stranke. To znači 
likvidacija partiskog života na verskoj bazi. Vatikan 
le zaključio modus vivendi sa Čehoslovačkom, <on- 

■ kordat sa Rumunijom, Poljskom, Nemačkom i ne 
znam kolikim državama Evrope. Nadamo se, da će 
•Pak jednog dana biti uređeni i naši odnosi sa rim- 
skom Stolicom. 

Mala Antanta postala je posle potpisa pakta o 
organizaciji Male Antante sve više i više jedan snažan 
'nstrumenat politike mira u Evropi, instrumenal ev- 
ropske saradnje u spoljnoj politici. To, što joj najviše 
koristi, to je kontinuitet njezine politike. Dve države 
^ale Antante su monarhije, i već radi toga je njima 
Osiguran potrebni kontinuitet, jedan sistem i koncepl 
koji se ne menja. Treća država je republika, ali ona 
"»a vanrednu sreću da vodi spoljnu politiku ista lič- 

nost od god. 1918, primer kakog nema u diplomaciji 
celoga sveta. 

Ovaj duboki smisao za> auktoriiet i kontinuitet 
mora doći do svog izražaja na svim područjima jedne 
spoljne politike. Zašto je bila osnovana Mala Antanta? 
Koridor između severnih i južnih Slovena je propao. 
Mađarska urinula.se je kao opasan klin između nas. 
Velika' Antanta je posle pada komunizma u Mdarskcj, 
učinila god. 1919 onu najsudbonosniju pogrešku što 
je dala vlast u Mađarskoj u ruke onima koji su iza- 
zvali Švetski rat, magnatima, i staroj vlada-jućoj ma- 
đarskoj klasi, mesto da bi je dala mađarskome selja- 
ku. Mađarska god. 1919 je poslala usled svog nepri- 
jateljskog stava prema novim teritorijalnim klauzula- 
ma mirovnih ugovora, najveća smetnja politici po- 
mirenja u Srednjoj Evropi. Ipak stvarni privred- 
ni interesi Mađara idu putem Dunava prema Balkumi 
i samo izveštačeni politički interesi prema Austriji i 
Nemačkoj. U toj situaciji je bila Mala Antanta onaj 
željezni obruč, ne posve zatvoreni, oko Mađarske, 
koji je trebao da čuva stanje stvoreno ugovorima 0 
miru. I nemojmo zaboraviti mobilizaciju naše i čeho- 
slovačke vojske i onu prvu veliku pobedu Male An- 
tante, kada je u oktobru 1921 god. osujetila restaura- 
ciju Ilabsburgovaca, prinudila poslednjeg cara Au- 
stro-Ugarske Karla, da ostavi Mađarsku, da ide u iz- 
gnanstvo na Medeni gde je umro. Mala Antanta mora 
biti protiv sinu mu Otu, kako je bila protiv ocu Karlu. 
U Austriji su bili tada Mabsburgovci posve dogOspO" 
darili, ali u Mađarskoj je bio potreban poseban za- 
konski član mađarskog parlamenta, koji zabranjuje 
restoraciju Ilabsburgovaca. Pobeda Male Antante 
nad Habsburgovcima bila je prva osnovica njezine 
buduće veličine, i ja sam ponosan što sam tada mogao, 
kao izaslanik naše zemlje, saradivati na ovoj pobedi. 

Paktom organizacije Male Antante je bila stvo- 
ren.i jedna međunarodna organizacija koja po broju 
stanovnika skoro odgovara nekadšnjoj Austro-Ugar- 
skoj Monarhiji, naravno, ne po svojoj državnoj po- 
vezanosti. Ova nova međunarodna organizacija, posve 
sui generis, nije radi toga ni konfederacija ni super- 
država, nego naročito zamišljeni organ za vodenje 
jedinstvene spoljne politike. Mala Antanta potpisuje 
kao jedna jedinica međunarodne ugovore, okrnjen je 
dakle suverinitet pojedinih država u pogledu vodenja 
spoljne politike. Privredna Mala Antanta je kudi-kartio 
delikatnija međunarodna pojava. Ako i privredna 
Mala Antanta neće da stvori sve ono, što bi hteli nje- 
zini oci, to nije njena krivica. Privredna Mala Antanta 
organizuje se u danima u kojima trijumfuje misao 
autarhije, privrednog državnog života o svome ruhu 
i kruhu. 

Po članu <S.S Sent - Žermenskog ugovora neza- 
visnost Austrije neotuđiv.! je, osim sa pristankom 
Saveta Društva Naroda. Godine 1921 održani su ple- 
bisciti u pojedinim austrijskim zemljama, i tom prili- 
kom se je narod sa ogromnim većinama opredelio za 
ujedinjenje sa Nemačkom. LJ jeseni 1922 god. Austri- 
ja nije mogla ni živeti ni umreti. Kancelar Sajpcl tada 
nije. mirovao u Ženevi, dok nije dobio novčanu pomoć, 
i dok nije bio potpisan ženevski protokol koji nalaže 
čuvanje austrijske nezavisnosti Engleskoj, ' Francu- 
skoj, Italiji i republici Čehoslovačkoj. Ni Jugoslavija 
ni Rumunija nisu potpisale ovaj protokol od 4 ok- 
tobra 1922 god., i to radi toga pošto one nisu sara- 
divale u t. zv. finansijskoj rekonstrukciji Austrije. 

Austrija je preuzela članom 62 do 69 Sen-žer- 
menskog mira kao i posebnim ugovorom svečane oba- 
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veze u pogledu zaštite svojih manjina Svi austrijski 
državljani biće jednakopravni pred zakonom i uži- 
vaće u pogledu jezika isia prava kao i svi drugi. Duž- 
nost je naša da se pitamo, da li je Austrija ovu svoju 
obavezu ispunila prema koruškim Slovencima koji su, 
usled nesrećnog svršetka koruškog plebiscita, postali 
austrijski državljani. Austrija štitila je, uprkos svim 
obavezana, Slovence baš tako malo kao i Italija, која 
nikakve međunarodne obaveze nema. 

Školsko uređenje u Koruškoj ima jedini cilj da se 
slovenački podmladak sistematski odroduje i ponem- 
ćava. Slovenačke osnovne škole, u pravom smislu reči, 
u Koruškoj uopšte nema, dok Nemci u Jugoslaviji 
imaju 154 osnovnih škola sa 570 odelenja, G građan- 
skih škola, učiteljsku školu i 1 gimnaziju. Kakva o- 
gromna razlika ,kako postupa Jugoslavija sa nemač- 
kom manjinom i kako postupa Austrija sa Slovenci- 
ma. U Koruškoj nema ni jednog nacionalno svesnog 
učitelja, ni srednješkolskog protesora, ni jednog Slo- 
venca sudije, ni upravnog činovnika, ni žandarma. 
Ipak koruški Slovenci nisu klonuli. U saboru u Celov- 
cu imaju dva poslanika i kod izbora u poljoprivrednu 
komoru u Koruškoj Slovenci su pobedili u četiri sreza 
i u severna dva sreza je bila slovenačka stranka druga 
po redu, dakle mora biti mnogo više Slovenaca u Ko- 
ruškoj nego što priznaje austrijska statistika. 

U pitanju t. zv. »anšlusa«, najdelikatnijeg među- 
narodnog problema sadašnjice, sukobljavaju se iri 
■ azila pogleda, onaj Italije, l*'rncuske i Neinačke. Po- 
kojni Aristid Brijati je u svome velikom govoru 5 
marta 1931 godine dodirnuo »anšlus« sledečim reci- 
ma: »Rekli su mi; Vi ste slepi. Sutra, preksutra, naj- 
kasnije, »Anšlus« će se izvršiti uprkos i protiv nas, 
jednim udarom sile. Meseci, godine su prošle, Austrija 
živi puna solidne svesti svog nacionaliteta; zauzela je 
čak još snažnije svoje mesto u kolu naroda, ona u 
tome kolu raspravlja kao jednak sa jednakima.« Mi- 
slimo, da nije greh, učinjen seni velikog državnika 
Francuske, ako parafraziramo ove reči. 

Tri godine kasnije Austrija je u jednom teškom 
položaju. Građanski rat besnio je u njezinim grani- 
cama. Da, Austrija ima svoju nacionalnu svest. Kakvo 
je njezino mesto u kolu naroda? Strane sile hoće do 
kroje sudbinu Austrije. Italija hoće da bude Austrija 
njezina straža u centralnoj Evropi. 

Čini se, da je austrijsko pitanje, pred svojim ko- 
načnim rcšenjem, i mi ne znamo, da li ovo rešcnje 
neće biti sudbonosno i tragično. Majmverovci su za 
Rim, ali ipak pregovaraju i sa Berlinom. Političke 
interesne sfere se međusobno križaju. 

Vrlo je važno pitanje, da li će se Austrijanci moći 
protiviti invaziji nacional socijalističke ideologije. 

U svakom slučaju je prostor između Karavanki i 
Jadranskog Mora pod pritiskom velike političke na- 
petosti. Najzapadniju granicu jtigoslovenstva, Sloven- 
ci imaju u jugoslovenskom i balkanskom sklopu, naj- 
jaču i jedinu garanciju svog opstanka. Svaka druga 
politika van jugoslovenske i balkanske kombinacije 
bila bi za Slovence jedno samoubistvo. 

Savremena Nemačka, to je nacional-socijalistička, 
ima svoju spoljnu politiku. Kao i Sovjetska Rusija, 
lako i treći Reich ne postavlja posve nove spoljnn- 
političke probleme. Sva velika pitanja bila su već po- 
stavljena i u onim danima, kada se je Stresemann o- 
duševljavao za »Lokarno«. Novi režim postavlja samo 
ova pitanja pod jednu vrlo intenzivnu bengalsku svet- 
lost. Na dan, kada je Mussolini sa svojim fašistima 
ušao u Rim, mislilo se je možda da ne može biti mir- 

nih odnosa između Italije i Jugoslavije. Režimi kakav 
su fašistički i nacional-socijalistički, moraju se poslu- 
žiti osobitim spoljno-političkim rečnikom, njihova 
propaganda treba jake lozinke, ali ipak ne ide se do 
Krajnosti. Tako je i hitlerovski režim brzo sagradio 
mosc prema Poljskoj, koja, vrlo pametna, nikako se 
nije suviše uzrujavala usled dolaska Hitlera na vlast. 
Kezimi kakav je hitlerovski, koji znače silnu unutar- 
nju društvenu revoluciju, slabiji su u spoljno-politič- 
kom pogledu, pošlo ih posve apsorbuju unutarnji pre- 
obražaji. 

Ova unutarnja revolucija je možda u Nemačkoj 
jača nego je bib ona u fašističkoj Italiji. Unutarnji 
peobražaj i društvene reforme su tako snažne, da čak 
slupa u pozadinu izvođenje strankinog privrednog 
programa. Otstupa se od izvesnih ekstrema vlastitog 
privrednog programa, samo da bi bila politička ak- 
cija čim energičnija i uspešnija. Nemačka rasa po mi- 
šljenju nacional-socialista bi imala pravo na suprema- 
ciju, rasno načelo, kome je kumovao jedan Francuz 
Gobino i koji je preneo u nemačku baštu jedan potu- 
rica, Englez Cliamberlain, postaje jedno državno na- 
čelo. 

Prva tačka nacional-socialističkog spoljno-poli- 
tičkog programa od 25 februara 1920 je: »Tražimo 
sklop sviju Nemaca na osnovi narodnog samoopre- 
deljenja u velikoj Nemačkoj.« Tačka 2 je: »Tražimo 
ravnopravnost nemačkog naroda, ukinuće verssaill- 
skog i saintgermainskog ugovora o miru«. Izgleda da 
stranka na vlasti ne trži danas potpuno izvršenje o- 
noga što je ona u prvoj ekstazi proglasila pre četrna- 
est godina. 

Hitlerovski spoljno-politički program obuhvata 
nekoje originalne povezanosti. Taj program znači u 
odnosu prema drugim državama fašistički, revizioni- 
stički, germanski i antiboljševički solidaritet. 

Jugoslavija i Nemačka nemaju međusobnih spor- 
nih pitanja, imaju samo sporno pitanje opšteg evrop^ 
skog značenja. Radi toga nalaže praktični politički 
smisao da vesto izgrađujemo naše, osobito privredno 
odnose, prema Nemačkoj, ostajući verni sistemu na- 
ših političkih saveza. 

U jednoj spomenici napisanoj početkom konlc- 
rencije za mir u Parizu i upućenoj našem tadašnjem 
Ministru inostranih poslova, uočio sam potrebu jed- 
nog budućeg saveza novih slovenskih država. Potre- 
bno će biti povezati Gdansk — tada se još nije znalo, 
da će Gdansk postati mandat Društva Naroda i Gdinj 
je bilo tada još nepoznato ribarsko gnezdo — sa Ju- 
goslavijom, to znači povezati Baltičko More sa Ja- 
dranom. Jedino ovaka veza biće jedna stena protiv 
nadiranja na slovenski istok i jug. Čehoslovačka, Polj' 
ska i Jugoslavija, ove tri slovenske države, treba da 
dođu u najtesniji dodir. Već godine 1919 sam pisao: 
»Ovaka jedna politika bi oslobodila Jugoslovene У- 
današnje izolovanosti, ona bi bila silna i uspešna, po- 
što bi imala svoj pravi koren u psihi, raspoloženju ' 
volji našeg naroda.« 

Poljska, druga najveća slovenska zemlja, ima 
svoje najstarije državne tradicije, ona ima svoju kul" 
turu, koja ju postavlja u prvi red evropskih naroda- 
Odnosi rusko-poljski su bili prava tragika slovenstva. 
U krvavim revolucijama Poljska se bunila protiv Ru- 
sije, dok nije došlo do strašnog pada carske Rusi.K 
Rusija je bila bačena na daljni istok i prestala je da 
pravi evropsku politiku. 

Poljska spoljna  politika  ide  pravcem  izgrađiva- 
nja dobrih  odnosa sa Sovjetskom  Rusijom.  Sigurne) 
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je da su dobri odnosi poljsko-ruski u velikoj meri za- 
slu^a francuske spcijne politike. Paul Boncour ;e 
mo^ao da kaže u svome govoru 18 januara 1934: »Ka- 
kvo zadovoljenje je za Francusku, što se približava 
u isto vreme Sovjetskoj Rusiji, u koje vreme se njoj 
približavaju njezini susedi, naši priatelji.« 

Poljska zemlja je pomorje koje veže Poljsku за 
Baltičkim Morem. Nemojmo izgovarati reč koridor, 
net,ro kažimo pomorje. I to odvajkada slovensko po- 
morje je izazvalo najveći otpor Nemaca. Trideset mi- 
liona Poljaka ne bi mo^lo preko slovenskog pomorja 
raširiti svoje granice do Severno^ Mora. Za vreme 
puta naših parlamentaraca u Poljsku osetili smo, da 
se velika i viteška Poljska miri sa svojim velikim 
slovenskim susedom, ali da se ne plaši ni Hitlerovog 
režima i da ne strahuje ni pred kim. 

Hitler je dao odmah posle dolaska na vlr-st iednu 
vrlo pomirljivu izjavu u pogledu ncmačko-poljskih 
granica. 26 januara ove godine bio je svet iznenađen 
da je z&ključen nemačko-poljski pakt za doba od de- 
set godina. Nema sumnje da ie taj pakt jedan diplo 
matski događaj prvog reda. Njegova pravnička vred- 
nost nije velika, a radi toga je veće njecovo stvarno 
političko značenje. U tome paktu izjavljuje poljska 
i nemačka vlada da je došlo vreme početi novu f-.zu 
političkih odnosa. Obe vlade hoće trajni mir. one i 
konstatuju do ostaju na snazi .dosadašnje međunarod- 
no obaveze. I sada dolazimo do jedne tačke koju bi 
ti-cbali da dobro zapamte naša bugarska broćj koja 
hoće takozvanu zaštitu maniino u Vardarskoj bano- 
vini u kojoj ipak žive Jugosloveni. Ovim n-iktom is- 
ključuju obe vlade mešanje u unutrašnje odnose obi- 
ju državo u pogledu zaštite maniina, t.i. N'enai ne 
smiju da pokreću pitanje nemačkih manjin;' u Polj- 
skoj, i Poljaci ne smiju da pokreću pitanje poljskih 
manjina u Nemačkoi, a nema pretenzije zoštile та- 
njinc u pogledu jednog jugoslovenskog stanovnišlva 
kao kod nas. 

U toku 19 veka nije bila moguća ni evropska, ni 
slovenska, a ni balkanska politika bez carske Ru«lio. 
Sovjeti su tu tradiciju prekinuli. Ustoličili su marksi- 
zam, internacionalizam, istoriski materijalizam i ne 
znam koliko izama, ali spolina politika odgovara 
uvek geografskom prostoru. Na kroju je bila njihova 
sooljna politika ipak ruska spoljna politika. Pred 
Sovjetima je stao celi ogromni kompleks istočnog pi- 
fanja, staromoskovska državna ideia ti savremenom 
ruhu morala je odbraniti ruske nacionalne interese 
ispred žutih naroda Aziie. Sovjeti trebaju mir u Ev- 
roni, pošto moralu braniti ruske pozicije u Aziji. Ova 
odbrana nije od danas do sutra, ona je večita. A tko 
Ugrožava evropski mir i mirnu konsolidaciju Evrope? 
Revizionizam. I Karlo Radek. nublicista Moskve u 
^vome članku 14 maja 1933 godine u »Pravdi« pisao 
je: »Geslo revizije mirovnih ugovora ie geslo iedne 
'mperijalističke gruoe protiv drure. Mir diktiran no 
'iovoj pobedničkoj koaliciji, bio bi isto tako mir na- 
silja... Proletarijat ne može stati na stranu ovih impe- 
rijalističkih sila, koji u požaru novog rata hoće po- 
novo da podele svet.« 

Sovietska Rttsiia ie promenila svoju sooljnn no- 
'itiku. Ona je dokazala svoje germanofilstvo u R«- 
Dalskom ugovoru, kao i u ugovoru od ?fi aorila 1(">2Г) 
Godine potpisanom od Strczemanna i Krestinskog. 
^d ovog vremena postaje odnos između Rcrlina i 
Moskve hladniii, dok konačno dolaskom НЖета na 
v':'st ne dođe do potpune promene kursa. Hitlerja 
Nemačke je izavazla sumnje Rusije. Da li je istina ,1a 

je Rozenberg, Sef spoljne politike nacional-socija'i- 
sta predložio u Londonu rasparčanje Rusije? Nemci 
su uvek imali svoju ukrajinsku politiku. Sta bi bila Ru- 
sija bez Ukrajine? Ostala bi bez željeza i ugljena, o- 
trgiinta bi bila od Crnog Mora. oduzeta bi joj bila 
crna zemlja Ukrajine. Izgubila bi oblast sa naftom i 
azijske krajeve sa pamukom. Da bi stvar bila još 
teža, tražio ie Hugenberg na privrednoj konferenciji 
u Londonu Nemačkti kolonizacionu oblast u granica- 
ma Rusilje. 

U francuskom parlamentu bio je jednoglasno iz- 
glasan francusko-ruski pakt o nenapadanju. Komin- 
terna stupa u pozadinu, svetska revolucija je postala 
anahronizam. Sovjeti su se morali pokloniti pred sta- 
rim načelom međunarodne zajednice: nemešanje u 
unutarnje poslove drugih država. 

Mislim da mogu tumačiti osećaj celog ovog Do- 
ma, ako kažem da je retko naša javnost ovako jedno- 
glasno i toplo primila potpis jednog međunarodnog 
akta. kako je primila potpis pakta o nenapadanju, 
zaključenog sa Sovjetskom Rusijom. Spoljna politiki 
ie jedno, unutarnja drugo. Jugoslavija je bila prva 
država koja je zabranila komunističku stranku. Sov- 
jeti ne mogu smatrati to grehom, pošto i Sovjeti ne 
priznaju ni jednu drugu stranku. Može biti neko od 
najljućih anti-marksista i protivnik danas već posve 
nesavremenog istorijskog materijalizma, ali ipak mo- 
že pozdravljati ugovorne odnose sa Sovjetskom Ru- 
si iom. U svojoj knjizi o Rusiji napisao sam godine 
1904 ove vizionarne reči: »Da li će jtitro osvanuti oza- 
reno od plamena velikoga požara?« Ovaj strašni po- 
žar nečuven u istoriji čovečanstva se obistinio, ali 
Život se sti.šava i sve se približava jednoj mirnoj 
evoluciji. 

U danima u kojima germanstvo i duh suprema- 
cije germanske rase diže glavu, pred nama je jedna 
sudbonosna reč: Smrt Slovenstva, kao zajednice na- 
roda iste krvi, iste rase možda i iste duše. Ne. nema 
smrti Slovenstva, nego pred nama je vaskrsnuće Slo- 
venstva, jednog sveta mira i bratske zajednice. Jugo« 
slavila je dala Slovenstvu u danima ropstva prvog 
originalnog političkog teoretičara, Svcslovena i 
Hrvata Jurija Križanića. Sta će ona dati u danima slo- 
bode? 

Nove slovenske države su se digle iz ruševina 
propalih imperija i iščezavaju nesuglasice između slo- 
venskih naroda. Mesto predrasuda i nepoznavanja, 
dolazi sloga i prijateljstvo. Taj cilj jedne zajednice 
slovenskih država u duhu je politike mira, međuna- 
rodne solidarnosti i odbrane stečenih prava. 

U našoj diplomskoj istoriji ima malo tako zna- 
čajnih dokumenata, kakav je Balkanski pakt. Sećajmo 
se godine 1912, one divne godine koja je sa svojim 
junačkim činima otvorila put veliko i Jugoslaviji sa- 
dašnjice. I na početku je bio Balkanski savez. Dvade- 
set dve godine kasnile gradi se ponovo balkanska 
zajednica i naš viteški Vladar je prvi glavni neimar na 
tome poslu. CŽivo odobravanje). 

Po.što će biti sigurno predložen Balkanski pakt 
Skupštini, rezervišem sebi za tu priliku jednu podrob- 
nti analizu ovog diplomatskog akta. 

Spomenuću samo da je već godine 1930 počela 
jedna vrlo plodonosna akcija privatne inicijative: 
stvaranje nacionalnih grupa u svakoj balkanskoj dr- 
žavi, koje su sve udružene u balkanskoj konferenci ii 
posvećenoj saradnji sviju balkanskih naroda na poli- 
tičkom, ekonomskom, socijalnom, pravnom i intelek- 
tualnom polju. 
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Pošto s;im ii tome pokretu od samog početka, 
mislim da imam kvalifikacije da govorim o tome ra- 
du. Treća balkanska konferencija u Bukureštu izgla- 
sala je u ptsutnosti Bugara tekst Balkanskog paleta, 
ali koji obuhvata posve nepotrebne odredbe o zaštiti 
manjina za koje nije glasala većina jiigoslovenske de- 
legacije. 

Suviše je tražiti da bi bio uspeh balkanskih dr- 
žavnika koji su potpisali u Atini Balkanski pakt sto- 
procentni. Velike colji postizavaju se u etapama. 

Jednokrviioj braći Bugarima treba da kažemo u 
toj Skupštini sa ove govornice po koju srdačnu brat- 
sku reč. Od kad svet postoji, bilo je svađe između 
braće, ali kao posle oluje sunce, tako dođu između 
braće posle razmirica i borbe i dani saradnje, ljubavi 
i sloge, osobito ako svi realni uslovi upućuju u tome 
pravcu, nema sile koja bi mogla da osujeti da jednog 
dana udu Bugari u naše velelepno, veličanstveno ju- 
goslovensko kolo. Ali ipak treba da kažemo nešto. 
Revizionizam sličan je injekciji kokaina, koja bole- 
snika oživi samo za kratico doba da bi se kasnije, više 
srozao. Velika je istina u recima Aleksandra Stambo- 
lijskog: »Balkanski narodi imaju danas najveću po- 
trebu za mirom i solidarnošću.« fPljeskanje). Ali 
Aleksandar Stambolijski zaboravio je još jedno da 
kaže: »Balkanski zemljoradnici imaju najveću želju 
za mirom i solidarnošću, ne traže oni ni reviziju, ni 
zaštitu manjina, nego rad i savremeni život.« 

Savremena spoljna politika je jedan neobično 
zamršen kompleks činjenica, čovečanskih napora, 
propusta i često i zabluda. Spoljna politika je kruna 
celokupne državne delatnosti, ona je jedna od naj- 
važnijih državnih funkcija. Ona je najnacionalnija 
služba. Naša državna ideja je Jugoslovenstvo i radi 
toga mora biti naša spoljna politika kao i njegovi 
organi prava emanacija ove državne misli. U ,Iua;o- 
slovenstvu će ona naći svoj pravi izvor snaga. Ube- 
den sam da naš Ministar inostranih poslova, pravi 
Šumadinac i Kragujevčanin ovako misli. Ova naša 
spoljna politika je danas mina aktiviteta, što mi svi 
najtoplije pozdravljamo. Sretni smo, da vidimo Bo- 
goljuba Jevtića na ovoj ministarskoj klupi. (Živo 
odobravanje). 

Ima zemalja u kojima je spoljna politika igračka 
i oružje u rukama unutarnje politike. U našoj konso- 
lidovanoj'zemlji je ovakav postupak nemoguć. Naša 
Skupština je jednodušna u svim pitanjima spoljne po- 
litike. (Pljeskanje"). Ova spoljna politika ima svoje 
silno zalede u jednoj velikoj svedržavnoj političkoj 
organizaciji, u Jugoslovenskoj nacionalnoj stranci. 
(Pljeskanje). 

Naša spoljna politika je politika mira, saradnje, 
očuvanja onoga što se je postiglo hekatombama žr- 
tava, ali ona je i politika stvarani;!. Svim destruktiv- 
nim silama naših neprijatelja, ona kliče svoje ener- 
gično: Stoj! 

Uvažavajući, da naša spoljna politika u punoj 
meri odgovara svojoj velikoj zadaći i svrsi, mislim 
da je državna dužnost i jedan moralni »veruju«, ako 
glasam za budžet jugoslovenskog Ministarstva ino- 
stranih poslova. (Živo odobravanje i pljeskanje). 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
g. Alojzij Pavlič. 

Alojzij Pavlič: Gospodo narodni poslanici, Si- 
mon Jenko, sin slovenačkih planina spevao je našu 
himnu »Naprej 7,astava slave«. 

Davorin  Jenko,  slovenački  kompozitor  kao  di- 

rigent Narodnog pozorišta u Beogradu, komponovao 
je našu narodnu himnu »Bože pravde«. 

Profesor Anton Bezenšek, rodom iz Celja, za- 
četnik bugarske i slovenačke stenografije, bio je na- 
stavnik gimnazije u Plovdivu i kasnije profesor uni- 
verziteta u Sofiji. On je godine 1897 napisao knjigu 
»Bulgarija i Srbija«, koju je izdalo za slovenačku kul- 
turu zaslužno društvo Svetog Mohora u Celovcu. 

Gospodo poslanici, u toj knjizi piše taj slove- 
nački i bugarski kulturni radnik oduševljeno o Bu- 
garima i Srbima. Tu knjigu čitali smo mi Slovenci 
i bili oduševljeni za braću Bugare i Srbe. O Bugarima 
kaže na strani 110: »Bugarin živi skromno, uživa naj- 
prostiju hranu, umeren je u jelu i piću, radljiv je i 
veoma štedljiv«. Naročito je napisao himnu »o bugar- 
skim majkama« i njihovim lepim osobinama. 

Za Srbe kaže da su junaci, da su darežljivi i mi- 
losrdni, da su gostoljubivi, da poštuju stare ljude i 
pevaju prekrasne pesme o srpskom zadrngarstvu. Za 
Srbina kaže, da je temperamentan, iskren, darežljiv, 
govorljiv i poetičan, a za Bugare da sii hladni, za- 
mišljeni, tihi i istrajni. Srbin liči na Poljaka, a Buga- 
rin na Čeha i Slovenca. 

Tako je prikazao naš slovenački filolog i ste- 
nograf bratski bugarski i srpski narod. Čitavog svog 
života radio je on na kulturnom i duhovnom zbliže- 
riju Bugara i Jugoslovena. 

Gospodo poslanici, ove godine biće u Celiu pro- 
slava osamdesetogodišnjice rođenja Antona Bezen- 
šeka, začetnika jiigoslovenske stenografije, prijate- 
lja Bugara i kulturnog radnika u Bimarskoj. kuda je 
pozvana naša i bugarska omladina i kulturni radnici 
za 23 i 24 juni u Celje, u irrad celjskih grofova, koji 
su bili u srodstvu sa srpskim i bosanskim kraljevima 
i prvi imali nameni da stvore veliku jugoslovensku 
državu na jugu Evrope. 

Gospodo poslanici, kao Slovenac i kao hrišćanin 
želim da dođe do duhovnog i kulturnog zbliženja iz- 
među Slovenaca, Hrvata, Srba i Bugara, .dakle da do- 
đe do potpunog jusroslovenstva. 

Gospodo poslanici, tu želju nosi u svom srcu sva- 
ki Južni Sloven. To su osećali svi naši umetnici, svi 
naši pesnici, svi naši veliki vodi, što isto osećaju i 
svi bugarski. 

Gospodo poslanici, za nas hrišćane potrebno je 
da prema Hristovim recima budemo svi jedno, pošto 
smo i pravoslavna i katolička crkva jedno Hristovo 
mistično telo, i po nauci Svetog Jovana Zlatousta, ' 
po nauci slovenskih apostola Sv. Čirila i Metodija ' 
najvećeg ruskog filozofa Vladimira Solovjova. 

Ta Hristova nauka i nauka naših filozofa treba 
da se sprovede u život, treba da postoji bratstvo me- 
du nama u našoj otadžbini, pa onda u odnosima sa 
našim jednokrvnim  i ostalim susedima. 

Gospodo poslanici, želim da bratstvo i sloga ' 
ljubav ostvare onu najvišu, najidealniju i najbožan- 
stveniju Hristovu misao, Božiju misao, »Mir i brat- 
stvo medu narodima«. Spoljna politika nije samo po- 
litika resornog Ministra i Kraljevske vlade, već ie 

spoljna politika težnja sveukupnog na§eg naroda, fi' 
se u miru razvijamo, da u međusobnoj složi živimo, 
ne samo u svojim kućama, nego i sa svojim susedima- 

Gospodo poslanici, u tom pogledu imamo vidlji- 
ve rezultate. Imademo Balkanski pakt, ali nažalo?* 
bez Bugara. Istina jeste, da imamo u istoriii žalosne 
događaje, da su se rođena braća svađala. Ipak' ima" 
demo u istoriji svetle momente zajedničkog rada Srba 
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i Bugara, i li svetli momenti, trebali bi da napoje 
današnje bugarske i jugoslovenske generacije, da su 
Za kulturno i duhovno jedinstvo, da znamo svi, da bez 
^sloge, da bez sporazuma, bez iskrenog i srdačnog 
Prijateljstva nema uspeha, nema oživotvorenja one 
značajne parole »Balkan balkanskim narodima« (Bur- 
no pljeskanje). 

Gospodo poslanici, tih svetlih momenata o brat- 
skim odnosima sa Bugarima bilo je i u prošlosti, ima 
ili u sadašnjosti, a sve to mora krunisati Božjim pro- 
viđenjem, naša velika budućnost. 

U prošlosti su se Bugari i Srbi borili za krst časni 
i slobodu zlatnu. 

Kada su u prošlosti bugarski studenti počeli da 
posećuju beogradski i zagrebački univerzitet, veliki 
narodni književnici srpski, hrvatski i bugarski bili 
su bez obzira na veru na istom terenu. 

Gospodo poslanici, poznato je takode, da je ve- 
liki hrvatski vladika Josip Juraj Strossmayer, kazao 
za Bugare da se bugarski narod sa hrvatskim na- 
rodom upozna i s njime zbliži, što je najlakše moglo 
biti u Zagrebu, u tom duhovnom sredotočju svega 
jugoslovenstva (pismo Strossmayerovo na Carigrad- 
ski odbor 2 travnja 1861.) 25 maja godine 1884 na 
praznik Sv. Ćirila i Melodija, bugarski učitelji sa- 
brani u Sofiji veličaju ga i pozdravljaju kao nese- 
bičnog prijatelja. Bugarsko književno društvo u So- 
fiji izabire ga počasnim članom. 

Veza ljubavi spajala je 40 godina hrvatskog vla- 
diku sa Bugarima -— a Bugare s njime, i veza ljubavi 
'dje bila ničim pomućena. 

Učitelj i voda hrvatskog seljačkog naroda, po- 
kojni Stjepan Radić u programu svoje stranke sma- 
trao je za jugoslovenstvo samo bratsvo Hrvata, Srba 
' Slovenaca sa Bugarima. 

Gospodo narodni poslanici! U sadašnjosti imamo 
listove u sred Sofije, koji otvoreno plediraju za bes- 
kompromisno zbliženje Bugara i Jugoslovena; i u 
tome pravcu živi medu bugarskim seljacima veliki 
duh neumrlog Stambolijskog, koji je verovao i oče- 
kivao bratsku zajednicu svih Južnih Slovena. 

Duhovno zbliženje i ujedinjenje Južnih Slovena 
nioći će doprineti bratstvu, slozi i jedinstvu svih na- 
roda, kojima je Bog dao pravo života. 

Kao Slovenac smatram za dužnost, da stavim 
11 amanet Kraljevskoj vladi i našem Ministru spoljnih 
Poslova, da politiku prijateljstva i bratstva prema Bu- 
garima sprovede kraju; da politiku ljubavi, sloge i 
ttdra medu narodima smatra za Božju zapovest, i da 
()|iiladina učini sve da tu misao realizuje. 

Gospodo narodni poslanici, kad bude došlo ono 
^'"eine, duhovnog i kulturnog jedinstva, Slovenaca, 
"rvata i Srba, tj. Jugoslovena i Bugara, zapevaćemo 
Pesmu koju je spevao David i koja glasi: 

»Nek se veseli nebo, i zemlja se raduje 
Nek pljeska more i šta je u njemu... 
Neka skače polje, i sve što je  na njemu... 
Nek se raduju sva drveta šumska.... 
Jer ide Gospodin da sudi zemlji... 

Sudiće vas vaseljeni po pravdi... 
1 narodima po istini svojoj«. 

Sto je kazao naš stenograf; Ante Bezenšek, slo- 
J^nački   i   bugarski  kulturni   radnik,   na  strani  237, 
^'JiRe »Bulgarija i Srbija«, kažem i ja: 

I   .   »Samo   Kristova   ljubav   i   pravda   može   zbližiti 
"šćanske i slovenske narode na jugu Evrope!« 

Svanula je zora na Balkanu, već dolazi dan, ve- 
liki dan, kako je to pevao hrvatski pesnik; 

Neka dolazi dan bratske ljubavi za  Bugare,  za 
Srbe i sve Jugosldvene, bez mržnje, bez neprilika, bez 
bure. To pomozi Bog i sreća junačka! (Odobravanje). 

Polprclscdnik dr.  Avdo  Hasanbe^ović:  Ima  roč 
narodni poslanik g. Ferdo Šega. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici, sa veli- 
kim i uzbuđenim oduševljenjem, te iskrenom zahvill- 
nošću pratio je cijeli naš narod put oko Balkana, 
Njihovih Veličanstava uzvišenog našeg Kralja i Kra« 
ljice u listopadu, na dvorac Sinaju, Huksuio^rad, 
Istanbul i Krf, a vrhunac iskrenog oduševljenja bio je 
svakako posjet i prijem Njihovih Veličanstava Kralja 
i Kraljice bratskoga bugarskoga naroda u prošlom 
prosincu u Beogradu. 

Sve ovo oduševljenje itnade se pripisati dubokoj 
težnji našeg naroda za mirnim i dobrim odilošajima 
sa svima narodima, a naročito pak za iskrene i pri- 
jateljske odnose sa našim bližim susjedima. Na ovini 
mirovnim težnjama je i naša ponosna istočnoevrop- 
ska velevlast Mala antanta, koja je svoju saglasnošt, 
snagu i čvrstoću ponovo utvrdila nedavno u Kraljev- 
skom gradu Zagrebu, a isto je tako nedavrtO u std- 
roslavnoj Ateni potpisan Balkanski pakt koji spada 
sigurno u najvažnije i najveće uspjehe naše vanjske! 
politike, a koji je učvrstio potpuno sigurnost našu 
i naših saveznika. 

Ali i sama naša država osnovana je Па miru, koji 
je stečen kroz vijekove najkrvavijim i najtežim 
žrtvama, koje je podneo ikad koji narod. 

Mi hoćemo da sačuvamo taj mir, jer taj mir od- 
govara našem srcu i našoj slovenskoj duši, i mi že- 
limo biti sa ostalom slovenskom braćom čuvari mira 
i pokreta u Evropi. 

Sigurno je da Sloveni nisu nikada ratovali iz ka- 
kove imperijalističke pobude. Slovenstvo je uvijek 
doprinašalo žrtve za spas čovečanstva. Mi želimo, da 
ove ogromne žrtve ne budu uzaludne. U nama je 
živi duh Slovenstva i mi želimo da taj duh zavlada 
cijelim prosvećenim svijetom. Za tu borbu ne treba- 
mo i ne tražimo nikakvog ubojitog oružja, u tu bor- 
im unosimo svu svoju slovensku dušu, koja širi lju- 
bav i mir na sve strane i koja ide za unutarnjim pre- 
poroda jem čovečanstva. 

To je poziv Slovenstva i u tom leži njegova 
ogromna etnička i etička snaga. Mi vjerujemo u bu- 
dućnost Slovenstva, k nama dolazi, pred nama je sa- 
da vijek Slovenstva. 

Za nas Jugoslovene najvažnija je sada sveslo- 
veriska politika. A o toj sveslovenskoj politici želim 
iznijeti svoje poglede, jer držim da sam na to pozvan 
kao narodni poslanik Kraljevskoga grada Zagreba, 
onoga grada, u kojem se, kao u matici jugoslovenske 
misli, najsnažnije odgajila i ova sveslovenska misao. 
Mislim na onaj slovenski osjećaj rodbinske veze, 
kakve je propovijedao Hrvat Križanić, Slovak Ko- 
lar, Čeh Palackv, naši ilirski preporoditelji i naše ve- 
like vladike Njegoš i štrosmajer, a koje je sloven- 
stvo najdivnije opjevao naš najveći neumrli pjesnik 
Petar Preradović. 

Takvo je Slovenstvo šlrokogrudb, jer sve obu- 
hvata, a nikoga ne isključuje i jer je uzajamno, a 
nije imperijalističko. 

Hoću kazati, da je ovaj osjećaj zbirnosti sloven- 
stva nama upravo prirođen, jer današnji smjer pre- 
ma slovenskoj uzajamnosti  nije drugo, nego vraća- 



912 XXXIII REDOVNI SASTANAK - 12 MARTA  1934. 

nje povjesnom, zadružnom načelu, koji se najlepše 
očitavao u ostavini silnog slovenskog Kralja vladara 
Svatopluka, da je snop pruća neslomiv, a svaki prut 
za sebe lako se kida. Pa kada taj državnički nauk ne 
litjedoše ili ne mogoše prihvatiti naši predi, tokom 
srednjega i novoga vijeka, red je na nama da mi, 
poučeni iskustvom teške prošlosti, stvorimo uslove 
za ljepšu i bolju našu slovensku budućnost. Gospodo, 
iskustvo prošlosti nas uči da nam je osigurana svi- 
ma budućnost i nosmetani napredak samo u velikoj 
sveslovenskoj uzajamnosti. Iskustvo nas uči da ćemo 
U neslozi biti žrtve neobuzdane grabežljivosti tuđin- 
ca, koji ic pohlepan na naše plodne slovenske zemlje. 
Neobuzdana grabežljivost najprije paladina Karla 
Velikog, totra kasnijeg samozvanog rimskog cara, 
onda pruskih vitezova iskopala je grob pomoranskim 
i polabskim Slovenima. Naročito bolan je momenat 
U tom umiranju naše slovenske braće, što su njihovi 
osvajači dolazili noseći u jednoj ruci krvnički mač, 
u drugoj Hristov križ, te bez milosrđa okrutno ubi- 
jali goloruke Slovcne kod pluga i pjesme, i tako za- 
posjeli njihove obradine i plodne poljane. Naročito 
neka to braća Poljaci nikada ne zaborave, jer oni su 
prvi na udaru. Mi svi, sva slovenska braća, moramo 
se s toga prigrliti i zagrliti da stvorimo ne samo 
svoje veliko kolo, nego i neprobojni zid, za očuva- 
nje svoje zemlje, svoje otadžbine, koja je natopljena 
rijekama krvi našega naroda. 

Dužnost nam s toga nalaže da poput svih osta- 
lih naših bratskih slovenskih država najskorije na- 
đemo načina da obnovimo diplomatske i gospodar- 
ske veze sa majkom sveslovenstva velikom i silnom 
Rusijom, da tako upravo naše pokoljenje dovrši ve- 
lika djela i ideal otaca naših, da se jednom svi slo- 
venski narodi nadu u jednom sveslovenskom brat- 
skom zagrljaju. 

Gospodo, ovom bi prilikom još htio jedno spo- 
menuti. П državi na našoj sjevernoj granici odigrali 
su se nedavno teški krvavi dosradaji. Tamošnja sta- 
rozavjetna teokratska vlada, da pripravi povratak 
protjeranoj kući samozvanih »apostolskih«, Habz- 
burgovaca. nečuvenom se okrutnošću bacila na jedi- 
iiii zapriieku tom povratku, na socijalno-demokrat- 
sko radništvo, ubijajući bez milosrđa sve što je došlo 
pod pušku i top, ne štedeći ni majke sa sitnom deči- 
com i vešajući ranjene polumrtve osuđenike. 

Cijela svietska demokralija zgrozila se nad tom 
nečuvenom okrutnošću. Ovoj osudi i općem zgraža- 
nju i ja se pridružujem sa ovoga mjesta. Iznio sam 
to i sa razloga, da se potsjetimo, šta bi mi doživjeli 
i kakva bi nam izgledala ljubljena naša domovina, 
da su pob ledile u svetskom ratu ovakove đavolske 
i mračne silo. Neka bude viečna hvalr« Svevišnjoj pro- 
vidnosti čijom smo pomoću oslobođeni i za uvijek 
sjedinjeni u lijepoj našoj domovini Jugoslaviji. Gla- 
sujem za proračun. (Burno odobravanje i uzvici: Ži- 
veo Г) 

Pot prof sednik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
g. Vojko Kurtović. 

Војко KvpTonHh: Господо маполни послапици, 
v вези всћ наговеттеие изјаве г. Министра тргони- 
ие -и итдустгЛпс o пужшој преоријелтацији naine 
спољне трровине, иалазим ла има мсста и no 6v- 
иету Мисшстарстпа сполл^нх послова покренутп n:i- 
TWb* Пресбироа. 

Утвоћеио ie, господо народни поглашши, .т'п 
тих чиповиика има сада миого внше. пего што их je 
било када je Пресбиро био у састапу Министарства 

спољних послова. Али, и поред ове констатациј^ 
ипак je неоспорпо, да су мање обавештеми o дога- 
luijima у CBCTV, mero иовинарска служба. 

AKO би пак потражио узроке откуда го долази, 
jsa мислим, да onu леже у томе, што су аташе-и за 
штампу одвојени фупкционери од нашег дипломат- 
ског прегставпиштва ira страни, те самосталпо де- 
лају, због чега n иема често пупа' потребие кохезијс 
у Bpiiieiby ове делпкатне службе. 

Ови разлози довол>но нас убе1)ују, да у мссто 
Пресбпроа треба опет образовати оделење за штам- 
пу при Мннистарству сполдтх посдова. 

Господо народпи посланпци, поторио je да по- 
ред заштите шцпоналпих интереса, наше пред- 
ставинштво на страпп пма задаћу да штитп прн- 
вредне 'интересе name државе, ме1)ут)пм факат je И 
то, да 'су iiiamir предстзилнци на страни чисто дппло 
матскн представппцп И врло мало ИЛИ ии мало упу- 
heinu у трговетке иптересе своје земл>е, због чега 
и нвмамо оне завидпе резултате v Bol)eihy спол>не 
трговине, што се види пз самога биланса. 

Бпро за споЛ)Ну трговину, који постојп при 
Минн'старству иностраних дела, не може да зздо- 
вољн потребу. односно иемоћап je ла у потпуностп 
заштнтн трговачке интересе наше земл>е, a ово због 
топз, јер пема својих представника пли т. зв. ara- 
шеа за трговипу ma странп. 

Господо народии послаиици, ове трговачке ата- 
ше-е имају скоро све земље, a они се бирају no мс 
1")Усобном споразуму Мииистра трговине и Мипп- 
стра спољних послоиа. 

Колика се пак oceha потреба за овим тргоиач- 
кнм аташеима, може се најбоље видети из следећсг 
павода: Правило je ла копзулати врше службу за' 
штите приватних интереса пашнх суграђана, међУ" 
TIHIM, ове mame итстттуцпЈе ma страиги врше чисто 
администратиЂЈНО-правну службу, те би требало ;' 
овоме повести рачуна да конзули буду људи добро 
верзирани и v привредаој политицп, те да могу 
поуздато штитити паше прпвредне иттересе На 
страти m изталазпти новс пијаце за иашу извозму 
трговииу. 

Ha крају истичем да ова неупућ&пост и тедо- 
вол>на заштита наших привредних иптереса na стрз- 
im, лплгвп отудд, тто готово нтмало дипломатско 
претставнпттво не поклап.а паж1[>у, нити се посве- 
ћујс привредној политици своје земл>е, век OBV 
улогу сматра no'CBe спорелном, na молим, господина 
Митистра да o овим сугесгијама поведе ришуН8" 
11зјавл,ујући да hy гласаш за буџет. (Пдобрава11>с 
и пљеокање). 

Потпрстседиик др. Авдо Хасанбеговић: ИМ'1 

реч г. Милов-зт Грба. 
Дп, МИлован Грба: Господо народни послаии- 

mi, nama даиашња спољиа толитика, камо внд!И'М0_ 
из експозеа госполина Мипистра јесте сталан коНТИ 
тгуитет тсторијског pasBOjia mamera иапода. Taj ко^ 
тппуитет има свој Зачетак у устапку Kapaljopba, ^0 

ји кије имао само зпачаја васкрса Србије, иего 
отлобођења,. балкаплких иарода no оном геСЛУ; 
„Балкан балкамскотм народима". 

Ова идеја ималп je свопа п,окровител>а у вел^ 
коi словеиско! Русији. која je то своје покропптсЛ' 
ство зајамчавала и мећународним уговорима, a ^ 
ме су се касније прикл>училе и Енглеска и Фран'11 

ска као сигнатарие спле и држпве Велтке апгашт^ 
Провизорном окупацијом Боспе и Хериеговч1 

од стргне Хабсбурговаца поремећепо je било ma'1 

и 
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ло, »Балкап балканским иародима«. Ипак, победом 
Србије у светском рату и њених пеликих 'савезкика 
дошло je ово начело до израза у свим мнровним у- 
говорима који су лшшиднрали светски рат. 

Југословенскн парод уједиљен у Југаславији, 
заузима према миравпим уговорнма важан положај 
Hia Балкану. И Лугославнја споји данас на шачслу да 
Балкан треба да буде свој и да припада ссби са 
CBoj'HM сло'бпдним моршим жалом, KOfje му отвара 
путеве и везе cđ ■целкм светом. 

C тога разлога je Балканскн пакт више стапа 
namera нсторијског развитка на Балкапу, јер за- 
ја-мчује мир тешко И1окушано:м животу inainera се- 
љака, чији претци више погибоше на бојпим поЛ)а- 
шама, него што умрешс у постел>и, борећи се и глс- 
дајућн' како освајачп запада прелазе преко Балка- 
на у Азију, о;сваilajylvn Балкап удараху <па Запад. 

Спомии.ући Балкаиски пакт, морамо се сетити 
и падвући да смо већ пмали једа« Балкапски савсз 
1912 годипе који je преста'ВЛ>ао један историјоки 
сан, wa име нашега савеза са Бугарима. 

Историјски научници су утврлили да су Бу- 
гари један део јурословенске етничке целине од 
Триглава до Варне и наш ОДНОС према Бугарпма 
диктовап je нсторијом и њима и нама и on у поли- 
тичком смислу пема средипе и може бити само 
алтерпатнваи, затегнут шш братски. 

И дашс, после свих рана, прешао je југословен- 
ски Крал. и његов иарод на попрнште зближеља са 
Бугарима, остављајући Бугарил1а слободпе руке у 
свему, како he се са иама братскн поздравити n ру- 
ковати. 

Завада између браИе увек je врло лака и то мо- 
рамо да имзмо на уму, али пошто смо ми с Буга- 
рима цеитрална етнографска југословенска целина 
од Ладрапа до Црпога мора, у том погледу не сме- 
мо бити ништа партикуларпо, што би нас делило 
у одбрани наше независпости, папочито у одбранп 
морскога жала целокуппог Балкапског полу- 
острва. 

Нашн погледи морају битп бзш у овс дане у- 
переии na северпе суседе. Свакоме пароду je дозво- 
л>ено да бира своје водстао пз својих сштова који 
хоће, али једно стоји да ако води п.егову спол>пу 
политику лице које стојп под сумњом да je било 
ратнн ггогстрекач за време Балкаигског рата, опда 
сви суседи такве земл.е морају бити na onpesv. 

Римска копферергцпја, која има према Малој 
антапти да створи птало-аустро-мађарску аптапту, 
задаје свакако забрипугост. 

Политика Долфуса у Аустрији угушила јесло- 
бодпу реч радпика у аустрнјским земл>ама, који су 
сем демократије своје земл.е бранилн незавпспост 
Аустрије према мпрогптм уговорнма. Настаје једпо 
велгасо питап.е, a то je успостава Хабсбурговаца. 

Иптерес Југославпје И Мале аптапте, a и Ита- 
лије покрива се у томе', да се чува неаависнест Ау- 
стрије према мировпим уговорпма, алп политички 
баук дпенпе политпке je дапас na видпку дт ће се 
р&стаурацијом Хабсбурговаца спречити Anschluss 
Аустрије са Мемачком. Taj еиссперпмепат — јссте 
опасап за будућност: прво то je pesnsivija уговора, 
Друго што je хабсбуршка дипастнја TIO својој про- 
Шлостп била царска дтгастија n свију Немаца у 
Рајху. Значпло би место сотоне довестп белзебуба 
че само Малој аптапти na ират, пего и Италији a и 
^Ч^тцуској. 

До садд1 je наша шољна полнтпка крунисана 
актима највећег успеха name мпрнодопске полпти- 
ке. Стварање Мале аптапте, Источпи пакт, Балкац- 
ски пакт јесу епохалпа дела. која су подигла углед 
у целоме свету и namera Крал>а и Крал.спине Ју- 
гославнје и namera Министра спол>ппх послова. 

Ту пашу политику пису моглп пореметити namn 
пепријателуи у свету, na пи паши Корполани којп 
се палазе у ту1утш, папротив, патрпотмзам се бат 
тпме развпо, n шгтегритет Југославије je светитте 
и кућпа нкопа сваког Лугословспа. (Бурно одобра- 
вање n пљecкa^be). 

Потпретссдиик др, Авдо ХасанПеговиИ: Има 
реч паролпи послапик г. др. Пладо Малапчец. 

Dr. Vlado Malancec: U nizu mnogobrojnih bez- 
obzirnih i neosnovanih napada kojima je izložena vr- 
lo često naša zemlja i naš narod u mađarskoj javno- 
sti, vredno je s ovopa mesta pozabaviti se naročito 
jednim napadom, koji je 17 januara o. R. učinjen na 
nas u mađarskom parlamentu, od strane jednog na- 
rodnog poslanika, a koji je dao povoda mađarskim 
parlamentarcima da se u toku topa govora upuste 
upadicama nedostojnim da budu izrečene u jednom ta- 
ko visokom domu kao što je parlamenat, prubo vrc- 
dajući ceo naš narod, dajući pri tom izraza svojoj 
velikoj mržnji prema našoj držr-vi. Naime narodni 
poslanik mađarski, o kome je reč. nodneo je inter- 
pelaciju na svopa Ministra inostranih poslova, u ko- 
joj je prikazao stanje na juRoslovensko-madarskoi 
granici kao skoro potpuno neizdržljivo, kao najveću 
kalvariju za mađarsko pogranično stanovništvo. On 
je u toj interpelaciji naveo slučajeve graničnih inci- 
denata u kojima su naši pogranični stražari učinili 
upotrebu od svoga oružja i lišili života izvesne ma- 
đarske državljane. Za tragičnost smrti lica on baca 
krivicu na naše stražare i zahteva od nas blažiju upo- 
trebu oružja za kordono-prestupnike. On nas dalje 
optužuje da rdavo postupamo sa mađarskim dvovla- 
snicima, i da ne poštujemo u odnosu prema njima 
odredbe našeg sporazuma s Mađarskom o pogranič- 
nom prometu, jer kao da ih naše vlasti šikaniraju, 
i otežavaju im iskorišćavanje priviicgiia koje oni 
imaju na osnovu pomenute konvencije. Tako on na- 
vodi da naše vlasti zadržavaju mesecima dvovlasničke 
prolaznice, koje im mađarske vlasti šalju radi vizi- 
ranga, čime se onemogućuje mađarskim interesenti- 
ma prelazak na njihova imanja, koja leže u našoj 
pograničnoj zoni i obrađivanje istih. Zatim da naši 
graničari vrše samovoljno ispravke na dvovlasničkim 
prolaznicama izdatim od strane mađarskih vlasti, bri- 
šući iz niih izvesne puteve prelaza granice koji su u 
niima bili naznačeni. Stoga on traži da naše vlasti 
viziraju dvovlasničke knjižice u predviđenom roku 
i da ne čine nikakve korekture na mađarskim dvo- 
vlasničkim legitimacijama. 

Osim toga interpehint je dalje tražio sledeće: da 
naše vlasti primaju bez rezerve uverenja mađarskih 
vlasti o idvovlasničkom svojstvu; da se kod nas pre- 
ma mađarskim dvovlasnicima primeni zakonski po- 
stupak prilikom naplaćivanja poreze i vrše zakonske 
garancije za obezbedenje iste, a ne da tu porezu po 
nekoliko puta naplaćuju jugoslovenske ambulantne 
poreske komisije, za koje se ne zna kad će naići; da 
se kod nas prestane sa širenjem lažnih vesti da je 
ugovor o pograničnom prometu istekao, te da ma- 
đarski dvovlasnici moraju prodavati svoje posede; da 
jugoslovenske vlasti ne suspenduju pogranični pro- 
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met za duže ili kraće vreme i najzad da se na gra- 
nici poveća broj puteva za prenos dvovlasničkili pri- 
nosa iz carinske formalnosti. 

Kao narodni pretstavnik i jednog dela našeg po- 
graničnog stanovništva prema Mađarskoj, imam pri- 
like da se upoznam sa stvarnim stanjem na granici 
kao i sa samim problemom naših odnosa sa Mađar- 
skom. Naših dvovlasnika u Mađarskoj, prema poda- 
cima koji su kod nas ustanovljeni — imade 4.465 sa 
7.844 jutara zemlje, a mađarskih kod nas imade 1.931 
sa 9.572 jutara zemlje. Istina je da je bilo slučajeva 
ubistava mađarskih državljana od strane naših po- 
graničnih stražara. Ali u svim tim slučajevima, meni 
je poznato, stražari su uvek upotrebljavali oružje 
prema postojećim propisima o upotrebi oružja na 
granici i krivica za'ta ubistva leži do samih ubijenih 
lica, koja su pokušala da se ilegalno uvuku na našu 
teritoriju. Mi ne možemo odustati od naših propisa 
o čuvanju granice niti njihovu primerni ublažiti pre- 

. ma Mađarskoj utoliko pre, što nam s te strane, kao 
što je utvrđeno od naših vlasti, dolaze atentatori, 
ubacuju nam se paklene mašine, bombe, revolveri i 
propagandistički spisi, u kojima se pretstavlja nemi- 
novan raspad naše države i prave razne kombinacije 
sa izvesnim njenim dijelovima koji su čvrsto prive- 
zani za cjelokupnu i ujedinjenu Jugoslaviju. U nizu 
terorističkih akcija koje se vrše s te strane, hoću sa- 
mo da vas potsetim na ubistvo pokojnog našeg dru- 
ga, bivšeg Ministra Najdorfera, na atentat izvršen п 
Koprivnici kojom je prilikom poginuo jedan naš či- 
novnik, a dvojica bila ranjena. Prilikom Zagrebačkog 
procesa koji je 1931 godine voden protiv terorista iz 
grupe Pavelića i Perčeca, utvrđeno je čak da su i ma- 
đarski granični oficiri učestvovali u prebacivanju 
atentatora preko granice i t. d. Kad tako svoji stvar, 
onda se ne može imati nikakvog obzira prema kor- 
dono-prestupnicima, jer mi ne znamo da li se medu 
tim licima, koja krišom i često noću prelaze grani- 
cu, ne kriju mračni tipovi, koji dolaze da nam re- 
mete mir i spokojstvo. Naša je dužnost da našem 
radnom narodu osiguramo bezbednost, kako ličnu 
tako i imovnu, i naši graničari, koji nas štite od 
spoljneg neprijatelja, dobro rade kad savesno vrše 
svoju dužnost i primenjuju zakonske propise prema 
licima, koja ilegalno prelaze granicu, čime ova lica 
daju jasnog dokaza o svojim rdavim ili zločinačkim 
namerama. Ako je mađarskoj vladi stalo do toga 
da se u buduće ne dešavaju slučajevi pogibije njiho- 
vih državljana na granici, ona treba da preduzme u 
tom cilju sve mere na svojoj vlastitoj teritoriji, jer 
od tih mera jedino zavise normalni odnosi na granici. 
Na prvom mestu ona bi trebala da ukloni sa svoje 
teritorije logore emigrantskih plaćenika, u kojima 
se kuju svi planovi protivu naše države i odakle nam 
se šalju atentatori i paklene mašine. Nama je pozna- 
to, i zato nikakav demanti od strane mađarske vlade 
ne može se primiti, da jedan takav logor postoji u 
Janka Pusti. U ovom logoru, pod vrhovnim šefstvom 
poznatog Ivana Perčeca, vrši se ta akcija. Mađarska 
vlada bi trebala da raste.ra sa svoje teritorije te zlo- 
čince, utoliko pre što je naša država prema Mađar- 
skoj sasvim korektna. Mi ne trpimo nikakvu akciju 
na našoj teritoriji, koja bi bila uperena protivu Ma- 
đarske, niti smo ikad pokušali da mađarske emigran- 
te, kojih ima dosta u našoj zemlji, iskorišćavamo za 
rečenu akciju. Drugo, mi očekujemo da će mađarska 
vlada ,sa svoje strane, preduzeti strožije čuvanje gra- 

nice, kako bi u buduće bio onemogućen svaki ile- 
galan upad na našu teritoriju. 

Što se tiče optužbe mađarskog narodnog po- 
slanika da mi šikaniramo njihove dvovlasnike i one- 
mogućujemo im obrađivanje njihovih imanja koja 
imaju u našoj pograničnoj zoni, ni ta optužba nije 
osnovana. Ako se prave takve teškoće ovim dvovla- 
snicima, to ih čine same mađarske vlasti. Saznao sam 
na pr. da mađarske vlasti, na subotičkom reonu nisu 
ni do danas zamenile svojim dvovlasnicima, za ovu 
godinu, stare knjižice sa novima, kako je trebalo da 
učine, i da s loga naše vlasti nisu ni nio,u,'le da izvrše 
o roku overavanja tih knjižica. U pogledu prigovora 
da naši graničari samovoljno vrše ispravke dvovlasni- 
ca izidatiii od Mađara, znam iz razgovora sa nekim 
našim pograničnim organima, da mađarske vlasti 
označuju u dvovlasnicama veći broj prelaznih pute- 
va, nego što je to dopušteno konvencijom o pogra- 
ničnom prometu s Mađarskom. Zbog toga je, možda, 
i bilo slučajeva da su naši graničari brisali iz dvo- 
vlasnica sve te više naznačene puteve. 

Mađarski zahtev, izražen u interpelaciji mađar- 
skog poslanika, da naše vlasti primaju bez rezerve 
uverenja o dvovlasnom svojstvu, koja njihove vlasti 
izdaju našim državljanima, nije moguće po mom mi- 
šljenju, usvojiti. Proveravanje tih dokumenata po- 
trebno je katkad obavljati s naše strane. To stoga 
što se ne sme pokloniti neograničena vera u isprav- 
nost mađarskih dokumenata. Evo jedan dokaz: Vama 
je svakako poznata, brošura Jelke Pogorelac, negda- 
šnje saradnice Ivana Perčeca, koju je ona izdala pod 
nazivom »Tajne emigrantskih zločina«. Ona je u toj 
brošuri, pored ostaloga, iznela da je za svoje puto- 
vanje u inostranstvo imala mađarsku putnicu — pa- 
soš, i za dokaz toga iznela je u brošuri sam faksimil 
te putnice. Izgleda međutim, da su mađarske vlasti 
izdavale veliki broj dvovlasnica i licima, koja na njih 
nemaju pravo, jer se drukčije ne bi mogla protuma- 
čiti ta okolnost da je pretprošle godine uvezeno iz 
Mađarske u našu pograničnu zonu jedna ogromna 
količina vina, tolika kao da je svaki čokot dvovlas- 
ničkili vinograda u mađarskoj pograničnoj zoni do- 
neo jedan hektolitar vina. 

Mađarski narodni poslanik tražio je još, kao 
što sam u početku ovog mog govora naveo, otva- 
ranje nekih novih puteva za prelaz dvovlasnika i pre- 
nos njihovih dvovlasničkili prinosa. To je vrlo teško 
pošto su dosadašnji putevi ako i ne sasvim a ono 
ipak dovoljni da podmire potrebe dvovlasnika. Otva- 
ranje tih puteva pored toga, a što je glavno, izazva- 
lo bi znatno veće troškove za našu državu, jer bi se 
morao povećati broj carinskih službenika, što bi tre- 
balo svakako izbeći pri današnjim teškim finansij- 
skim prilikama. 

Što se tiče načina naplate poreze medu dvovlasni- 
cima, na koji se žali mađarski narodni poslanik, me- 
ni je poznato da u tom pogledu naše vlasti postupaju 
prema zakonu, ne praveći razliku između naših i ma- 
đarskih podanika. Čak šta više, meni je poznat slu- 
čaj jednog mađarskog veleposednika na granici, pre- 
ma kome su naše vlasti bile više nego predusretljive- 
One su mu produžavale rokove za naplatu dužne p0' 
reze od 85.000 dinara i tek kad on nije tu porezu 
izmirio o poslednjem ostavljenom mu roku, pristu- 
pile su prodaji njegovih svinja na javnoj dražbi. 

Najzad ostaje nam da odgovorimo na optužbu 
mađarskog narodnog poslanika, da naše vlasti pi"0' 
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turaju lažne vesti da je ugovor o pograničnom pro- 
metu između naše Kraljevine i Mađarske istekao, te 
da se mađarski dvovlasnički posedi moraju proda- 
vati. Takve vesti ja nisam nikada čuo, one su sasvim 
tendenciozno izmišljene. Mi se, u odnosu bilo prema 
Mađarskoj bilo prema njenim podanicima nismo ni- 
kad služili takvim sredstvima. Pronošenje lažnih ve- 
sti to je patent mađarski, a ne naš. Izvesna mađar- 
ska štampa ne prestaje da kipti izmišljotinama o na- 
šoj zemlji i ne ustručava se čak i da pokadkad na- 
padne i samog našeg Suverena. 

Iz svega što sam rekao, izlazi da su tvrdnje 
mađarskog narodnog poslanika bez ikakvog temelja. 
Kao takve mi ih sa ovog mesta moramo najoštrije 
osuditi i zažaliti što se u mađarskom parlamentu iz- 
nose tako grube neistine protivu naše države i na- 
ših vlasti. Mi, sem toga, moramo osuditi i ostale 
pogrdne izraze, koji su na našu adresu izrečeni u 
mađarskom parlamentu, a koji nisu dostojni nacije 
koja se pravi viteškom i nosiocem hiljadugodišnje 
kulture, a koje ja ne želim citirati ovde. Ja prelazim 
preko njih kao preko neukusnosti na kojima nije 
vredno (luže zadržavati se. 

Dodajem, da imam potpuno povjerenje u vod- 
stvo naše spoljne politike, i njenog pretstavnika na- 
šeg Ministra spoljnih poslova, pa ću za to glasati za 
taj budžet. (Živo odobravanje). 

Potpretseđnik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
!,r. dr. Ante Kuntarić. 

Dr. Ante Kuntarić: Gospodo narodni poslanici, 
plodni rad g. Ministra izvanjih poslova okrunjen je, 
dne 9 februara 1934 godine kada je potpisan u Ateni 
pakt balkanskog sporazuma ,kojim se garantuju gra- 
nice balkanskih država: Jugoslavije, Rumunije, Tur- 
ske i Grčke. Stvaranje ovoga pakta je od istorijske 
važnosti za sudbinu balkanskih naroda, pa je potreb- 
no da se i naša Narodna skupština, i sada prigodom 
budžetske rasprave, zadrži na tome paktu i da dade 
dokaz svoje radosti nad zaključenjem ovog pakta. 
Mi se radujemo, jer su time stvoreni novi uzajamni 
odnosi balkanskih naroda, jer je taj pakt najbolji 
dokaz, da je Balkan sposoban da se konsoliduje vla- 
stitom snagom i emancipuje od stranih uticaja. 

Ovim paktom garantuju sebi balkanske države 
Jugoslavija, Grčka, Runumija i Turska uzajamnu bez- 
beduost svih svojih balkanskih -granica. Obavezuju 
se da će se dogovarati o merama, koje će preduzi- 
mati u slučajevima kojim bi mogli biti tangirani nji- 
hovi interesi, i da neće poduzimati nikakvu političku 
akciju ni prema kojoj drugoj balkanskoj državi, ne 
potpisnici toga sporazuma, pre no što prethodno 
izmenjaju svoja mišljenja, da neće uzimati na sebe 
nikakve političke obaveze ni prema kojoj drugoj 
balkanskoj državi bez pristanka ostalih strana ugo- 
vornica. 

Balkanski pakt je neosporno temelj snažne kon- 
solidacije na Balkanu, ali i najjači instrumenat mira. 
Poučeni istorijom narodi Balkana osetili su svoje za- 
jedničke interese, i na mjesto dosadašnjih gloženja 
i nesuglasica, mjesto mržnje, koje su strani uticaji 
vješto koristili za svoje vlastite ciljeve, balkanski na- 
rodi žele da obezbede svoje granice, da u miru mogu 
razvijati svoje nacionalne snage. Za to je neosporna 
činjenica, da su svi prijatelji mira najsrdačnije po- 
zdravili sklapanje ovoga pakta i upravo jednodušno 
odbili i svaku pomisao, da se tom paktu pripišu dru- 
gi ciljevi nego su namenjeni. 

Tome paktu nije pristupila od balkanskih zema- 
lja Bugarska i Albanija. Ipak je i njima otvorena 
mogućnost da naknadno pridu ovom paktu. I ako 
službena Bugarska nije pristupila ovom paktu, mi 
duboko vjerujemo da cijeli bugarski narod iskreno 
želi dobre odnose sa našim jugoslovenskim narodom. 
To svedoče baš u poslednje vreme brojne manifesta- 
cije, međusobne posete kulturnih i nacionalnih dru- 
štava, novinara, naročito saradnja jugoslovenskog 
Sokola i bugarskog »Junaka«, da u oba naša brat- 
ska naroda teče ista slavenska krv i da je baš nama 
jugoslovenskim narodima istorija dosudila pod upli- 
vom raznih uticaja tešku sudbinu. Naš jugoslovenski 
narod gaji iskrene simpatije prema, bugarskom naro- 
du, verujući da nam sređeni odnosi donose zajednič- 
ki mir i sreću. 

Iako ovom balkanskom paktu hoće da pridaju 
druge ciljeve neprijatelji ovakve politike, koja je za 
svoj zadatak stavila princip »Balkan balkanskim na- 
rodima«, balkanski narodi javno manifestuju svoju 
rešenost da su sposobni da sami upravljaju sudbinom 
svojom. 

Pakt balkanskog sporazuma nimalo nije prome- 
nio naše odnose prema narodima Male antante. On 
samo znači pojačanje one iste politike, koju zastu- 
pamo u Maloj antanti, politiku mira i obezbedenja 
državnih granica, garantovanih međunarodnim ugo- 
vorima ,tesnu ekonomsku saradnju, radi ozdravlje- 
nja ekonomskih prilika, koje su naročito pogodile 
zemlje Podunavlja i agrarne zemlje Balkana. Mi na- 
ročito želimo da naši odnosi prema bratskom čeho- 
slovačkom narodu ostanu i dalje nepomućeni i srdač- 
ni, da bi i u kulturnom pogledu bili što tešnji, da bi 
duhovna zajednica naših dvaju slavenskih naroda do- 
nela najveće rezultate za vodenje opšte slavenske 
politike, sklop političkih i međunarodnih događaja 
pripravljali su sklapanje ovoga pakta. S jedne stra- 
ne zaključci konferencije u Strezi, o ideji gospodar- 
ski ujedinjenog Podunavlja, ugovori o prijateljstvu 
Turske i Grčke, pojačanje Male antante jačanjem 
ekonomskih odnosa, pakt četiri velike sile, Anšlus i 
»ghijh-šaltung« Austrije trećem Rajhu Ncmačke, po- 
kušaji restitucije Austro-Ugarske, srdačan prijem po- 
sete bivšega ministra pretsednika g. Eduara Erio-a 
u Sofiji, ali definitivnom ostvarenju ovoga balkanskog 
pakta bila je kao kamen temeljac poseta Nj. V. Kra- 
lja Aleksandra balkanskim zemljama koji je time 
udario i označio određenu liniju prijateljskih odnosa 
medu balkanskim narodima i time stvorio zalogu 
lepše budućnosti balkanskih naroda. (Odobravanje i 
pljeskanje). 

Potpretseđnik dr, Avdo Hasanbegović: Sa vašim 
pristankom ja ću ovaj deo današnje sednice da za- 
vršim, a nastavak sednice zakazujem lačno za 4 ča- 
sa posle podne sa produženjem ovoga dnevnog reda. 

(После прекида). 
Иаставак седнице у 16 часова. 

Претседник др. Коста Кумануди: Господо, на- 
стављамо седницу. Има реч иародни посланик др. 
Мшгослав Стојадиновпћ. 

Др. Милослав Стојадиновић: Господо народпи 
посланици, ja се нпсам јавл>а'о за реч у току де- 
бате код буцета поједших министарстава, али сам 
желео сам са неколнко речи да проговорим o 
овоме Министарству, придавајући особиту важност 
пигањима спол.ие политике, која се дана(с у целом 
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свету намећу неодољивом пужпошћу и истичу на 
дпевнн пед под променл.ивим и сложепим одно- 
сима ме^ународне ситуације. 

Госггодо, пре подне доволјНо je говореио o Ha- 
rnoj спол.ној политици. Отуда бих ja желео да свој 
говор ограиичим само на пеколико битних карак- 
геристнка наше спол.не политике у једном пози- 
тивном смислу речн. 

Сггол>на политика, коју ми данас водимо, има 
CBOjia несумљива преиму11ства o којнма бих хтео 
да кажем неколико рсчи. 

Ha првом месгу наша спол>на политика одлн- 
кује се једном несумњнвом мирољубивошку на сви' 
ма лииијама рада н стараља. Ако у стсторији света 
има уопште и једног иарода, који водн политику 
чистог пацифизма, који je задахнут тежњом љубавм 
и мира, без икшсве мржн>е и пакостн, то смемо сло- 
бодво да кажемо да je то паш југословенски парод. 
Ова политикг мир|ол>убивости, за нас није нова, 
ona je у нашој традицији, ona ниче из историје на- 
шег иарода и из љегове дуге и мучпе борбе, која се 
кроз векове водила и у којој се наш народ навикао 
да цени слободе IH овоје и других народа. Отуда je 
овако схваћена политика једна логична веза са 
оиим што претходи у мучној    историји нашег на- 
рода. 

Господо народни посланици, чи«е-сс покутајп 
са Minoro сграна да се пате спол>не полнтичке теж- 
м>е преставс у њиховој игрссивности. To се чини 
с планом a ca нштодаштавањем особина иатпога иа- 
рода као и његових преимућстава уопште. Постојн 
извесна пропаганда у иностраетству која има за цил> 
да паш народ пресгаии у једној светлости v којој 
ои пе би могао и пе бн смео да се приказује. Ми зпа- 
мо за тај матевар; ми знамо за цил. и one кампа- 
п.е која се водн у гштању (истраживањв parne одго- 
ворпости, са читавом литературом којом се идс за 
тим да прикаже иаш парод у |нежел>еној светлостп. 
Тако јеједаи одпемачких:писаца, ато je Кајзерлипг, 
покушао да тобожњу агресивпост namera народа 
претстави ипфериорношМу наше pače. OFI тврди да 
смо ми.кад смо дошли па Балканско полуострво, 
бнлн народ који je руишо једну велику и стару 
цивнлизацију. Ja сам се и у прошлој годипи освр- 
нуо на кампању ове врсте, која заслужује пуну паж 
љу и у којој je наш уважени књижевтшк г. Душан 
Николајевпћ узео учсшћа полемишући са успехом 
против Кајзерлиртга. једиог ипаче угледног irntua 
који, фалоификујуИи историју, иде за тим да наш 
парод прикаже као народ нижега ранпа. Ми зна- 
мо, господо, из историје, прн томе иека je допу- 
uiTOHO краће ynopel)eii>e, да и стари Германи, када 
су рушили римску империју, нису се ннчим напред- 
imjmi разлнковали од нас на Балкану шд. смо до- 
шли у ове земље. Ja не знам, шта he Кајзерлингу 
ово чепркање no историји да би конструисао инфе- 
риорност наше pače, која je дала завиднс културне 
тековине и која би. да нас није омела турока на- 
језда, несумњиво и на стваралачко-културном по- 
л>у дала далеко више, но што смо то успели да дамо 
у ропству итешкој борби. У колико се тнче кампа- 
ње која долази са ове стране у иовије време, ja бих 
нарочито подвукао да су стари Немци бнлн друк- 
чијег мишл^ења од нове генерације пемачке. Тако 
je једаи Грим, који je одличио преводио иаше народ- 
пе песме, затим највећи иемачки иесннк Гете, који 
je преводно такође успешно и са дивлЈеп>ем напте 
народке песме, оин и многи други старн Немцн пи- 

су имали довол>но речи хвале кад год су говорилн 
o иашој култури и o преимућству нашега иарода на 
пољу уметпости a специјалио народне поезије. Овај 
преокрет дошао je отуда, што су нас Немци, којс 
ми иначе ценимо, гледали готово увек кроз гтрнзму 
Беча и интерсса Аустро-Угарске монархије, докле 
за време рата, и после рата, нису дошли у непо- 
средни додир оа нама. Немци који субили за вре- 
ме рата овде упознали су нас и као јунаке и као 
носиоце једне културе, и ми се надамо да ће они, 
враИајући се у овим дапима na стару традицију 
Немачке, -прнближитн се својим велпкапнма који 
су na балканске народе, a нарочито na nam парод, 
гледали сасвим другим очима. 

Друго препму^ство name сполте политпке би- 
ло би песумњиво у сили факта да je nama сполона 
политика, пуна одре1)епе стабилпостп a не лута- 
ња. AKO се и за једпу спол>пу политнку сме рећи 
да je литена свих аваптура, то се слободио може 
рећи за нашу спол>пу политнку. Таква политика 
сталпости, a ne лутања, гарапција je за одржава- 
ње мира ne само с обзиром na name иародпе ипте- 
ресе него и na иптсресе велике ме^уиародпе за- 
једннце, која уме да цепи све name напоре у прав- 
цу одржања one политпке која гараптује максн- 
мум мира и стабплпости. 

Ми пнсмо пмалп Belie nopcMciinje, алп смо као 
и сви други народи имали промепе појединик вла- 
да и режима. Но и поред свега тога, ми смо na 
свпма лнпијама очували коптипуитет у нашо.ј 
спољпој политицп, ne излажућн je никаквим ек- 
спериментима ни аваптурама. Додирујући n ова 
преимућства name спол.пе полнтике, која се оцр- 
тава у чнтавом пнзу других благодетп за парод, 
ja сматрам за своју дужпост да учипим jom једну 
копстатацију која даје кључза разумевање тајпс 
namer успеха. Ha челу namera парода стоји ду- 
ховпи BOI), nam узвитепи Крал. Алексапдар 1. У 
Њему je крв namera парода n дута пародпе ду- 
ше. On je снптеза свих иатих пада и жел.а и за- 
точпик натег једипства. Њему, вптсшком, парод- 
пом Крал>у, мн у нрвом реду дугујемо ако je na- 
ma политика н унутарња н снољна, избсгла сваку 
авантуру и лутанЈе и ако смо успелн да у једном 
строгом континунтету сачувамо n своје тековнне 
n своје ндеале и тежње. (Бурно одобравап>е). У 
том разумном настојању ми ћемо као целина 
истрајатн, захвалзујућн нарочнтој подршни са тс 
стране, коју уживамо и ми и сви onu који буду 
своје актнвностн ставлуалн у службу нације и др- 
жаве. 

Господо, у низу карактернстнка које обележа- 
вају пренмућства name сполте полнтнке,- ja бих 
истакао jom једну. Када je у пнтању ната сполта 
политика, мн смо увек једно н иераздвојно. У гле- 
дању na међународну ситуацнју и однос према 
другнм народима уошнте, између nac ne постоје 
никакве разлнке, пн класне, ни верске ннтн ста- 
летке. Ha тој странн нема нн груна нн поједина- 
ца, него један и педел>ив народ. И докле год бу- 
демо таквн, јаки, снажии и сложнн унутра, nama 
снага испол>аваће се и спол>а na добро мнра И 
нанретка. Мн смо бнлн, јесмо и остаћемо увек 
једно и нсто. Никаква полнтнчка борба н ннкакве 
унутарње размирице ннсу могле да nac одведу на 
страннутицу, са онога правог пута na коме се ма- 
ггифестовала пуна л>убав и слога namena народа- 
To je ono mro даје натој спол.пој политнци прс- 
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имућства и пуну сиагу, a то je оно што, тако исто, 
улнва пуиу иеру н код иајмоћнијих народа света 
у нашу спољиу политику и њену одре1^еност. 

Четврто преимућсгво наше спољне полнтике 
je у сили факта: да ми воднмо политику лојал- 
ности и апсолутне верности према свима оннма 
који су нам искрени пријатељи. Ако има и једие 
државе која je била чувар идеје пуног поштова- 
ња својих пријатеља и суседа, блнжих и даљних, 
чувар мира и поретка, која je лојалпо вршила своје 
обавезе и поштовала све уговоре и KoiiueiiuHje из 
ма које било области ме1>упарод11ог споразумеваља, 
то je била наша држава. И, благодарећи тој верпо- 
сти и лојалности, ми смо успели да нашу спољпу 
политнку обележнмо одре^еинм иравцем, што je 
увек цењено и респектовано од страие свих на- 
рода, малих и великих. Наша спољиа полнтика, 
уколико се тиче оних ужих интереса на овом Бо- 
гом даном кутићу света, има још једио преимућ- 
ство, a то je да смо ми непоколебиви и иајсолид- 
miju чувари оиог великог иачела: Балкан балкан- 
ским народима. Huje то једна обнчна шимера, mi- 
je то само проста фраза кад се подвлачн особити 
зпачај тога начела. Ако то чини паша Краљевина 
Југославија, оиа то чини прво из добро схваћеиих 
сопствених интереса, али тако исто и с обзиром 
na интересе својих суседа. Kao иајјача балканска. 
држава, ona je и пајпозваппја да прибави важпост 
пачелу „Балкан балкапскнм пародима". Наша no- 
литика ne одустаје од тога правца, a сви народи, 
бИли onu малп пли велпки, којн траже паше при- 
јатељство и споразум са пама, пмају да рачупају 
с тим, да ни једпа политика у пашој Крал>ев11ни 
ne може бити засповапа na одступању од овог 
главног n светог начела. Све оне државе, na ма 
које то биле, мале или велнке, којс би се придр- 
жавале овога пачела уз строго поштовање пашпх 
легитимпих права, које и саме пду за тим да no- 
државају ово пачело, има he у пама увек пајве- 
her пријатеља. (Одобравање). 

Руководе11И се овнм пачелом да Балкап остаје 
балканским пародима, a с обзиром na то да^ смо 
ми најпозвапији да томе пачелу прпбавимо најве- 
hy важност, ми смо у томе правцу са пуно дослед- 
постп предузели n потребпе мере за зблпжењс 
балкапскпх парода. Иаша акција у томе правцу 
ишла je парочито са тежњом да се створи mro бли- 
жа веза пзме1)у нас и браће Бугара, Грка, Арба- 
naca као и осталих балкапскпх парода. Ha томе 
пољу мирољубпвог стремљеша створен je већ no- 
зитивап преокрет, o чему je Beli било говора у 
овој буметској дебати. He хотећп да попављам ре- 
чено ja liy додирнути још некоја питања којпма 
сви дајемо пуну важпост. 

У колико се тиче Грчке, ми с њомб писмо ни- 
кад ималп ппкаквпх супротпости и падам се да их 
ни у будуће иећемо нматп. Грци су посиоцп једпе 
старе цивилизације, која je сачувала свој престиж 
кроз векове, a својим префишеним духом Грцп су 
Знали да je уздигпу до завидпе висине. Грци су 
Народ којп се и дапас стара да буде на впсини 
културпог стварања, парод мпрољубив n радап. C 
обзпром na идептичпост интереса и потребу одр- 
жања мпра ми са Грцима гајпмо пајбоље везс, a 
обострапп je иптерес да нх n na даље снажимо. 
Арбаппја je најмлађи члан уже зајсдпице балкап- 
ских парода, и мп смо увек тежнли, n сада тежп- 
мо, да са њом очувамо што боље одпосе. Господо, 

мпого сличности пма n у шашем пародпом мепта- 
литету, n у нашој пародпој поезији, n у пашој 
пародпој нрошлостп, мпого додпрппх тачака из- 
ме1)у нашег и арбапског парода. Ако пpaвилнo, 

схватимо пнтересе паше n пашег суседа, чија шм 
пезависност пскрепо лежп na срцу, опда нас ти 
обострапп нптересп rone na полптпку развијања 
што пријателЈСкпјих одпоса, na споразумевање и 
прпјатељство na свпма липпјама. Зато ми ne сум- 
љамо да he Албапнја једпог дапа бити и сама је- 
дап од потписника балканског пакта и доследап 
прпсталпца one полптике која водп томе да се ono 
свето пачело „Балкап балкапскпм пародима" у 
потпупостп очува. 

Ирема Бугарској мп гајимо парочпте oceliaje 
спмпатпја и не пропуштамо ппкада прплпку да то 
пстпчемо AKO би се предузео плебисцпт код na- 
mer парода у томе правцу, ja верујем да би из 
mera резултпрдаш зближење са Бугарском, од кога 
ми нисмо одустали ни у пајпеповољппјим часови- 
ма, увек свеспи своје мисије. To ocehame n та ne- 
поколебљива тежња ne оснива сс na једпом режп- 
му или постојању једпе плн друге владе, ona je 
стална, јер je израз n name сродпости и свеспог 
осећаша иптереса, који су најбоље samTnlienn n 
за нас и за Бугарску у једпој братској заједппцп 
рада n прогреса. He зависи од nac, него само од 
Бугарске, како he се падаље ти o;niocii развнјати 
пзме^у nac и њих. Mn смо увек спремпп да прија- 
тељство са Бугарском прихватимо у пупој мери, 
при чему излив сличппх oceliaja mije днктовап 
слабо1и11у него всром у потребу јаче заштнте обо- 
страних иптереса путем пријатељства и братског 
споразумевања. 

1'осподо, око nac се одпгравају догађаји који 
nac rone да o њима размнтљамо n да будпнм OKOM 
пратимо све one велике промене које карактеришу 
пови живот народа Европе. Ja гмме парочпто хо- 
hy да додирпем питање корепптпх промена влада- 
внпа које су паступиле у жнвоту поједппих др- 
жава, Италије, Немачке n сада Аустрије, с обзп- 
ром na међународну ситуацију. Разумљиво je да 
су пароди Европе, као н свет почели да страхују, 
питајући се куда води пова еволуцпја друтгвепог 
жпвота са корепитим измепама ciapora. Јер се ови 
пови режими заспивају na рушевинама старпх де- 
мократија, која je све до паших дапа била оспова 
у жнвоту готово свих парода света. Ти режпмп 
Beh у почетку своме билн су паговештај једпога 
стања, које je, na први поглед, одавало пупу агре- 
сивност у одпосу na остале пароде. Зато су их 
сви onu примплп са пеповерењем и сумњом. На- 
тто то крити. Ha, једпој страпи агресивпост тих 
пових покрета испољава се упутра, према левнчар- 
скпм покретима и демократнјама, a na другој стра- 
ни пак кроз љнхову идеологију iipo6yl)emi пацпо- 
нализам ствара ривалство и буди oceliaje страха 
да he пореметити услове једпог мирпог развитка. 
И докле се тако прпказују овн покрети, мп пх 
стварно видимо na послу уво1)ења једпог потпу 
no повог ооцијалнОг поретка, кроз који иду и до 
јачег нзражаја своје националне cnare, na сампм 
mM и до јаче активности у домену спољпе поли- 
тнке. To су све пепобитпе чињешше. Ми би смо 
имали, бар na првп поглед тако изгледа, пупо раз- 
лога да верујемо да he пз појачане активности фа- 
шистнчког n хитлерОВСКОГ покрета као и режпма 
који се сада јавља у Аустрпјп и којп je потпупо 
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индентнчан ca оним што вндимо у Италнјн и Не- 
мачкој, резултирати иеодољивом нужношћу и мо- 
гућност већих промена у пнтањима сиол.но-поли- 
тичким. To je једно питање које се с прапом уба- 
цује како у политичкој литератури тако исто и у 
практичном животу народа Европе, Mu треба o 
томе хладно да размишљамо ие подцењујући али 
и ne прецењујући сиагу тијј покрета. Ha први no- 
глед буђење национализма у овој оштрој форми 
може се индентификовати са национализмом про- 
шлог столећа, с тим што му je сад дата и шира 
социјална садржина. Ha другој страни видимо 
оживлЈаваље једног друштвеног облика који je ви- 
ше мање имао свога корена у средњем веку. Ми- 
слим на систем корпорација и његову садању при- 
мену. Ha трећем месту долазн јачање економске 
изоловаиости и примена система привредие аутар- 
хије, na четвртом месту следује yiyuiHBaihe свих 
демократских покрета који су, нарочито у поратно 
време, били посиоци здравог пацифизма. 

Све те крупне промеие мењају постепено сли- 
ку света и гоие н нас na закључак, да трсба no- 
светити највећу пажњу питањнма спољне полити- 
ке у вези свих ових крупних дога1)аја. 

Господо, ми треба да сачекамо резултат овога 
историјског процеса што се пред нама одиграва 
у знакЈ' померања односа снага између демокра- 
тије ii социјалиог коизерватизма. Морамо да ви- 
димо, да ли he дога1)аји добити негативан изра- 
жај и у појачаној агрсспвности кроз пови мацио- 
нализам, или he овај послужити као средство со- 
цијалне стабилизације na самнм тим н екопомској 
обнови света на новој бази. 

Фашизам и^нациоиалсоциализам храие се иде- 
ологијом која, као антитеза демократији, носи 
обележје оштре борбепости, тако да није чудо 
ако се то иарочито oceiia у појачаиој активности 
споља. Све то ипак ne значи да ти нови режнми 
ne могу бити способпи n за политику мира и eno- 
разумевања, ма колико би ипаче опрезносг става 
у одпосу на њих била осповапа. He смемо забора- 
вити да су ови режнмп далеко јаче одговорпости 
од опих који им претходе. Државе јаких аутори- 
тета, као што су Немачка н Италија, песумњиво 
иавлаче на себе већу одговорност и излажу се вс- 
lioj опасиости од свих других иа случај спољно- 
политичких авантура. За моменат и фашизам н 
хитлеризам приказују се у зиаку тежња да се no 
сваку цену спроводе и очува једна, пова социјална 
стабилизација, што значи нове основе друштва 
које не морају одвести ме1)ународннм nopcMeliajii- 
ма no сваку цену. Уосталом за добре ме^ународне 
односе нас се ne тиче унутрашња оргапизација 
других. Отуда, господо, ако се држимо онога пра 
вила које je сам г. Epno поставио, враћајући се из 
Москве, да се за обнављање добрих односа Фран- 
цуске оа осталим државама ње ne тиче, какав je 
режим у тим државама, онда бисмо и ми моглч 
исто тако са лакоћом и без околишења pehu, да 
je за спол.но-полнтичка nmaiba од споредпог зна- 
чаја каква je структура друштва, каква je полити- 
чка оргзнизација и владавина држва, са којимп 
желимо да живнмо у добрим односима и да се 
спроразумевамо. Mu не можемо да улазимо у ип- 
терне одпосе других парода, јер то право и њима 
оспоравамо када je у питању паша држава. Како 
се они организују, na којој бази и како уопште 
уређују своју кућу, само je њихова ствар. 

Има извеспнх знакова, господо, да помепутн 
покрети, поред од њих паглашепе тежње за ста- 
билпошћу на социјалпом пољу, показују извссне 
сличпе тежње и на пољу спољие политике. 11a- 
ционал-социалнзам победио je сад и у Данцигу, 
a,m je зато Даициг, држава у малом обиму при- 
бегла, na место аваптура, преокрету у односима, 
ако хоћете и према ПоЛјСКОЈ, и према самој Jlnm 
Народа; мп вндмио, да je Хитлер у одпосу na 
Нол>С1<у успоставио ne само пормалне одпосе, ne- 
ro у неку руку n пријател.ске, и да je пакт за- 
кл>учен између Пољске n Немачке паговештај 
једне политике, која у истини ни мало ne личи на 
авантуру. Отуда ми гајимо наду да ће Немачка, 
иначе јака, велика и моћна држава иматн смисла 
п разумевања у одиосу на остале народе, na и on- 
да када je у питању иаш парод. Њепа политика 
у будуКе песумњиво he избећи авантуре које би 
н no њу биле штетне. Они циљеви, које теже да 
оствари хитлеризам и фашпзам, a то je социјална 
равнотежа, 6iihe у најјачој мери угрожени поре- 
мећајима који би наступили услед агресивности и 
авантура спољно-политичких оа њихове страпе, да 
би у првоме реду погађали баш те режиме који 
се рађају из рата и који с њим могу n пасти. Не- 
зависно, дакле, од тога ппо се onu споља манифе- 
стују једним делом, рекао'бих у једпој далеко 
јачој борбености; ипак nac испупЈавају надом, да 
he се идеја мира Mohu да очува као залога за дал.и 
напредак парода и као сигуран пут за отклањање 
револуције, која би несумњиво угрозила na првом 
месту n у највећој мери nam те режиме у држа- 
вама фашистичког ауторитета. 

Укблико се тиче саме Лустрије, ми видимо да 
je ona, уништењем грађанске демократије и со- 
цпјал-демократпје, vimniiii.ia и one елементе који 
су били кесумњиво осведочени посноци идеје ми- 
ра. Нама je свнма у спежој успомепи onaj племе- 
iiirm гест аустријских радника, којима захваљује- 
мо mro се успело да спречи шверц оружја за Ма- 
ђарску. Велики преокрет који je наступио у но- 
вом животу Аустрпје потпуно je елиминисао де- 
мократнју тако да се свет са интересовањем пита, 
које he друштвене снаге од сада бити поспоци по- 
литике мира и споразума са осталим народима, a 
нарочито са својим најближим суседима. Jia сам 
једном другом приликом, и то у Финансијском 
одбору, пагласно да се у Аустрпји врши процес 
спајања са Немачком, и то na начип који посредно 
припрема пдеју аншлуса. Аустрија која се у фо11- 
Mn одваја од национал-социјализма, у суштини се 
приближује овоме изједначењем својих социјал- 
них и политичких установа, увођењем корпоратив" 
ног снстема n свих других фашистичких облика 
владавппе, a када све то буде у потпуностп пзне- 
ла, ona he бити пдејпо зрела за аншлус, ако дотле 
ne буде пала у неке друге авантуре које се паслу- 
iiyjy ca блиског хоризопта. Лош у првим годипама 
после рата, у Аустријп je био јак покрет који \е 
пшао за^ тим да се до1)е до потпупог јединства са 
Немачком. Свуда се je могло чути мишл>ење: кад 
нам велнке силе ne дозвољавају да то учнппмо 
пепосредпо, ми heMo то постићи посредпим путем, 
UHO heMo законодавство Аустрнје, њене политич- 
ке установе, облик владавине као и све остало 
из областн органпзацпје друштва n државе, у пот- 
пуности да изједиачпмо са Немачком, a сампм тим, 
noniTo смо припремили терен за јединство, пдеја 
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аншлуса оствариће ce сама од себе т.ј. онда чи.м 
промењена међународиа ситуација буде то допу- 
штала. 

Последњих дана био je интересантан дуел из- 
ме1)у немачке н талијанске штампе у питаљу ап- 
шлуса, којн ce у Италијн ие жели, да би ce у то- 
лико јаче с њеие страпе нагласила потреба нове 
оријентације Аустрије према Ма1)арској, и обрат- 
но, под окрил.ем Италије. Ha помолу je једна ио- 
ва активност којој наша спољна политика покла- 
ња пуну пажњу. И ту je јсдна стнар, коју ми мо- 
рамо да пратимо са пуио интересовања и будннм 
OKOM, ие пропуштајући пи једну прилику, a да ne 
заштитимо наше иитересе с обзиром na све прс- 
меие које наступају у жиноту наших суседа. Ау- 
стрнја je мала и слаба да водн рат, a.m Аустрија 
je веома јака, да својом песпретпом политнком 
изазове у свету пбремећаје већих размера. Отуда 
je аустријско nnraibe врло важно и сложено, ono 
je од првокласпе важпостп тако да ja могу оамо 
да поздравим напоре г. Мпппстра иностраних де- 
ла и на овој страни, чије су напомене биле јасне 
н одре1)епе, у сваком случају one пемају пред со- 
бом никакве друге циљеве до ли да послуже идеји 
мира. 

Господо, за nac je један проблем и сама Русп- 
ја. Ми смо желели, да ce Руспја рестаурпра у смп- 
слу обповл>е1Ба старе словенске Руспје, али еволу- 
ција живота je хтела другачпје. Ми са овом Русп- 
јом мортло рачупати, пошто у међународшш од- 
косима народа жел>е ne игрзју никакву улогу. Го- 
сподо, Русија je данас у међународној заједиц« 
један, нећу рећи, од најмоћнијих, алп несумњиво 
један од врло моћних фактора. Руспју данас npii- 
знају сви народи света, њу je призпала чак и Аме- 
рика која ce дуго опирала да то учини. Русија je 
све више еволуирала у правцу спажеп>а државне 
идеје, она ne живп впше у ревочуцпјп и од рево- 
луције пего у еволуцпји. где ce кроз ову шаже др- 
жавпе институције, иде ка стварању потпупо но- 
вог мепталитета парода, потпупо нових облика жи- 
нота и повнх пзвора спаге na соцпјалпо-полнтич- 
ком n економском пал>у. Руспја ce и пред међуна- 
1)одп11 (ј)ору.м јавља са повпм спагом, n o njoj ce 
мора водитп рачуна. Ga тих разлога и ми смо с њом 
Beli обповичи извесне одпосе, потписујућн пакт o 
дефиницији нападача, која je подеспа за nac и даје 
јаче гарапцпје у служби мира no све друге дсфп- 
ниције. Несумњиво je да ћемо у томе правцу ићи 
даље. Русија je данас neocnopno у служби паци- 
физма, ona пема пптереса да ма кога папада, нитп 
да ce одпосп у свету поремете у корпст рата. Ta«- 
вој Pvcnjn која je прпсталпца мира бпо je разлог 
за Фраицуску да joj пружи руку, и која ce данас 
радује lino и ii>y има за пријател»а Велнке су про- 
мене које су тамо наступиле, no које иису умаЈБИле 
п,епу војпу снагу. Напротив ове су веће no пкпда 
pannjc. Ona ce чак и ca моћпим Јапаном хвата у 
коштац na опште изпепађеп.е света. Ми ne знамо 
и писмо пачисто, где he je та борба одвести. алп 
једпо остаје тачпо да Русија ne попушта и пока- 
зује све већу спагу и оргаппзацију, која у пајмању 
руку треба да буде предмет и name пажње. Руси- 
ja дапас има чак и моторизнрапе дивизије, a војпи 
стручњаци тврде, да око 8% долази na сваког вој- 
Ника моторизпрапих КОЊСКИХ спага, тако да ona 
има дапас спрему која je завидна и такмичи ce ca 
Најбољим наоружап>ем света. Русија са таквом cna- 

гом своЈом јавл.а ce као пиструмепат мира, a ових 
дана нагласила je жсљу да ће учииигпи предлог да 
ce дође n до једпог света<ог пакта o неиападаљу, 
да би na основу neociBapeihia тога пакта, коме ima- 
че искрепо тежп, могла да оправда евептуалпо 
борбу између ше и Janana. И уколико Русија исту- 
па пред међународпп форум као сила првога реда, 
у толпко je већа и наша потреба да o n.oj пове- 
демо рачупа, јер je несумњиво да he ona једнога 
дана нмати пресудап утпцај n на оиа питања која 
засецају у паше пптересе. Ja ce радујем што je ni- 
ступпо преокрет у пашој снољпој полптицп према 
Русијп, и што смо ce сагласилп у питању дефини- 
ције нападача, чиме смо учинили n први корж на 
путу споразумевања. Мадам ce, да lie иаша спољна 
полптпка, која je сад у рукама г. Левтпћа, n na 
томе путу nocTiihn максимуаи успсха, и да nehe про- 
пуститп ппшта што je важпо да учппп за заштиту 
виталких мпгерсса name земље. 

Господо, пегго маркантно преимућство иаше 
спол>Н€ полптпке могло би ce наћи у поштовању 
оних уговора и споразума na којпма ce засппва 
веза ипаче чврсте и солидпе Мале Антанте. Овом 
приликом желео бнх да учиним једпу папомену за 
коју ми ce чинн да би бпла важпа с обзпром na ne- 
ке заблуде. У поједппим говорима и сппспма, у no- 
пппа])ским члапцнма н иначе, наслућује ce no кат- 
кад, внше посредно, нзвеспо критикрвање као n 
умањпвање вредности Мале Антанте са псто- 
временим замеркама, што ona na привредном no- 
љу ne значи далеко јаче зближење. Политички ус- 
пех чини ce завпсппм од привредпог. Мала Антац- 
та и њепа важпост цени ce овде na првом месту 
са једоставног екопомског гледишта. Отуда, кон- 
зеквентно спроводећн мпшл.ење ове врсте, мора ce 
смисао и смер политнке Мале Антанте условити ко- 
ристима чисто екопомским, да ce Мала Аптанта у- 
чипн зависном од свпх претходних успеха на тој 
страпи — палазпм да би гакав критеријум за оцепу 
вредпости Мале Аптапте, био посве погрешан, до- 
кле бп таква екопомскп условна полпгпка претстав- 
л>ала јсдпу погрешпу полптпку. Ja то велпм и ако 
сам и сам за то да ce Смисао сваке полптпкс, na n 
међупародпе, тражп n у песумп.-тпм привредним 
користима, тако да ове увек буду што веће. 

Ми ce старамо да у оквиру овог нашег савеза 
и ове naine пуне братске солпдарпости —■ јер ако 
би иједан савез био чврст, то je Мала Аптанта — 
да успоставпмо и na екопомоко.м пољу нормалне 
везе, иоје he гараптовати максимум користи у ме- 
ђусобним одпосима Румуппје, Чехословачке n Ју 
гославије. Mn од те тежње ne одступамо, само ce 
захтсви ове врсте остварују у оквиру реалпих cna- 
га n иишта ne може да ce вештачки ствара, мимо 
воље и структуре наших земаља. Румуппја je- као 
и ми, претежно аграрна, a Чехословачка, захваљу- 
јуИи Ј^адЛЈИВОсти спаге парода, развила je, поред nn- 
дустрије, и свој аграрпзам. Прлродно je и ne T])'.

1
- 

ба да ce чудпмо, ако ce na гкономском пол>у, no- 
ред свпх и несумњивих побољшања Koja су ту и 
која he биватп све већа, указују и извесне тешко- 
lie у стварању нових мутова којп би nac одвелп 
јачсм екопомском зближењу. Но ми, и поред свепа, 
ne можемо савез да условимо само економскнм кб- 
ристима које би чавек a приори n у доброј наме- 
ри конструисао као идеалне. Али зато ми долази.мо 
посредпо и до тих користп, a то je ono што ce не 
сме губити из вида. Јср je Мала Аптапта жпвотпа 
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иогреба и нас и Румуније и Чехословачке. Одржа- 
њем Мале AirraHTe долазимо посредно до HecyMibH- 
вих ivopucTU у свима поједнним земљама Мале Ан- 
танте. Овај наш савез гарантује стабилност поли- 
тичку у међународиим односима Европе, гарантује 
мкр који значи IH благодет за наше развијаље на 
ирнвредиочм пољу. За добар развој прнврсде у сва- 
кој државн, један од првих услова такође je њена 
политичка стабилност, што важи у још јачој мери 
када je у гтитању међународаа стабилиост. Овај мо- 
менат не сме се губити из вида никада т.ј. да je 
стабилност ме1;ународца коју пружа Мала Антанта 
»стовремево и залога за екоиомски просперитет 
и>ених чланова, за полет Чехословачке, Румуније и 
Југаславије. Према томе био би грех мада се ие бн 
внделе све ове користи које нмамо од савеза, a не 
само оне непосредне, које ничу из наших међусоб- 
иих веза и које тако1)е иду ка своме побољшању. 

Господо, ми видимо да се Мала Антанта јавља 
као велнки фактор у ме^ународној полнтици. н да 
je у недавној прошлости баш oina била та, која je 
овојом снагом сачувала мир у Европи. Mu смо сви 
сведоци оне борбе и оиих поремсћаја, чвму се на 
суирот истакла Мала Антанта; н мир који омо ус- 
иели да очувамо, резултат je њених напора и њеие 
снаге, коју оиа прстставља не само ради социјалне 
стабилиости, него и за одржањс велике политачке 
равнотеже у Евроин. Мала Антанта јо гаранција 
за даље одржаше мнра и за рсшење свих пнтања 
која искрсавају у вези промеиа које су иаступиле 
у Аустрији или које би могле иначе и Mia где да 
наступе. 

Наша си.мпатија и л>убав иесухпниво иду нај- 
јачс у иравцу изражаван.а накрених братскнх осе- 
haja према иашој всриој ашсзници Фрапцуској, и 
мени je мило да наша сггољна политнка, a у томе 
je њено, реко бих, и главно преимућство — од To- 
ra споразума ствара пуну лојалност према Францу- 
ској и да она у томе разумном настоЈању чувања 
савеза ни уколико и «ичнм ne одступа. Подгрејава 
се једио мишљенл, хвала Богу не код иас, које иде 
затнм да умањује пацифисгичку улогу и важност 
Фраицуске. Мн видидш да je францусми народ, 
као mi јсдан до данас, маиифестовао пуну љубав 
према другнм народима, он je нарочнто 'очувао и 
чува доследно мнсао чистог пацнфизма. Када je тре- 
бало евакуисати Рур, пружити руку свомс биншем 
непријатељу и отписивати репарацијје, да би се утр- 
ли iparoBU рата, a свету дао нови полет, онда je Е- 
рио, у споразуму са осталим делегатима, учииио да 
се уклоне сва ona спориа шгтања, која су тај спора- 
зум кочила, a шрочнто ометала могућиост ширег 
сиоразума између Немачке н Фрапцуске. Ми видимо 
Фраицуску у тој лепој улози бјппства и мира мс1)у 
иародима на свима пољима рада н жнвота, да oma 
у томе увек предљачи и да je њена политика једино 
и само политика правог пацифизма, ово у толико 
пре, јер ona и ne помншл^а na завојеваље, a уз то 
je најватренији поборппк вечног мпра na Рајии. 

Пре пеколико дана Лорд Ротермир, који сс 
враггио из Фрапцуске пзјавио je да je ,спажеп>е 
фралшуске aBiijanitje залога за одржаше мира у 
Европп. Ja ne зпам, да ли je Лорду Ротермиру бн- 
ло иначе потрсбпо, да би na тај начип јаче оправ- 
дао сопствепе захтеве Епглеске na путу наоружања, 
у колико се тнче епглеске авијације, која се у о- 
впм дапима у добро схваћеиим нптересима земље 
тежн такође да оспажи. Алп песумпптво не може 

да му се ne призпа искреносг коју паговештава. и 
која се допуњује опом позпатом класичпом <l)i)a- 
зом Черчида који je изрекао велику мнсао: Да je 
дапас паоружање и снага Француске најсигурпија 
залога з<1 одржаље мнра и у Европи и у целом све- 
ту. Ja подвлачнм са овога места паци(])истички ка- 
рактер француске онаге n истичем општу жељу да 
та снага буде очувапа na добро свију nac, на добро 
цивилизације. (Бурпо одобрава1ве.) Господо, н у 
питању разоружања и у свима покушајима, да се 
очува ауторлтет Лиге Народа, као једног тела чија 
je cnana и моћ апсолутно потребпа, да би се избег- 
ли сукобн у свету, ми видимо да фрапцуска поли- 
тика предњачн na пољу чистог пацифизма. И тај 
велики фрапцуоки парод, парод који je био савез- 
пик паш у рату и који je то остао и за све време 
мира, заслужује нашу пуиу љубав. Ми верујемо у 
тога савезпика и ми пратимо са великим иптересо- 
вањем напоре које Фрапцуска чини у праацу упу- 
трашњег коноолидовања!. Ми смо се дпвнлп тако 
нсто елану и њепим напорима после опих валутар- 
пих поремећаја који су наступили у Фрапцуској 
и који су савладапи спажним ресјјормама чијп je 
ипицпјатор био г. Поепкаре. Све то говорп тако 
убедљиво да he се фрапцуски парод, посилац једпе 
старе цпвнлнзације и једнс моћпе културс, асаЈш и 
у овим данима и да пикакаи упутрашп.и покрегп 
nehe MoiiH да ослабе шепу виталпу спагу. Пре пеко- 
лико дапа машифестовала се велика љубав фран- 
цуа<ог народд образовањем владе под иоЦством 
заслужпог. г. Думерга, где једап Тардје n Ерио као 
шс(1)ови великих партија, пристају да yi)y у једпу 
ne ваппарламепг^рпу, али унајмању руку кациооал- 
ny, вапполитичку владу, и то као шшистри без ре- 
со[)а. Ми смо виделн опомад иад je било реч o TO- 
Me, да се да Думерговој влади буџет, да су cee 
опозицнопе'11артијс, na чак и социјалпстс изјавиле, 
да се држави мора дати буџет што npe, и да опозч- 
цнја одустаје због тога од вога права na иптерпе- 
лацнјс, јер je држави изпад свега потребап буџет 
■и стабилпаст која из њсга ничс. He треба да се пла- 
шимо од социјалпих поремекаја, који су тамо на- 
стушЈли и које he фрамцуски парод моћн да пре- 
броди. И као што je изашао из валутарпе и сваке 
друге кризе, сложаш n оа појачапм својом снагом, 
тако he исто и у политици, којој стоји на челу једап 
дим са овога места, да je та и таква Француска 
парода, њеној култури, цивилизациј-и, благодаре- 
hn мирољубивој традицији и умешпости умети да 

•се копсолндује и у овим даппма. И, господо, ja твр- 
дпм са овога места, да je и та и таква Фрапцуска 
н дандаши једипа и пајјача гарапција за одржање 
мира у Европи. (Бурно n^becKfbe.) Господо, нпсу са- 
мо у питању паши ужи интереси, који нас прибли- 
жују Фра^шуској, иего je у питању сличност идеја 
н тежња које циљају миру и папретку. Ми такође 

(пемамо пикаквих агресивпих тежњи, пити жудимо 
за ма чпјом тернторијом. Исто опако као и Фрап- 
ауска и ми желимо да се са свима споразумевамо, 
ми своје ne дамо, али пи туђе neheivio. Из тих идеп- 
тичпих схватања, из те исте идеологије, из правнл- 
пости оцепе жпвота иптереса, ради onuner мира и 
папретка, na послетку и ради nac и оних који су 
жељни мнра, пачињен je савез са Француском. Ве- 
pyjyhn чврсто у Moh фратцуског парода. и сматра- 
jyhH њену снагу као главну залогу за одржање ми- 
ра, ми можемо да ласкамо себи, да смо v савезу са 
том и таквом Фрапцуском. Напослетку nama je же- 



STENOGRAFSKE BELEšKE 921 

ља да она ни уколико и ничим не ослаби своју сиа- 
гу. Нска би нооилац мира и цвдЈИлизације, Фримцу- 
ска — уопела да преброди сваку кризу и нека би и 
даље остала чувар мира и гаоретиа у свету. (Одо- 
бравагве и пљескаље). 

Потпретседнпк др. Авдо Хасанбеговић: Има 
рсч г. Стеваи Ћирић. 

Стеваи Ћирић: Госиодо народни послаиици, 
Уелика дела у књижевности и уметности оставлЈа- 
ју Обичан утнсак, као да су сама no себи разум- 
љива, као да се сама no себи разуме.ју, и као да 
иза њих Her,fa никаквих напора. Међутим ми знамо, 
колико су труда морали да уложе и на.јвећи гсни- 
ји, да створе таква савршена дела у књижевпости 
и уметпости. И експозе господина Мииистра 
спољних послова у својој простоти и јасноћи из- 
гледа, да je сам no себи разумљив. Међутим, ro- 
сподо, ми бисмо били врло пеправедпн, ако би- 
смо превидели, колико je било потребио поште- 
них папора, чврсте постојаностн и умне енергије, 
да се постигну оии успеси, који су у томе про- 
стом, јасном и самом no себи разумл.ивом експо- 
зеу паведени. Допустите да вам ову тезу покажем 
само једпим примером. Господип Министар спољ- 
пих иослова, од прилике, овим речима казује јед- 
пу велику истнну: у традицији je старс српске по- 
литике, још од Кара-Ђорђа, да чува слободу бал- 
канских народа, и да ради на братском зближењу 
свих нрода, који живе na Балкапу. Ствар изгледа 
вло проста1, али ако je погледате историски, виде- 
ћете колико je било жртава, колико je било разо- 
чарења, и колико je требало имати моралпе снаге 
и узвишеног карактера, да се тај једап, и ако 
прост и тако jačan, принцип паше спољне полпти- 
Ке од Кара-Ђор1)а до дапас одржн. Далеко би ме 
одвело, кад бих хтео то да покажем na полигици 
од Кара-Ђорђа nai na овамо. Али, допустите ми 
само да се вратим na годипу 1915 и да узмем са- 
мо неке момепте, којима се та српска политика 
пре para служпла, na да видите, како je у изве- 
сном трепутку тешко и nanopno остати верап 
принципима. Који су то принципи И које су те 
Методе? — Бити верап својим савезппцпма, да ne 
спомињем друге, и веровати у праведпост n при- 
родност постављепих цилЈева. Али замислнте се 
У 1915 годипи, за време one Албанске Голготе, кад 
иије било пи једпе слободпе стопе српске земл^е, 
Колико je требало иматн моралпе спаге, да се о- 
Доле искушењу one политичке вештипе и примам- 
л.ивим попудама својих полптпчких протпвпика, 
и да се остапе веран својим савезпицима, и колн- 
Ко je требало имати величипе карактера у ономе 
тренутку, кад je слабима изгледало утопијом чак 
И успостављање малепе Србије, колико je треба- 
•'io имати величине карактера, да се у том трепут- 
ку верује у правичност и.природпост поставлЈепих 
Цил.ева — уједињења свих Јужпих Словепа! (Бур- 
"о плескање). 

Зато, господо, што je Србија имала ту морал- 
ву снагу, и имала тако чист и светао карактер, за- 
то je ona и могла да створи овако велико дело, 
савршепо дело, ne у књижевпости и уметпости, 
Него у историји, које се зове Југославија, a које 
Чам данас изгледа тако само no себи разумљиво. 
Али, господо, да останем у самом експозеу, na 
Да из извеспих питања, које експозе поставља, 
пробам попут неке врсте маргипалија утврдити, 
^олико има умне епергије, и колико има пепоко- 

лебл^иве постојаности, да се поставе и колико 
треба да буде Tora, да се опи прппцппи, no који- 
ма се данас управља наша спољна политика, о- 
држе. 

Грсподо, г. Министар спољних послова пагла- 
сио je, да ne може бити прецизпнје: ми верујемо 
у ауторитет Друштва Народа, ми све радимо у 
духу тога друштва; ми хоћемо да радимо под о- 
КрИљем тога друштва. To je пагласпо господип Ми- 
нистар дапас, кад зпате, да Америка није у њему, 
кад Јапан иступа из љега, кад Немачка иступа нз 
њега, кад Русија mije у п>ему, и кад пеке велике 
силе покушавају, да ra ре(()ормишу, да га готово 
пестапе, или да ne буде ono што треба да буде, 
a то je врховни  регулатор међународног живота. 

И данас, господо, треба бити изгра1)еп човек 
свога времепа, треба нмати паучпичку мирпоћу 

n научничку савест, да поред свега тога човек ве- 
рује да je Друштво Народа жива сила na коју се 
треба ослањати и да ne noi^e клизавим путем ма- 
лих политичких вештипа, које дапас na берзи 
спољне полнтике у вредпости скачу, a то су: no- 
литично лукавство, кабипетске сплетке, или како, 
чиин ми се, рече г. Мипистар злураде иптриге, 
спретпо изпгравање свога партпера, ne бирање 
сретстава, raji m уговори, и чак nonouno постав- 
љање тезе: права јачега. 

Видите, господо, ако бисмо хтели да паучпо 
испитамо, да ли се наша политика палази na до- 
бром путу у овом времену кад се толико дискре- 
дитује Друштво Народа, кад ona чврсто стоји уз 
њега, дОћи ћемо до уверења, да наша спољна по- 
литика иде добрим путем. Јер ко ће од вас да ве- 
рује, да ono Друштво Народа, које je постало no- 
сле оиог страшног потреса као шт je Светски par, 
да то Друштво парода ne може зпачити пову 
вредност у међународним односима. Јер ко no- 
зпаје историју зпа, да после тако страшпих no 
треса, и мањих потреса пего што je светскп рат, 
увек су се појавл.ивали повн пачипп и пове мето- 

,де, које су зпачиле карактеристику новога време- 
na — и једап такав велики потрес као што je свет- 
ски рат, ство|)ио je Друштво Народа да буде врхов- 
нини регулатор у меЈхународним одпосима. И кад 
сте ви светдоци из дана у дан колико рациопализа- 
цијау привредпом животу преотима маха, колико 
од onor, песвеспог лмбералмог система пдемо ка 
свеспом и промишњепом, може ли ко од вас битп 
увереп да се у спољној политици може још увек 
паслањати на оно примитивно схватање, када се 
водила спољна полптика no освајачком пагопу или 
no ипкстшптша пмперијализма, ил nhe доћи до 
дубоког уверења да и у спољпој политици мора 
владати врховпи рацио и да се у томе погледу 
мора nlin од несвесног према свеспом и проми- 
шл>епом. Господо, пасупрот свих малих политич- 
ких вештипа, поред Друштва Народа, или из ње- 
га проистичу HOBe методе, a то су: безбедпос!, 
оргапизација мира, арбитража, самоопределЈење. 
парода и једпа дивпа теза, a то je да оп1)авда11е 
политичке тежње малих н слабих морају имати 
превагу пад политичким тежњама већих и јачих, 
ако one проистичу само из права јачега. Господо, 
далеко би ме одвело да ове методе нове споља- 
шње политике једпу no једпу апалишем и научпо 
доказујем њихову оправдапост, али ако само лс- 
тимице бапимо поглед na ма коју од љих, виде- 
ћемо да пије случајпо папример самоопредељење 
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иарода, да та илсја која се данас појављу.је није 
случајна, пего проистиче из позитивнога факта, 
да сви пароди изграђују своју културу, да имају 
спс више ii miiiie удела у цнвнлизацији, и да и- 
мају ,све више и више нолитичке зрелости да са- 
му собом управљају. 

A тако исто и ona теза да оправдане тежње 
малих иарода морају имати предност према полп- 
тичким тежњама великих, ако one проистичу са- 
мо из права јачега — и та теза иије иишта друго 
него једна природна последица оне цивилизације 
na коју се цело човечанство дигло. Господо, na- 
супрот тежњи и ових метода, створио се поред 
оппх малих вештпна које сам споменуо, створио 
се jom и систем ауторитативпог управљања поје- 
димих држава и целога света. 

Шта значи raj систем? /ta ли и ви правилно 
мислите, госпрдо, да je то једна jacna слабост 
свих опих којн тај систем постављају, да ти има- 
ју средњевековни менталитет, менталитет, који a 
na дал.е сматра за потребно да гајн баш one осо- 
бипе у човеку за које се модерно доба давпо уве- 
рило да их треба бацити у старо гвожНе? Зар ви 
мислите да je једна повлашћена класа, која сма- 
тра iipnoM n главном човечијом врлином ратобор- 
ност, да Je баш та првлашћена класа, na била ona 
царска или се звала друкчије, зар je баш та no- 
влашћена класа позвана да у1фаил>а народима м 
целнм светом? 

Видите, господо, г. Министар спољних послова 
све те велике и дубоке истине изразио je једном је- 
дином врло простом реченицом: „то би значило 
враћати се у историји унатраг". Иза сваке таке ре- 
ченице има дубоких мисли, иза сваке реченице има 
гелике душевне борбе; и зато мп би врло јако 
грешили, ако ne би то опазили, и ако бисмо због 
тога његов експозе мање ценили. Напротав, то 
je његова најлепша одлика. 

Грсподо, замислите како je тешко једноме 
државпику n Министру спољних послова опреде- 
лити се, кад нма да бира између поједипнх ме- 
тода, између оних које треба да буду живе силе 
na које се треба ослањати, a које je тако тешко 
уочити, n оних које нису ништа друго него једап 
експедиенс, инструменат, да се помоћу њих обез- 
беди трепутпа ситуација у ме})ународпом поло- 
жају; n колико треба мудростн ne дати се збупи- 
Tii n ne почети поверовати у тс инструмепте и 
експедиенте, него и надаље остати веран полити- 
цп-жпвпх сила и политичкој неумољивој стварно- 
crn. Објаснићу вам us експозеа једним примером 
да вас уверим, како je то тешко. Сматрам то тим 
ире потребно, mro je ca one говорнице пало не- 
колико таквих изјава са којима се ja ne могу 
потпуно сложити. 

Росподин Мипистар спољних послова je Ka- 
sao: noMoliv Балканског пакта ми хоћемо да оси- 
гурамо слободу свих балканских народа, и зато 
смо оставнли могућност да томе пакту приђу и 
one државе које га jom нису потписале. Huje то 
тако једпоставпо, господо! Балкапски пакт као 
једап инструменат и као једаи политички ексце- 
диенс ne сме никако долазити у контрадикцију. у 
противречност са политичком стварношћу. Ако 
неки xolie да приђу љему, добро пам дошли, али 
под условом да буду свеспи тога да се евептуалпп 
?1>ихови идеали који су можда уперени na то, да 
повећају своју државу, никако  ne  могу сложити 

са пашом политиком, која иде за копсолидацпјом 
na Балкапу, и да се такве њихове аспирације na 
Балкану — с обзиром na љихове методе могао 
бих их назватп и копспирацпјама ■— да се такве 
аспирације ne могу сложити са пашом политиком 
коja иде на то да обезбедн уговоре o миру n тиме 
организира  мир  и  поредак. 

Грсподо, onu сви који хоће да приђу томе пак- 
ту, том инструменту, безусловно je потребно да 
отворе очи пред пеумол.ивом стварношћу, a то je 
да су границе наше државе одређепе n да се one 
ne  могу мењати.  (Г1л>ескање). 

Господо, пемојте ми замерптп што сам napo- 
чито na овоме делу експозеа мало застао, али ja 
преставлиш one крајеве na северу, na које би се евеп- 
туалпо ревизиопнстнчка основа и ревизиопистпч- 
ки план могли одпосити. И ja, господо, који знам, 
колико je нама na северу стало, да границе оста- 
ну овакве какве су, кад их већ ne можемо проши- 
рнти да ослободимо one који су изван тих гра- 
ница, a ту жртву припоснмо да бисмо очували 
мир, осећам потребу да са овога места кажем: 
ходите сви који хоћете да приђете пакту, али о- 
творите очи прерд пеумољивом стварношћу. 

Господо, да видите, како изгледа у севаршим 
кра]евима,,у Војводини та стварност. Ja желим да 
вас уверим да то нису празне фразе, него да je то 
дело велика и дубока ne runa која се да докумеп- 
товати me од |уче И прекјуче mero од два века 
i; Biiine. Националта icuecr у Војводтш датира од 
оиога доба, кад je под патриЛархом Арсенијем 
Чариојевићем српски народ прешао у ове крајесс. 
(Пљескап=е). Господо, има више фаза кроз које 
je тацнонализам у Војводитт пролазио. Ja hy ca- 
мо да покажем тајглавније. Beh прву борбу за na- 
pio;;«a права са аустри,ј)ским двором водили су 
Арсечије Чарнојејвић и његови паследници мигро- 
полпти. Tle може се пребацитп пама да немамо 
националне свести данас кад смо neli v ono доба 
показали, толико нациоиалне свести, да смо у ин- 
тересу словенске узајамносгн ухватили везу са 
славенском Русијом, ухватшш и предали je Србп- 
ји која ју je од тада сталио одржавала еве ДО 
светскога рата. И, господо, кад зампслпте ону ве- 
лику културту борбу којој смо били изложеии чим 
смо тамо прешли, мисш) ималји ни једну књигуј 
тисмо ималп дакле гога оружја културе него праз- 

ннм рукама смо почели. борбу и постигли велике 
подвиге, које смо веК за тај први век учинили, on- 
да се Miopa признати да je културна борба помоћу 
јаке тациоталне свести доведета прво до пролаз- 
ne победе, a после ми смо били кадри да осиу- 
јемо наше школе карловачку и товосадску гимиа- 
зију Moje и данас постоје и моје су зато значиле 
дефиетитивну победу у тој тешоЈ културној борби. 
(Аплауз). 

Али поштована господо, у опом дивном тре- 
нутку кад je Велими Вожд Карађорђе дигао уста- 
нак, какав je on одраз учинио на пацтоналту свеЛ 
Војводине? У томе третутку, господо, митрбполит 
Стратимировић којп je сгајао аа челу наше цркве, 
постаје први дипломата српског устатка, бачкИ 
владика даје први топ СрГжма, којн су се диглт на 
оружје n непобитна je историјска чпп.еиица uw?i 
unio се учи у школским кшитама да су Србп и3 

Војиодите •сугериралт браћи у Србији, који су пр- 
во замислилн устатак само као ослобођење од да* 
хија, да TO треба да буде ослобођење Србије и 
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uejror српског народа. (Бурно одобраваи.е и пље- 
скање). 

Господо народни посланици, од тога доба ио- 
чевши, a праи je био nam великан Доситиј«, иај- 
већи Војвођаиии кога смо ми дали, почели су 
миоги из ових крајева да прилазе мајци Србнул 
видећи да je ona сршжи Пијемонт и да има да из- 
врши улогу уједињења и слободс. И од Доситеја 
na ene до дана светскога рата, сви су оми долазили 
мајши Србији да joj ставе своје снаге на pacno- 
Лагање да сврши велико дело, за које je била 
одређша. lieiiv ређапти сно те људе јер бих морао 
изнети тотово целу културну историју, aur je по- 
.iM.vo.'hc било у тим људима тако велико да je 
И српска химна „Боже правде, ти што спасе" и т.д. 
кзнихла из једнога војвођанскога срца, Том за- 
једничком раду има се захвалити да je убрзо са- 
радња између Срба преко и Србијанаца могла да 
ее врши и на нашем терену. dm великога Вол<- 
да, Кнез Алекеандар Карађорђевић послао je у 184S 
војроду Книћаиина да се раме уз раме борн за 
српску слободу, како je она онда замишљена. Ta 
заједничка борба Србијаиаца код нас имала je о- 
1'роман значај, више no urno се то обично мисли. 
Јер, погледајте догађаје, не исгоријски како смо 
Навикли да гледамо, mero онако као да м-н живимо 
У њима и сетимо се мо je био српски омладшнац у 
рвим данима. Тада je био као млад човек Јован 
Борђевић, који je нашсао српску химну, и тај за- 
једничми рад можда га je и надахнуо да напише 
српску химну, тада je био као младић од 18 подина 
Светозар Милетић, који je видео' заједнички рад 
Кнеза Алекеандра Карађорђевића и Рајачића, тада 
je Змај написао као младић од 16 година своју пр- 
ву песму и тада je био наш познати Полит-Дее.!!!- 
ч<н\х tberOB вршњак. Mnje чудо кад су тн људи у 
оно доба били сведоци у Војводини заједничкога 
рада са Србијаицима, да су тако етварно осећалм 
Наше уједжвен.е са Србијом да ее ми оада дана: 
готово осећамо збуњени како |е било могуће да 
се после толиких осећања конкретног једииства са 
Србијом, пила века и можда joiu и више морало 
чекати да се та велика идеја заиста н сасвим р- 
ствари. 

Гооподо, како je у то доба изгледала нацио- 
Нална свест у no доба кад су као млади људи били 
Чаорђевић, Змај, Полит-Десанчић и стари бард 
Стеван Каћап^ски, није потребно да вам кажем. 
Истоцна je да, осим мосовске, ииједан политички 
Догађај није изааивао толико одушевл>ења као 
"ITO je у то доба изазнвала политика у Војводи- 
"п, јер су ти песници умели да даду израза по- 
•''Итичким стремљешима онако како je народна in- 
езија умела да дА израза у каоовсжој епопејји ве- 
;1икој трагедији српскаг народа, коју je овај тада 
Доживео. 

A кад тако схватите ту ствар опда je јашо да 
•j}1 иацпоналпа еиест у Војводнни тада била тако 
Г)Удна и да та иолитпка којја je базирана на roj 
^ационалиој свести, управо иије im била полити- 
'fa у профаном значен.у саме те речи, иего то je 
била иародна религија, религија која je ишла за- 
fHM да се уједитимо са свом браћом Србима n 
ЈУЖним Слованима. И баш зато што je била to ре- 
•"игцја, била je кадра да створи ону лепоту у у- 
^етности и књижевноспи, какву je непосредно пред 
"aiiie ослобођење и уједињење Moraio да створи 
само велики    геиије    Мештровић, када je у свзм 

„Веснику  победе" шаговестио  ослобођен.е   и   ује- 
дињење. (Плзескање). 

Господо народии посланици, од Змаја, Милети- 
ha, Иолита прешао je дух «а нас који данас са овог 
светог места из слободне Народне скупштиие може- 
мо да говоримо. Милетић, лмај, Полит, то je name 
детињство то je наша младост. Ми смо их видели и 
не треба да говорим o пим личшш доживл>ајИ1ма| 
допустите само да вам једно сшоменем чега ее joai 
сећам из детињства, док je Милет иК жнвео у 1 lp- 
вом Саду, када емо ми деца имали једну једину 
прилику да ra видимо. У то доба Милешћ je neft 
живео у иолутами свога великога ума и имао je 
једаи трагичаш гест који je врло често понавл>ао, a 
то je као да стреса окове са својих руку. Кажу, го- 
еподо, да му je то оетало од omor треиутка кад су 
га једне ноћи као велеиздајника изненаднб про- 
буднли и бацнлн у тамницу. Великв патње остави- 
ле су трага у том трапинишм гесту, у -стресању 
окова. И ми деца, којл смо то видели, Mri смо баш 
то упамтили и за своје родолЈубље н за своју иа- 
ционалиу свест имамо да захвалимо ne саЈмо сво- 
јим добрим уЧитељима и кљигама, јер родољубл>е 
нисмо из књига учили, него иајвише у гом очај- 
иом гесгу iiauier великог Светозара Мнлетића KO- 
JU je још у иолутами свог велнког ума учио: Стре- 
сите акове! (Усклицн: Слава му!). 

Господо народни посланици, али ми смо до- 
живели joiu neiiiTo у «ашем детнњетву, ne еамо 

■славна дела шаших великана, непо наше детнњство 
зиа и за ану тешку сурову политнку моја je ишла 
за однарођивањем, a која je кулминирала у оиом 
Апои.ијевом закому којим je народностима била 
спречена уиотреба матерњих језика чак и у основ- 
иим школама. Ha, господо, ако погледате na Вој- 
водппу ако погледате како изгледа та пеу- 
мол.ииа сгварносг чак можемо себи дозволити 
тај луксуз да гледамр и кроз иризму национал- 
них маи>И'иа, na кад упоредимо сурову полишку 
коју je водила Мађарска према нама са опим 
ми либерално и човечански поступамо према 
националним маниинама, онда ми имамо право 
moj страми пр^вда м човечиаст. (Пљескање). Пре- 
ма томе, посподо народни посланици, кад je На- 
родно веће у Новом Саду допело одлуку да се ује- 
дипи са Србијом, nnje то била трепутпа слика тре- 
нуттног распложеља, него je то била последп.а гач- 
ка стремљења два века, јер се дна века чекало на 
тај свечан тренутак да добијемо лепшу будућност, 
слободну будућпост у оквиру u праницама једие 
велике и мО'ћне Југславије. 

Господо народии послапици, непосредно пред 
свстски рат било je слабих духова бпло je ма- 
лодушних, било je песимиста који су чак n 
српску генерацију која je у то доба улазила 
у жнвот, каљали; омаловажавали и ниподашта'- 
иа/т. Говорпли су, гооподо, зар ra геперацп- 
ја да освети Косово, говорилп су да je та re- 
нерација обузета кварежом западњаштва, гово- 
рили су чак да та генерација mije достојиа своје 
историје. Један пеоник, Милаи Ракић у стилу je 
да ra овде споменемо, јер je ои, у исто време и 
угледан nam дипломата, одговорио je тпм људи- 
ма и визионарски предвидво, да je та гешерација 
не само достојна своје историје, mero доцнији до- 
гађаји дали су му толико за право да je ona ство- 
piyia и тако велЈтчанствена дела каква ne познаје 
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историја свих шашнх племеиа од пичетка na до 
дашас. Гисподо шароднн посланнци, не знам зашш 
je у иоследње време обичај тако исто омаловажа- 
вати и ииаходаштаваги и нациаиалну свест у Вој- 
водини, Али на све то ВоЈводина може мирне са- 
вести и ведра чела одговоритн са дубоким уверс- 
њем да he joj историја дати за право, рсчима ово- 
ra песника. ITa иека их нека сви чују који тврде да 
Војвођанин HMjfe националан, нека iiix чују и за- 
памте: 

/Ј,обра земљо моја, лажу! Ko те воли 
Даиас, тај те воли, јер зша да си матти, 
jep upe ;нас ни поља ни кршеви голи 
rte мишше ником свесну љуОав дати. 
и даиас кад дсМјс до последњег боја, 
Меозарен старог ореола сјајем, 
Ja hy дати живот, отаџбиио моја, 
^ааЈућн шта дајем и зашто ra дајем! 

Говподо, у овој песми je пеоиик нарочшо ис- 
гакао ону свесну љубав Према огаџоини коју сами 
виооко културан човек може имати. И ззиста ако 
нки, то Војв101)анин зма, зашто lie дати живот за 
ову отаџбииу. Госиодо, политика Србије umje би- 
ла освајачка политика;  Србија je имала сама да 
поднесе 'велнке јЖртве да  би  остјварила шародне 
идеале, a .иашег жнвота се то тицало, гоеподо. И 
допуспите ми да вам у овом узбуђењу кажем једну 
реч која се само у молитаи спомиње: иашега ради 
спасења Србија je поднела те жртве и данас ако би 
дошло до какве опасности због којекаквих реви- 
зионистичкнх плаиова, разумитс   зашта кажем да 
je сваки Војвођаиин иарочито свестан љубави fipe- 
ма отаибшш и свестан he бити зашто свој жииог 
даје. (Пљескање). 1'аоподо народии послаиици, кад 
je та нац'ио1иал1иа свест у Војводиии била тако буј- 
иа кроз два века,    оида док смо живели    па ту- 
l)exi тлу под гуђим сунцем, ко сме сумњати да je 
она слабија данас кад живимо у својој рођеној о- 
таџбиии? (Гласови: Тамо je!). Госиодо, природно 
je да je аиа свежија и бујнија   данас него икад, 
jep уз сва лена оиа осећања која ICMO имали пре- 
ма своме народу, сада смо придружили два врло 
илеменита осећаља више, a то су дубоки пијетет 
према жртвама моје icy учињене да будемо осло- 
бођен« и бескрајна захвалаост према ономе кој,и 
je био на челу кад смо ослобођен«, a то je према 
Крал>у Петру и Његово] дишастији.    (Пљоскање).. 

Уз та два диана ocehaja ca којнма смо обога- 
liuiH, ja могу мирие савести одмах казати г. Mil- 
шистру иностраних дела који тамо пази да се, и- 
мајући у внду разие експедиеисе   и инструмсиге, 
ne orpeiun o праве животие силе које крећу један 
иарод напред могу мирие савести да му кажем: да 
je еационална свесг у Војводиии једиа стварност 

■na којој може зидати и изградиги сигуриу будућ- 
ност Југославнје.   (Вурно  пљешање).   Зато  допу- 
стите ми ту част, баш зато шго сам из оних кра- 
јева који  би 5или    угрожеш-!  таквим ревизиоми- 
сшчким прохтевима, да у име тога краја и, сим- 
болично, у име свих крајева који 6и били угро- 
жеии тим ревнзиошстичким комбитацијама,    баш 
ja предложнм да овај буџет иа ПОверења према г. 
Мишистру и ив повереља прсма ПОЛИТИЦИ коју би 
M'Oivin готово шазвати савршеном, jep je сама no 
себи разумл.нва,  допустите   ми, да баш   ja  пред- 
ложим да овај буџет примимо акламацијом. (Бур- 
но iUbecKaibe). 

Претседник др. Kocra Кумануди:   Гђ)етрес je 

завршеи. Пристуиамо гласању. Прима ли Скуи- 
штниа буџет Милистарства сиолјИшх послова? 
(Гласови Да се прими акламацнјом). Ирима ли 
Скупишша овај буџет акламацнјом? (Прн.ма). 05" 
јављујем, да je буџет Министарства сиоллшх nc- 
слова примљен у свима парлијама акламацијо*!. 

Прелазимо на буџет Мииистарства за физичко 
ваопигање. Има реч Мишистар за физичко васпи- 
тање народа r. др. Ханжек. 

Ministar fizičkog vaspitanja naroda dr. Lavoslav 
Hanžek: Gospodo narodni poslanici! Očekivalo bi se, 
da će budžet Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda 
za budžetsku 1934/35 godinu biti veći, nego što je 
bio budžet za godinu 1933/34, jer se Ministarstvo 
fizičkog vaspitanja nalazi u stadiju razvitka, dakle 
stalnog proširavanja delatnosti, koje prirodno uzro- 
kuje povećanje novčanih sretstava za podmirenje 
novih potreba. Predlog budžeta za 1934/35 godinu 
međutim ne samo što nije povećan, nego je čak i 
smanjen. Dok je za godinu 1933/34 u ukupnoj sumi 
rashoda iznosio 14,970.000 dinara, za 1934/35 godinu 
iznosi tek 14,161.918 dinara po čemu izlazi da je 
manji za 809.082 dinara. Ovo smanjivanje u prvom 
redu opravdava zahtev opšte štednje, koja je u ovim 
ozbiljnim časovima, što ih proživljavaju t'iansije na- 
še zemlje, toliko potrebna celokupnom državnom 
gazdinstvu. Ta, dakle, racionalna štednja i u predlo- 
ženom budžetu Ministarstva fizičkog vaspitanja bila 
je presudna, koliko za ukupnu sumu rashoda, toliko 
za njegovo razvrstanje i način trošenja. Ipak to ne 
znači da prema stvorenom programu rada, prema 
postojećim potrebama, a još više prema željama i 
nadama celokupne javnosti, ne bi trebalo većih ma- 
terijalnih sretstava. 1 tu kao i na drugim granama 
državnog života fiuansijska je nužda diktovala da 
program rada bude sveden na najnužnije, da se pod- 
miruju potrebe koje nisu za odlaganje, a da želje i 
nade budu odložene za jedno bolje vreme ili za ono 
vreme koje će nadoći kad ono najnužnije već bude 
izvršeno. 

Ja znam da je u tom pitanju bilo, a i sada će 
biti mnogo prigovora naročito o tom, kako su dr- 
žavna sretstva za razvitak i potrebe fizičke kulture 
nedostatna i ksko usled nedovoljnih državnih sresta- 
va naša zemlja ne pokazuje ni iz daleka onaj napre- 
dak i uspeh, koji se vidi u grandioznim razmerama 
u drugim zemljama, koje su za te svrhe utrošile i 
troše neprispodobljivo veće svote. 

Ove, svakako dobronamerne zamerke, potekle iz 
pohvalne gordosti naše nacije i žive želje za napret- 
kom, treba primiti sa izvesnim rezervama i razmišlja- 
njima pre nego ih odobrimo i usvojimo. Ne treba 
kod uporedivanja našeg budžeta za fizičko vaspita- 
nje sa budžetima drugih zemalja zaboraviti, kako te 
zemlje redom bogatije od nas, raspolažu daleko ve^ 
čim finansijskim sretstvima nego mi. Treba uvideti i 
to, da ima zemalja, čije su potrebe za fizičko vaspi- 
tanje ne samo veće, nego i sasvim drugog značaja, 
nego li su naše, pa da oni već zbog toga moraju 
trošiti mnogo više nego mi. Pa u toj oceni odnosa 
između materijalnih sretstava i uspeha bilo bi posve 
neprirodno držati, da se jedino trošenjem velikih su- 
ma može nadoknaditi i vreme i uporni rad, i u tren 
oka izvršiti ono. Sto su drugi stvarali kroz dugi niz 
godina. S druge strane, mi nemamo razloga da bez 
razmišljanja sledimo te prtimere, kad nas pobliža 
analiza prilika u tim zemljama na polju fizičkog vas- 
pitanja u mnogom čemu upućuje na opreznost i uz- 
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dcžljivost. Nije sve baš tako sjajno ni u tim zemlja- 
ma, kako bi se na prvi pogled učinilo. Ima tu mnogo 
toga u što se utrošilo desetak i stotine miliona, a 
rezultati baš tili investicija relativno su ipak dosta 
neznatni. Nije čudo, idejna strana fizičkog vežbanja, 
trimastike, sporta i telesnoc vaspitanja još je ko- 
lebljiva, još uvek nije pročišćena i definitivno formn- 
lisana. Sistemi rada još su u stadiju izgrađivanja, a 
metode tek se iskušavaju. Zbog toga i ima mnogo 
slučajeva da i kraj dugotrajnih napora i kraj basno- 
slovnih izdataka problem ili uopšte nije rešen, ili je 
rešen nepravilno i neracionalno, a daje rezultate sa- 
svim sumnjive vrednosti. 

Već te same konstatacije dostatne su mislim, da 
ublaže kritiku zbog tobožnje nedostatne brige države 
na polju fizičke kulture, da umanje zavidnost prema 
tuđim, t.zv. velikim uspesima, pa da nam budu i do- 
voljnom pobudom da se sustegnemo od izdavanja 
većih svota, kad nam je ta ista uvidavnost dala po- 
voda da i u osnovnom gledanju našem na problem, 
ne sledimo te strane uzore, nesro da pođemo svoiim 
putem, koji nam pokazuje naša spoznanja o biću 
nredmeta naše osebujne nacoinalne potrebe, naši dr- 
žavni i narodni ciljevi, koji nisu i ne moraju biti iden- 
tični sa onima drugih zemalja i naroda. 

A mi smo doista, tim putem pošli. A taj je put. 
ja držim da mogu bez naročite pretenzije trvditi i 
ako branim svoju tezu, logičniji, prirodniji i sigur- 
niji od onih drusrih i vodi boljem nego bi doveli oni 
na kolima smo druge videli. 

Odkad je telesno vcžbanje. gimnastika, sport po- 
stalo izrazom savremenog čovečanstva, a fizičko 
vaspitanje kulturnom potrebom čoveka, i od kad je 
ta vrsta manifestacija aktivnosti čoveka postala pred- 
metom naročite brige države, ta se briga državne po- 
litike u raznim krajevima, pod raznim uslovima, raz- 
viiala u različitim pravcima. U zemljama, ukorenje- 
nih sportskih tradicija, ostalo je celokupno telesno 
vežbanje na sportu, kao igri pravilnoj, ali bez naro- 
čite svrhe. Potreba za kretanjem, tu specifično do- 
lazi do izražaja kako bi Šiler kazao, iz urođenog na- 
gona za igrom. Formira se kao vesela besmislica, 
bezeiljne borbe u jednoj težnji za što većim uspehom 
individualnih sposobnosti. U drugim zemljama veće 
celishodnosti gimnastika je sport, zadobiva značaj 
Podesnog srestva za unapređenje zdravlja, telesnog 
okrepi jen ja od zamornosti. mehanizovanog i jedno- 
ličnog'modernog života. U tim zemljama manifesto- 
vala se državna briga gotovo isključivo u pomaganju 
već postojećih ili stvaranju novih organizacija i usta- 
nova, usvaršavanju organizacija za stvaranje aeonal- 
nih vrednosti ili naročite higijenske svrhe, doteri- 
vanje sistema metoda za što veći uspeh i savršen- 
stvo. U drugim zemljama državna se politika sas- 
tojala u tom da se provede organizovanje omladin- 
skih snaga u cilju izvesnog partiisko-političkog uz- 
goja. Često se čitava delatnost pokrenula samo u ci- 
lju' stvaranja boljeg ratničkog morala i osposoblji- 
vanja budućih sreneraciia za ratničke podvige po- 
trebne realizaciji političkih težnja. Mi nismo pošli 
ovim putem, jer za prvo nemamo preduslove, a za 
Potonie nemamo potrebe. 

Idejna analiza telesnog vežbanja ukazuje nam 
heziznimno na uzgojni značaj preduzetih radnja. Bez 
obzira, radi li se u tom cilju svesno ili bez naroč'te 
strojne svrhe. Taj opšti uzirojni značaj telesnog 
Vežbanja, sa političkog gledišta posmatran, telesno 
vežbanje    karakterišc kao podesno    uzgojno    sret- 

stvo. To nas potiče da telesno vežbanje ne shvatimo 
tek kao naučnu struku, kao slicanje naročite vešti- 
ne, za atrakciju i zabavu, nego kao vaspitanje koje 
treba da postane bitni i neotuđivi dio opšteg ljud- 
skog uzgoja. 

Treba biti svestan da čovek nije samo intelek- 
tualno, nesro i fizičko biće, a ne treba zaboraviti da 
njegove duhovne i duševne delatnosti i funkcije sto- 
je u nerazrešivoj vezi sa telesnim stanjem. Jedan 
od najvažnijih faktora tog telesnog stanja je kreta- 
nje, ier je ono prirodni zakon telesnoc života čove- 
ka. Polazeći dakle od spoznaje biološke potrebno- 
sti telesnog kretanja i za povišeno osposobljenjc 
ljudskog tela, tako i za intelektualne funkcije, dola- 
zimo do spaznaje o nužnosti svesnog telesnog vež- 
banja. a tim do sustavne odgojne delatnosti. Svest o 
potrebnosti sustavnog telesnog vežbanja ima svoje 
vaspitno delovanje i na duhovno i ćudoredno biće 
čoveka, jer stvara naročitu životnu svest višega ob- 
lika. Tu je tendencija za harmonično razvijanje čo- 
veka. u tom dakle, negovanju tela, usavršavanju te- 
lesnih sposobnosti, osposobljavanju tela za savremeni 
život i njegove zadatke, mi želimo da stvorimo pot- 
punog čoveka koje će kultura tela postati neizostav- 
nom potrebom života, uslov bez kojega ne oseća svo- 
je potpunosti. Mi idemo, da tako kažem,zaproduhov- 
lienjem tela i njegovih potreba a time za harmonič- 
kim razvojem celokupnih životnih snaga, za stvara- 
njem životnog oblika u koiem će svaki individum 
osećati kao svoju moralnu dužnost, kao kategorički 
imperativ svoje svesti urediti ne samo svoj duhovni 
i ćudoredni život, nego kod kojega će i negovanje 
tela i čuvanje zdravlja postati stvar njegove savesti. 
Mi želimo da svaki oseti da u sebi nosi telesne, du- 
hovne i duševne odlike baštinjene od svojih preda- 
ka i da je za tu baštinu odgovoran i pred sobom i pred 
budućim pokolenjima. Ta odgovornost ima da mu 
naloži dužnost i prema sebi i svome telu i duhu. a te 
dužnosti uglavnom ne mogu biti druge nego da sve 
telesne i duhovne vrednosti, snage i sposobnosti ču- 
va, po prirodnoj nameni upotrebljava i za više spo- 
sobnosti vaspitava i usavršava. 

Prema ovom neposredni ciljevi sustavnog te- 
lesnog vaspitanja bili bi da mehaničkim putem omo- 
gućimo normalno razviće svih organa, ojačamo nji- 
hovu izdržljivost, povisimo njihovu sposobnost koli 
radi zdravlja samog tela, toli radi zdravlja duha i 
duše, te zbog praktičnih primena stečenih sposobno- 
sti za potrebe savremnog života čoveka i celine. 

Posredne pak svrhe za kojima sustavna vaspit- 
na delatnost ide jesu: disciplinovanost funkcija tela 
prema odlukama naše volje i svesna podložnost na- 
ših odluka prema opštem ćudorednom zakonu. 

To je eto suština ideje telesnosr vaspitnja i ona 
jedina može da opravdava brigu državne politike za 
sustavnu vaspitnu delatnost. 

S druge strane telesno vežbanje, bilo da ga sma- 
tramo ezoteričnom pojavom ljudske svesti, biološ- 
kom potrebom izravnjanja čula ili izrazom nagona 
za igrom ili tek posledicom duhovne reakcije da nam 
se sastav savremenog života danas ukazuje kao op- 
šta duševna predispozicija čoveka, kao neki stil ži- 
vota. Zahtev za telesnim kretanjem, telesnim vežba- 
njem pojavljuje se na sve strane i u svim slojevima. 
Ova potreba kretanja i telesnog vežbanja stvara u 
čoveku neodoljivu tendenciju za udruživanjem, za 
organizovanu kooperaciju, za naročite kolektivitete. 
Ovo   tako   stvoreno   opće   duhovno   stanje   ukazuje 
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nam se politički, kao vrlo podesno sredstvo za pri- 
kupljanje i organizovanje individua ne samo za svr- 
he specifično telesne kulture, nego i za ciljeve op- 
ćeg narodnog prosvećivanja. Stalno okupljanje o- 
mladine u društvenim organizacijama za sport, gim- 
nastiku, telesne vežbe pokazuje da se u tim skupo- 
vima i u stvaranju tih skupova vrlo uspešno mogu 
provesti opšte odgojne delatnošti, koje se odnose na 
naročite nacionalne i državne potrebe. Naše su na- 
ročite nacionalne potrebe svakodnevno nama pred 
očima. Treba naše nacionalne snage organički pri- 
vesti ideji državnog i narodnog jedinstva, treba ih 
sustavnim i trajnim odgojem u državljanskoj svesti 
osposobiti za aktivnu suradnju u državnim i nacio- 
nalnim zadacima. Treba nacionalne snage spremiti 
i osposobiti za punu suradnju u odbrani zemlje. Tre- 
ba sustavnim delovanjem pospešiti proces općeg kul- 
turnog razvoja, pridignuti i usavršavati moralne na- 
rodne odlike, popraviti uslove narodnoga zdravlja, 
a tim opće socijalne i ekonomske prilike. (Živo odo- 
bravanje). 

Sociološki proces duhovnog narodnog ujedinje- 
nja ne može se prepustili isključivo dejstvu prirod- 
nih faktora socijalnog stvaranja, naprosto s razlo- 
ga, jer bi proces bio suviše dugotrajan. To bi zna- 
čilo dugotrajnu opasnost od suprotnih sila ili isto- 
rijskh slučajnosti. To bi značilo stalnu zapreku na- 
pretku. Treba stoga aktivna delatnosl pojedinaca i 
celine, sigurno organizovana i metodički promišlje- 
na u svrhu bržeg duhovnog prilogodavanja, stalna 
akcija za stvaranje kolektivne svesti, potrebnosti i 
nužnosti zajedničkog života, ukratko stvaranje naci- 
onalne psihe. Jugoslavija treba Jugoslovena, savre- 
mena država treba svesne savremene državljane sa 
potpuno izgrađenom državljanskom svesti i spozna- 
jem osnovnih političkih zakona zemlje, života i raz- 
vitka naroda i države. To je nova generacija jugo- 
slovenska koju mi očekujemo, ali koiu mi nećemo 
dočekati, ako je ne budemo stvarali. Stvarati je mo- 
ramo svi i svim sredstvima, koje državnoj politici 
stoje na raspolaganju. U tom pogledu, dakle držav- 
na politika ima da socijalne snage predisponirne po- 
trebom fizičkog vežbanja i potrebom udruživanja 
u te svrhe iskoristiti za iznesene nacionalne i državne 
potrebe i postignute svrhe, ma da one leže izvan či- 
stog fizičkog vaspitanja. Tim, dakle, fizičko vež- 
banje ne samo što je po svome značaju vaspitna 
delatnost naročite svrhe telesne kulture, ima da po- 
služi za opće svrhe, kao važan faktor u socijalnom 
procesu stvaranja duhovnog narodnog jedinstva pu- 
ne savremene državljanske svesti, da bude instrumc- 
nat za osposobljavanje u aktivnoj suradnji za opće 
državne i nacionalne delatnošti. (Pljeskanje i uzvic: 
Tako je). 

Ovako fiksirani vaspitni elementi fizičkog vež- 
banja i upoznata njihova uporabivost, s đrtige pak 
strane stvarno uočene narodne i državne potrebe 
sadrže ideološku osnovu rada državne politike na 
polju telesnog vaspitanja. Ovo gledanje bilo je od- 
lučno i za političku metodu rada. U Zakonu o oba- 
veznom telesnom vaspitanju usvojen je princip opće- 
nitosti i obaveze, to je sasvim prirodno, jer se samo 
na ovom osnovu mogu postići potrebni općeniti us- 
pesi. Treba dati široku osnovu narodnu sa koje se 
ima podignuti fizička kultura uporedo sa opštim pro- 
svećivanjem, tako da i ta fizička kultura postane 
svojina opće-narodna. Ovakvim provadanjem fizič- 
kog vaspitanja na najširim osnovama stvara se pod- 

jedno i prirodna osnova za daljni razvitak svim onim 
organizacijama za telesno vežbanje, koje su već do 
s;vJa pod različitim uticajima i pod različitim uzori- 
ma nastale. Stvara se jedan nepresušni izvor, odakle 
će moći crpsti stalne svoje snage za život, napredak 
i usavršavanje. 

A ove organizacije ukorenjene na ovu široku o- 
Miovu pokazaće i svoju životnu sposobnost, prema 
tome hoće li uspeti da pojedine grane telesnog vež- 
banja postanu uistinu narodne. 

Donošenjem Zakona o obaveznom telesnom vas- 
pitanju i prihvatanje njegovih osnovnih misli deter- 
miniran je celokupni rad Ministarstva fizičkog vaspi- 
tanja za veći period vremena, koji ima isključivo biti 
posvećen njegovom provadanju u život. Taj nepo- 
sredni zadatak- rada bio je drugi Odlučni momenat 
koji je uticao na sastav budžeta Ministarstva fizič- 
kog vaspitanja naroda za 1934/35 g. i njegovog raz- 
vrstanja, jer će ta godina biti posvećena kao prva iz- 
vođenju Zakona o obaveznom fizičkom vaspitanju. 
To je dakle za budžet g. 1934/35 od centralnog zna- 
čaja, te se izrazuje u partiji 911 materijalnih rashoda, 
sa iznosom od 3 700.000 dinara. Povrh te svote stoji 
na raspolaganje i svota od 2 miliona, koja je po samom 
Zakonu o obaveznom telesnom vaspitanju osigurana 
iz. budžetskih rezervnih kredita za 1934/35 g. Nu ' 
veći deo ostalih vanrednih rashoda, imaće da posluži, 
iako posredno, za iste ciljeve. 

Organizatbrni rad koji ima da provede Ministar- 
stvo fizičkog vaspitanja naroda i obzirom na pred- 
met i obzirom na prostranstvo, ukazuje se upravo 0- 
gromnim. 

Kako se obavezno telesno vaspitanje ima provo- 
dili po svim školama osim Univeziteta, moraće se 
provesti organiazcija školskog vaspitanja u onim 
školama, u kojima tako vaspitanje nije uopće ili nije 
sustavno provođeno, a s druge strane moraće se pro- 
vesti reorganizacija celpkupnbg dosadašnjeg škol- 
skog rada na polju ^elcsnov vasoitanja. Ovi organiza- 
cioni radovi imaju da obuhvate izradu stalnog: gimna- 
stičkog sistema i metodu rada u vežbaniu obzirom na 
polove obveznika i obzirom ha'biološke karakteri- 
stike njihovog doba. U učiteljskim školama naročito 
taj će se predmet morati obraditi osim u pogledu 
vežbanja samog obveznika i u pogledu osposobljava- 
nja njegovog budućeg nastavnika. S druge strane 
moraće se preduzeti potrebne mere za osnivanje 
iedne stalne škole za odgoj nastavnika u srednjim 
školama. 

Uz to se nadovfezuje i pitanje gimnastičkih vež- 
baonica i sportskih terena, pitanje sudelovanja škol- 
ske omladine u sokolstvu i sportskim organizacijama 
i pitanje stvaranja naročitih školskih organizacija 7.3 
telesno vežbanje van škole. 

S druge sirane ima se resiti problem obavezno? 
fziičkog vaspitanja van škola, koji će obuhvatiti o- 
mladinu od 11—20 godina. U samom Zakonu pred- 
videno da se to vaspitanje vrši ili u prazničnim teč3; 
jevima ili u Sokolskim organizacijama. O samoj prirodi 
stvari u organizacionom pogledu biće neke dil'eiv.'i- 
čije u organizaciji vaspitanja u gradovima i u selima.' 
Dok u gradovima ima mogućnosti da se ta vasoitl3 

delatnost izvrši i preko onranizaciia i preko tečaje- 
va, u selima u prvo vreme biće ležište vasoitne dol:1'' 
nosti u prazničnim tečajevima. Tu dakle treba spro- 
vesti organizaciju U sediš*ima osnovnih škola. Za*0 

treba izradili potrebne uoute, uredbe i pravilnike { 

samoj oganizaciji, potražiti i suradnike za provada* 
nje organizacije    u opštinama,    srezovima i banski'1' 
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upravama, jer Ministarstvo sa naročitim činovničkim 
aparatom ne raspolaže. Tu će trebati potražiti i su- 
radnike u slobodnim organizacijama telesnog vežba- 
uja, kulturnim i nacionalnim. Trebaće izraditi nastav- 
ni plan i program telesnog vežbanja, a isto tako i 
onaj pogram što se ima izvšiti u pogledu nacional- 
nom, državljanskem, ćudorednom i opće prosvet- 
nom. Tu treba resiti još mnogo pitanja, kao prime- 
rice pitanje lečničkog pregleda, vežbališta, sprava, 
letovanja, ekskurzija, medutečajskih natjecanja, te- 
Čajskih zborova, kao i pitanje saradnje tečajeva sa 
slobodnim organizacijama, školom, opštinom i voj- 
skom. 

Za izvršenje obaveznog fizičkog vaspitanja van 
tečajeva biće potrebno prirediti sve što bude nužno 
za osposobljenje izvođenja nastave po sokolskim or- 
ganizacijama kao i inim organizacijama i ustanovama 
za fizičko vaspitanje. Trebaće potražiti mogućmsl 
saradnje Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda sa 
Ostalim nadleštvima-, naročito sa Ministarstvom voj- 
ske i mornarice u pitanju pomoći ovog Ministarstva, 
u stručnom osoblju, materijalu i terenu kao i stvara- 
nju nastavničkog kadra. Treba potražiti i pripomoć 
Ministarstva prosvete kao i ostalih Ministarstava ko- 
ja su zainteresovana, saradnju banovina i opština. 
Hitna i velika briga imaće se posvetiti ustanovama 
za izobrazbu nastavničkog kadra. Tu dolaze, u obzir 
nastavnički tečajevi povremeni, ambulantni i stalni za 
stvaranje astavnika za tečajeve i organizacije. Mo- 
raće se poraditi na organizaciji i propagande, izda- 
vanju popularnih deki, priređivanju predavanja, po- 
srestvom putujućih nastavnika i radia. (Živo odobra- 
vanje i uzvici: Vrlo dobro!). 

7a sve ovo tek neisemno pobrojane radovi' uka- 
zuju se budžetska sredstva uistir.u skromnima. Me- 
đutim ako bude omogućena saradnjr; na tom poslu 
i ostalih zainlcresovanih ministarstava i ako bude 0- 
mogućena dovoljna sa radu ja i učešće od strane slo- 
bodnih organizacija, nadati se je da će sa tim skrom- 
nim sredstvima izvršiti Zakon i ako ne u potpunosti, 
a ono ove prve godine bar stvoriti solidni osnovi na 
kojima će biti posle lako svršiti čitavo izvođenje 
zakona. Na ovu saradnju naročito slobodnih nnrani- 
zacija za fizičko vežbanje računao je i sam Zakon, 
jer je omogućio da obavezno fizičko vaspitanje bude 
izvodeno po sokolskim organizacijama, a i drugim 
organizacijama za fizičko vaspitanje, u koliko nji- 
hov rad bude saobražen potrebnim zakonskim pred- 
uslovima. Naročitu u odlučnu ulogu namenio je Za- 
kon Sokolu Kraljevine Jugoslavije. Zakonom od П 
decembra 1929 godine osnovani Sokol Kraljevine Ju- 
goslavije razvije se u četiri godine svoga postojanja 
u velikoi meri i danas broji Savez 25 sokolskih župa 
Preko 2200 društava i četa i do ГШ.ООО članova i 
140.000 naraštajaca i dece, te ima 180 domova. 

Taj veliki porast zahvaljuje Soko Kraljevine Ju- 
goslavije, osim požrtvovanoera rada svoga članstva, 
najviše baš tome što su najširi slojevi narod;? upo- 
znali da je on u istinu zdravi vaspitač omladine, po- 
bornik bratstva i ljubavi i nosilac viteškog nacional; 
Пое: duha. Otkad je Soko prodro i u naša sela, oko 
sebe okupio našu seljačku omladinu, ОП se kao po- 
mladio, pa bude li u svoj rad uvrstio i one neodložno 
Pljačke potrebe koje će upoznati u svome radu na 
selu, on će uistinu postati naša imroslovenska na- 
'"odiia oreranizacija celokupnoe suvremenog života. 

Zakon o obaveznom fizičkom vasnitaniu namenjuje 
sokolstvu važnu ulogu provadanja Zakona o obavez- 

nom fizičkom vaspitanju. Bude li Soko shvatio svoju 
presudnu ulogu u toj stvari, on će moći proširiti -.vi- 
je organizacije po celoj zemlji i kad se zbude, on 
će moći jednoga dana u potpunosti sprovoditi fi- 
zičko vaspitanje u celoj zemlji. (Odobravanje i uz- 
vici: Tako je!). 

Po donošenju Zakona o organizaciji vatrogastva 
Kraljevine Jugoslavije pristupilo se je izvođenju sa- 
me organizacije i u manje od tri meseca provedena je 
unifikacija celokupnog vatrogastva koje je dotada 
bilo pocepano u regionalnim organizacijamaj, Izvr- 
šeni su izbori po četama, župamai i zajednicama, o- 
brazovan je Savez, vatrogastva, u relativno kratko 
vreme brganizovano je preko 500 novih vatrogasnih 
četa, i danas na početku novog života Savez broji 
9 zajednica, 102 župe, 2.300 četa, sa ukupno 120.000 
članova. Sada se izrađuju planovi rada, pravila služ- 
be i tehničkih sretstava, provodi se organizatorni 
rad u krajevima gde vatrogastva nije bilo sa izgle- 
dima da će za koju godinu ova velika i važna insti- 
tucija za čuvanje narodne imovine u ratu i miru bi- 
ti jednomerno razgranata po celoj zemlji. Novi za- 
daci prosvetnog i nacionalnog rada i vatrogastvo stav- 
ljaju u red onih organizacija koje će moći u velikoj 
meri sudelovati u organizovanju i izvođe- 
nju obaveznog fizičkog vaspitanja. 

kep napredak u poslednje vreme pokazale <ч 
skautske organizacije. Skautizam po svojoj ideologiji 
i po svome metodu rada zaslužuje pažnju u punoj 
meii. Danas mu je delovanje najviše raspostranjeno 
po našim srednjim školama, i tu je dao vanredne re- 
zultate u vaspitanju mladeži u disciplini, u budženju 
svesti za zajedničku saradnju, u razvijanju individu- 
alnih sposobnosti, životnom snalaženju i obučavanju 
korisnim znanjima. 1 on će moći mnogo doprineti 
izvođenju Zakona naročito u gradskim naseljima. 

Naše sportske organizacije koje su većim delom 
rasprostranjene po većim naseljima razvijaju se go- 
tovo isključivo vlastitim snagama na osnovu čiste 
privatne inicijative i daju nrimer jednog zdravog or- 
ganskog razvitka. Iako se bore sa finansiiskim teško- 
ćama, iako dobivaju tek neznatne pomoći, one ipak 
napreduiu što ie opet znak koliko je probuđena psi- 
hička dispozicija savremenog čoveka za telesnu kret- 
nju, za agonalnost, natecanie i borbu. V loptačkom 
savezu orcanizovano je 640 klubova i 12 potsaveza 
i pretstavlja naš naj razgranati.! i sport koji broji 
100.000 članova sa oko 50 000 takmičara. Ova sport- 
ska grana često puta je nepravedno kritikovana radi 
tobožnjeg lošeg deistva na zdravlje naše omladme 
i odvraćanje od knjige. Ovi nedostaci, ukoliko po- 
stoie, motru se lako ukloniti potrebnim higijenskim 
nadzorom i školskim merama, mi ne može se ppo- 
reći da ova ита iimi 4vni visoki vaspitni učinak, na- 
ročiti; u pogledu disciolino i načina kolektivnog is- 
tupanja, za jedan postavljeni cilj. 

Otkad se u ovim klubovima sraji i laka atletika, 
oni imaiu i jedan opći vaspitni značaj. Naši a'leli- 

čari ortranizovani u biko^tleJskoni savezu, dnli su 
odlične uspehe i na 01nnniiad"ma i na Falkanijado- 
m'v U pogledu ovih velikih internacionalnih nateoa- 
nia moram* istaknu da se koliko Olimpiski odbor to- 
liko Savez sportskih saveza, ка^ i poleđini soorls'o 
I:IVP,7.] ozbiljno trude da naše istupanje na Olimpi- 
jadi kota se priprema podine 1936 u Berlinu buHe 
reorezent.ovano po p^im naiboliim atletičarima. Od 
ostalih sportova novolino SP kod nas razvila veslanie, 
plivanje, tenis, mačevanje, jedrenje, rvanje i šakanje, 



928 XXXIII REDOVNI SASTANAK — 12 MARTA 1934. 

biciklistika, motoristika, automobilski sport, avijacija, 
jahanje, hokej i golf. 

Vrlo lep napredak na mnogim stranama naše 
zemlje pokazuje i planinarstvo, otvarajući nove pu- 
teve našem turizmu. Naročito treba istaknuti veliku 
delatnost oko razvitka zimskog sporta, toliko zdra- 
vog koliko potrebnog za praktične svrhe naše zem- 
lje. Njemu je Ministarstvo poklonilo naročitu pažnju 
te je ove godine organizovalo pet tečajeva za obuku 
stručnih lica koji će u buduće voditi obuku u ski- 
janju u širokim slojevima na svim stranama naše 
zcmiie. 

N;;>š streljački sport povoljno se razvija, te je 
ove godine osnovano oko 500 novih družina, tako 
da Streljački savez broji danas oko 60.000 članova. 

U pogledu svih ovih sportskih organizacija koje 
su nastale pod različitim uslovima i različitim utica- 
fimBj trebalo bi resiti nekoliko važnih pitanja, o ko- 
jima ovisi da ukupni sport naše zemlje krene pu- 
tem napretka i bude u mogućnosti da izvrši svoje 
vaspitne zadatke. Tu dolazi u provm redu u pitanje 
uređenje međunarodnih odnosa, stvaranjem jedne vr- 
hovne organizacije snabdevene sa potrebnim autori- 
tetom. 

U svim op§te sportskim pitanjima, jedne vrhovne 
sportske instance, trebalo bi dati pravilo unutrašnjeg 
ustrojstva sportskih orfranizaciia u pogledu opšte 
SDortskom, zdravstveno higijenskim i prosvetno na- 
cionalnom. S druge strane trebalo bi definitivno re- 
Pdllsafi odnos između sporta i sokolstva i snorta i 
škole. Sve te sportske organizacije moći će. budu li 
SSObražene potrebnim preduslovima. izvršiti akcije 
u izvođenju obaveznog fizičkog vaspitanja na terenu 
svoga delovanja 

Tnko bi eto delatnost države mosrla i morala bi- 
ti pomognuta učešćem svih onih orranizncija u izvo- 
đenju rihfiveznog fizičkog vasnitania, jer to traži 
zajednički interes i svih tih organizacija. Sto bude 
šira onća osnova, na koioj će se izgraditi ukupna te- 
lesna kultura što bude intenzivniia delatnost u tom 
sa svih strana to će i sport i ideje koje nose te or- 
iram'zaciie znći dublje u narod i iz naroda moći dn 
nruže mogućnosti nanretka tim orsranizaciiama. Da- 
ktSkO će i u toj akciii svih tih organizacija država 
morati da dade potrebna materijalna sretstva i da 
naročitim olakšicama omogući rad ovih organizaci- 
ja. 

Na izvodeniu na kraiu imaće veliko? uđela i op- 
šta javnost, koia trftbn da bude moralni oslonac u 
provadanju ovih velikih nacionalnih пдоога. Raču- 
namo ne samo sa našim kulturnim i nacionalnim or- 
ganizacijama nego i sa našom patriotskom štampom., 
da će svim silama nastojati nružiti prinomoć u rum 
izvodeniu. Prošle rodine mi smo prigodom sokol- 
skog sleta U Ljubljani videli rezultate sokolsko? ra- 
da ne samo u gimnastičkom, neo-o i u nacionalnom 
ro<rledu. To je bila uistinu manifestaciia naše tiari- 
onalne svesti i snaire. koia je hiliadrina nrisutnih da- 
la ne samo dokaz naše stvaralačke snosnbnosti, nei'o 
ih i okrepilд u veri da kraj svih nedaća i teškoća 
naša stvar kreće sicurnim nutem konačjioi pobcdi 
misli našeg punoe narodnos; i državno"- jedinstva I 
ove fodine ovakve će velik« mamTestaHie u Šarale- 
vu i Zagrebu pokazati naš dalini naprpflflk i u jrš 
većoj meri izvršiti svoi blagotvorni litica] na poslu 
konsolidacije narodne stvari. A ako nam usne da u 
mesecu sentcmbru ove pofllne u našoi zemlii mi'e- 
dimo i balkanske  igre, u kojima bi bile zastupljeni 

svih šest naroda, nesumnjivo će to doprineti ne samo 
popularnosti telesnog vaspitanja, nego i omogućiti 
buduću saradnju mnogo intimniju i srdačniju celo- 
kupne balkanske omladine. (Odobravanje i uzvici: 
Tako je!). 

Mnogi od posmatrača sa nekom skepsom gleda- 
ju u stvari koje provodimo i gotovo1 ne veruju, da 
bi se ovako velika zamisao od toliko prostornog obi- 
ma, sa pokretom tako ogromne mase sveta mogla da 
izvrši sa tako skromnim sretstvima. Oni koji tako 
misle varaju se, jer zaboravljaju da u tim' stva- 
rima koje mi radimo ne odlučuju samo materijal- 
na sretstva, nego j kvalitet ljudskog sudelovanja. 
Ne srne se zaboraviti da kod tog stvaranja, osim 
zvanićnih lica, ima biti stavljeno u pokret i de- 
latnost upravo impozantan broj mladih snaga or- 
ganizovanih već danas u pomenulim našim organi- 
zacijama. S druge sirane ne sme se zaboraviti da ima 
opravdane nade da će u tom radu doći do izražaja 
i do svog delovanja onaj idealizam kojeg pretstavlja- 
ju te naše organizacije širom cele zemlje. A taj je i- 
dcalizam, pun pokreta i dinamike, pun poleta u veri 
i optimizmu. On je pun discipline, samopregorenja i 
jedne žive volje i želje za uspeh ovog narodnog pot- 
hvata. (Živo odobravanje). 

Ла se, gospodo, nadam da ću uz pomoć tih broj- 
nih saradnika iz redova naše omladine i njenog vod- 
stva, računajući na taj mladenački idealizam, raču- 
najući na idealizam naših učitelja, moći i sa tako 
skromnim sretstvima položiti osnove opšte narodne 
telesne kulture. Ja se nadam tim pre, jer znam da ie 
naš narod po prirodi svojoj pristupačan ovakvim mi- 
slima i pokretima i da će se ovom visokom po/.ivu 
narodnih potreba najspremnije odazvati. U ovom ča- 
su računam pouzdano i sa idealizmom na vas, gos- 
podo narodni poslanici, i sa vašom verom u uspeh 
dobre stvari i zato mi je čast u ime Kraljevske vlac'e 
zamoliti vas da predloženi budžet Ministarstva fizič- 
koe vaspitanja naroda orimitc. (Burno i dugotrajno 

•odobravanje i uzvici: Živeol). 
Poiprctscdnik dr. Košta Popović: Ima reč na- 

rodni ooslanik g. Aloizij Pavlič. 
Alojzij Pavlič; Visoka skupštino. Ministarstvo 

za fizičko vaspitanje naroda vrši nadzor nad Soko- 
lom, nad vatrogasnim društvima, nad nogometnim sa- 
vezima i skautima. 

Više govornika srovoriće o Sokolu. Ja ću govo- 
riti o skautizmu. Zašto? 20 godina sam skaut, te sta- 
rešina skauta u Celju. Volim sve omladinske fizič- 
ke organizacije, a najmilia mi je organizacija skau- 
ta, koja broji medu svim narodima i veroispovestima 
na 4 miliona aktivnih članova, da ne računam na vi- 
še od 100 miliona prijatelja skautskog pokreta. 

Skautska organizacija je zajedno nacionalna i in- 
ternacionalna. 

Isti ciljevi, iste metode, isto odelo, isto logoro- 
vanje, uzajamni rad i ljubav vaspita omladinca, da po- 
stane dobar član čovečanske zajednice, da ne rnrzi 
nikoga, da je realista i nacionalista, koji ljubi svoj 
jezik, rodnu grudu, oranice, gore i more, i sve na- 
rode sveta. 

Skautizam je najbolja omladinska organizacija 
koja stavlja na omladince velike zahteve. Od skauta 
se puno traži, kod skauta se gleda na kvalitet a ne 
na broj. Pored biblije i kniisre Tomaža Kemčana, i' 
mitadiii KrisM. ne poznam knme koja bi bila bolja 
od knjige eneleskog denerala Beden Faula »Skaut«. 

U toj knjizi opisuje general Beden Paul život vi- 
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teza u srednjem veku. Naša omladina treba da se 
u istom duhu vaspita, treba da ima viteške ideale, Ja 
je ponosita i da je uvek spremna za borbu, uvek 
spremna ići u smrt: za Kralja, za veru i za otadž- 
binu. 

Kako su u srednjem veku štitili vitezi krišćani 
■lerusalim i Svetu zemlju, lako treba da i modeina 
omladina štiti našu zemlju, naše bolesnike i nevolj- 
ne. 

Gospodo poslanici, skaut je veran Bosu, veran 
Kralju i veran državi. Ponaša se viteški i spram maj- 
ke, spram dece i bolesnika. 

Njegovo je geslo »Rudi spreman«. Spreman da 
deli novac, da deli hranu, da deli odelo, i da štiti 
otadžbinu od neprijatelja. 

Svaki .dan treba da vrši kako dobro delo, da je 
da može da vrši svoje vlike zadatke. Skaut treba, .la 
bude pravi vitez i duhovni arisokrata. 

Svaki dan treba da vrši tako dobro delo, da je 
uvek veseo i raspoložen, da razveseli mališana, da 
potpomogne staru majku, da štiti nezaštićene, da se 
bori protiv nepravde, mržnje i onih koji su neprija- 
telji zemlje i Kralja. 

Kako je lepa ova organizacija, i baš zato treba 
da je Ministarstvo fizičkog va.spitanja podupire, i to 
kako skaute lako i planinke, osobito kada se spre- 
mamo za sveslovenski jombore u bratskoj Poljskoj. 

U našoj zemlji ima 9.648 skauta, i to 10 župa i 
98 stegova i 241 četa. Šef je njihov dr. Ivanić a nje- 
gov zamenik pomoćnik Ministra finansija g. Nedelj- 
ković. Izlazi takode list »Skautski glasnikS« na srp- 
sko-hrvatskom jeziku, te »Treznost« koji propagira 
skautizam na slovenačkom jeziku. 

Tražim od Ministarstva za fizičko vaspitanje, da 
se pomoć Savezu skauta iz partije 213 pozicije П1 
ne smanji, kao što je to tražio g. dr. Ostojić, već da 
se i veći krediti odobre. 

Molim takode g. Ministra za fizičko vaspitanje 
da preko Ministarstva prosvete skautsku organizaciju 
preporuči svim nastavnicima svih naših škola, te o- 
mladini. 

Šta imam da kažem g. Ministru za fizičko vaspi- 
vanje o reorganizaciji Sokola, vatrogasnim društvi- 
ma, sportskim organizacijama, to ću biti slobodan 
da mu dam pismeno i tražim, da o tome povede ra- 
čuna, pošto neću o tim stvarima da govorim da ne 
bi meni ponovno podvalili, kao šo su mi već zadnji 
put podvalili. Zato tražim da se ovo pitanje koje sam 
predložio nadležnim faktorima, sasvim objektivno, 
povoljno i opravdano reši. Kao prijatelj naše omla- 
dine sa ovoga mesta toplo preporučujem najbolju o- 
mladinsku organizaciju, »Skaute«, te želim da bi na- 
ši sportitsti i junaci postigli na međunarodnim pri- 
redbama bolje' uspehe nego do sada, i time prosla- 
vili svoju organizaciju i našu državu Kraljevinu .lu- 
iroslaviju. Osobito preporučujem Skaute zbog tosa, 
što je to engleska organizacija. Da ne bi Engleska gle- 
dala na nas kao »koloride pepel« — kao na Balkan- 
ce, nego da vidi da smo mi Jugosloveni vitezi, če- 
stiti, vredni ljudi, a ne Balkanci. Englesko geslo «Ву 
preparvd« znači: »Budimo spremni« za rad, za utak- 
mice, čeka nas velika budućnost, važi i za nas u utak- 
micama velike budućnosti. Ako se Soko promeni, 
kao što sam tražio i ako se podupiru sve omladinske 
organizacije, biće to na dobro našeg naroda i slavu 
Nj. V. Kralja. Pošto g. Ministar za fizičko vaspitanje 
nije vodio računa o pretstavci starešina katoličke 
crkve, ili je premalo vodio, ili je premalo radio za 

narodno jedinstvo, kako ga mi pojmimo, mi mladi 
ljudi, koji smo rasni Jugosloveni, zalo izjavljujem 
da u ime Narodnog kluba ne mogu glasali za pro- 
račun i glasaču protiv. (Odobravanje na levici). 

Potprclscdnik dr. Košta Popović:  Ima  reč  na- 
rodni poslanik g. dr. Bogdrn Vidović. 

Др. Богдан Видовић: Господо и браћо! Поред 
пародпог просвекивања, физичко подизап.е, одгој 
парода je један од најважнијих задатака и најсве- 
тијнх дужпости сваке државне управе и свих о- 
мих, који имају да воде бригу одгоја парода, a 
парочито je важно питање провођења тога народ- 
пог одгоја, у времену у којем се ми налазимо, 
где су one страпше послератпе последице оставн- 
ле читава гробља и пустош у моралним схватаљп- 
ма, где су они, браћо, расејали широм целога na- 
рода семе стратне корупције, чији сте ви сведо- 
цн, и увиђате n морате да увидите да je то једна 
од пајстрашнијих послератних бољетпца. Потреб- 
no je, господо и браћо, да предузмемо све мере 
и да нам једна жртва не буде доволта да подпг- 
немо и прспородимо овај народ, да ra заштитимо 
од тих порока и бол^етица, како бн смо могли 
препородити и поједипце и цео иарод, и погледа- 
ти у бол>у буаућност" нашега народа и name oraii- 
бине. 

Главну дужност, да извршује и постизава one 
узвишепе цил.еве, има наше Мипистарство за фп- 
зичко васпптање, чије je осннвање била пемииои- 
на потреба, и оно je у првом реду позвано да из- 
вршује те своје задатке. Али поред пашег Мини- 
старства за физичко васпитаље нашег народа, м- 
мамо ми безброј разпих институција' и друштава, 
којима приватне иницнјативе притичу у помоћ и 
capal)yjy на постизавању тих племенитих ци- 
ЛЈева. 

Изме1)у осталих једпу од најважпијих и јед- 
ну од најтежих дужности, преузело je у нашем па- 
роду, драга браћо, name Соколство. И баш тај 
разлог, што се чују пападаји непријател.а namer 
Соколства и са ове и са one страпе границе, na 
то name Соколство, пајбол.и су доказ, да je ono 
за nac добро, јер ono, што се нашим пепрпјате- 
л.има ne допада, то je за nac пајбол.е. (Пл.ескање). 
Само one ситне душе, које немају појма o Тир- 
шовом систему, могу да се бацају блатом na уз- 
вншену иауку, na узвишепу филозофију једпог 
малог парода, који je црпео кз целе човечапске 
пауке све ono што je најбол.е, пајплемепнтије 
и пајцелисходпије, за сачуван>е и очувап.е само- 
сталпости једпог малог парода, за препород тога 
малог народа, и за живот и постизање онога ПО- 
ложаја, који томе народу припада у пашој човс- 
чапскј заједпицн. Мпоги либералпијн појмови, 
мпоге узвитепе идеје и идеали, садржапи су у 
тој TnpmoBOj пауци, садржапп су у његовом со- 
колском систему, пего у другим системнма. Има 
их, господо н dpaho, који наше Соколство nehe и 
ne смеју отворепо да пападају, него хвалекн кри- 
moM пешто друго, што пије словеиско, што пама 
nnje тако блнско, што пије прирођено души na- 
mer парода, као што je Соколство, хвалеки то, ип- 
дпректпо куде и критикују паше Соколство. 

Ja сам, господо и браћо, слободап да укажем 
na путеве н цил)еве пашег Соколства. како су онп 
истакпути у пашој соколској резолуцнји, која je 
једпогласпо орнхваћена године 1931. Ha првом 
месту треба пагласити, да остварење једипствепе 
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п недељиве Краљевине Југославије ca једним не- 
дсл.иним југословенским народом и једпом недс- 
л>ивом југословепском CBeiiihv, потпуно одговара 
ндеалима и т&жњама нашег Соколства нз ранијих 
времена, чије светле традиције Соко Краљевине 
Југославнје наставл.а.  (Пљескање). 

И, господо и браћо, радећи у том правцу, Со- 
колство има да буде здрави васпитач омладине, 
поборник братства и л.убавн, заточннк велике 
југословенске мисли, носилац витешког национал- 
пог духа и будпи чувар пламеног родол^ублЈа, 
племенитог одушевљења u свих иацпопалпих и- 
деала. (Пљескање). 

! I, господо и браћо, питам ja вас, има ли кога 
ко можс да нађе лепше путеве и циљеве од ових 
sa постнгиуКс оннх узвишених идеала за побол,- 
шан»е iianie будућносги и за бол.у срећу наше о- 
таџбине? (Бурно одобравање и узвици: Тако je!). 
„Kao onhe народна организација југословенско 
Соколство ne може заборавити ни на своју браћу 
с one страпе државпих граница и — забринути за 
њихову судбипу к саосећајући све п.ехове нево- 
л>с — сматра својом светом Дужношћу, да се eta- 
pa за њихов свестрани напредак." 

To су, господо и браћо, у кратким потезима 
оцртани путеви и циљеви нашега Соколства. Они 
су јаспи и бнстри, они су као поникли из душо 
народне, они су као потребан мелем на души и 
срцу овога страховитим последицама рата растр- 
ганога народа! И то наше Соколство, које na сво- 
јој застави носн најузвишенија гесла, окупило je 
око себе 480 хиљада ирппадпика, то Соколство 
мора да обухвати цео наш народ, мора да га по- 
дигпе, да га препороди и мора да га спреми за 
ону тешку борбу којс иаше Соколство има да 
прихвати са непријатељима са one стране границе. 
(Узвнцп: Врло добро! Бурно одобранање и пл>е- 
скање у целој дворани). И нма да га спреми и за 
борбу против оиих непријатеља наших, који се 
налазе унутар граница међу нама самима; у бор- 
би коју ono мора да поведе противу њих, a за 
једпу нову полиитку, која he повести паш народ 
и пашу државу бољој будућности. (Бурпо одо- 
бравање и узвици: Тако je!). Соколство je, дра- 
га 6paho, уз она узвишена гесла која je исписало 
na својој застави, исписало и гесло борбе, и то 
борбс па живот и смрт, противу свакога зла и no- 
рока и противу корупције! Тим путевнма, тим 
циљевима ошцтег препорода народног треба да 
пођемо ciiii, да пођемо руку под руку, п држава 
и парод, и да поведемо паш иарод боллј будућ- 
иостн и бол.ој срећп! (Вурии узвици: Тако je!). 

Али, господо и браћо, није довол.по само 
писаги добре закопс, пије довоЛ)110 само даватп 
добре сугестије, иије доволлш ни то само добро- 
намерну критику стављагги na рад оних који раде, 
него je потребно да ми сви, свим снлама и на 
сваком месту, пастојимо да помажемо све оно 
mro je добро и племепито, да даднемо могућпсти 
ошш нашим радиицима који раде на подизању 
моралиог и фнзичког одгоја нашега народа, мо- 
рамо да их подупремо свим својим силама у то- 
ме правцу. M ja, господо н браћо, завршавајући 
овај свој говор, држим да hy погодитн жељу свих 
вас, ако једподушпо и једногласно са вашим одо- 
бравањем дадпемо пуно поверење иашем Мини- 
стру за физичко васпитање народа, итиме, по- 
ред иаше војске, даднемо пуно поверење и нашој 

Има  реч 
г. Антон Церер. (Гласови: Није ту!). Г. Церер imjc 

народној војсци! (Бурио и одушбвљено одобрава- 
ње и пљескање у целој дворани). 

Потпретссдипк др. Коста nonoBnli: 
■'!) 

ту; има реч г. др. Младеи Лисавац. 
Др. Младен Лисавац: Господо, народни послани- 

цн, прс него што почнем са излагањем главнс 
стварн o којој мислим да говорим, хоћу да нагла- 
сим и подвучем да сс потпуно слажем са нзлага- 
њем г.г. предговорника у овој дебати, који су у 
потпуној светлости, онако пластичио изнели пред 
нас и пред цео народ ираву улогу и значај со- 
колства за наш југословенски народ и нашу др- 
жшу. И када бих имао далско већи говорнички 
дар, ne бпх умео ништа лепше и боље споменути 
o овој наЦионалној организацији, која нам свима 
лежи na срцу, 

Стога ми дозволите, господо, да искористим 
ову прилику, те да скремем пажњу господииа Ми- 
нистра и вашу на једну, са соколсгвом паралелну, 
организацију за физичко васпитање, a то je скау- 
тизам. 

II сувише ми je остављено мало времена да 
свестрано и потпуно овде истакнем значај и вред- 
иост овога покрета; зато Ку само подвући поје- 
днне тачкс, које су баш у ono доба нарочито ак- 
туелне, a остављам г.г. народним посланицима да 
опширније и у појединостима o томе прочитају 
елаборат наошег унажеиог јавног радпнка г. др. 
Стевана Иванића, старешину Савеза скаута. 

НарочитО од своје стране истиЧем значај na- 
mer скаутског савеза у његовим међународним 
везама са скаутима свих народа и држава целога 
света. Путем светских скаутских слетова — џем- 
бориа — долази и иаш југословенски скаутски 
савез у, непосредни додир са осталим светским 
скаутским организацијама, na уколнко може леп- 
ше и боље да прикаже страном свету наше нацио- 
налне одлике, утолико he бол^е посл\'жити и на- 
moj општој народној ствари. У исто време исти- 
чем да! сс у иашнм скаутским редовима. као и у 
Соколству — подједнако спрема, развија и снажи 
дух и менталитет југославенски и општн словенски, 
na с тога служи и као расадннк свпх оних нацио- 
налних идеја, које желимо да гајимо у нашем иа- 
циоиалном вапитању Све се ово постиже иародиом 
necMOM, јуиачком и.гром И иадметањсм у свим ви- 
тешкнм националним дисциплпнама. 

Ово скаутско васпитање постиже се нарочито 
у логорима н жупским и савезним саборима. Ha 
тај начии скаути упознавају своју бтаџбину н свој 
иарод, na n они елемепти namera парода, који не 
припадају словепској раси, пмају прилике да у- 
познају спагу и савршепство namer пародпог го- 
nnja, те да га и заволс, као mro je и великп ne- 
мачкс песник Гете, упозпавпш name народне пе- 
сме преко Вука, заволео и почео поштоватп И 
сам парод, којп je те песме спевао. 

Зато нарочито молим господина Министра 
да омогући Савезу скаута да се у том национал- 
ном правцу развија у домовипп, a да цео nam 
народ југословенски достојпо репрезептују на 
словенскпм n светскпм скаутскпм слеговима. У" 
једно молим КраЛ)евску владу и господина Mn- 
ппстра да би no могућпости удоволјИли захтеви- 
ма, донетим na скупштини Савеза скаута одржа- 
noj у Нишу, који су већ подпети радн одобрен»а. 

Ha завршетку морам истаћи да je наша цело- 
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купма штампа правилно схватила сврју дужност 
ири оцењивању и подупирању целога покрета фи- 
зичког васпитања нашег народа, na се надамо да 
he то и у будуће увек чинити. 

Захвал>ујући господину Мипистру иа доса- 
дашњем раду и пажњи поклоњсној овој устаиоип 
целокупиог фнзнчког наспитања народа, изјап- 
љујем да hy гласати за буџет. (Живо одобравање). 

Потпретседник др. Коста Поиовић: Има реч 
наррдни послапнк г. Влада Станишић. (Чује се: 
Није овдс). Има реч народни посланик г. др. Ми- 
лап Метикош. (Није овде). Има [^еч народни по- 
сланик г. др. Ђуро Остојић. (I Inje овде). II др. 
Остојић  иијс овде. 

Листа говорника je исцрпљена, и тиме je за- 
вршеп претрес XVI раздела буџета Министарства 
физичког васпитања народа. Прелазимо на гла- 
сање.Гласаће се седењем и уста.|ан>ем. Молим r. 
секретара да чита партију no партију свога раз- 
дела. j 

Секретар Л^илаи Мравл>е чита партију 905 бу- 
џета XVI раздела - - Министарство физичког вас- 
питања марода ne предлогу Финаси.јског одбора. 

Потпретседник др. Коста IlonoBHli: Прима ли 
Мародиа скупштина прочитану партију 905 no из- 
вештају Фииансијског одбора.? (Прима — He при- 
ма.). Она господа која примају, пека изноле се- 
дети, a коja су против, нека изволе устати. (Ве- 
liHiia; седи). Већина седи, према томе објављујем 
да je прочитана партија 905 усводена већином 
гласова према извештају Финаси.јског одбора. 
Мзволите чути дал.с. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седањем и устајањем, o свакој појединој партијн, 
у смнслу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословпом 
реду у Народној скупштини, усвојила цео буџег 
расхода Министарства физичког васпитаи.а наро- 
да XVI раздео и TQ од 905 до закл.учпо партије 
913 према изветтају Фииапсијског одбора. — 

Пбтпретседник др. Коста Попови1»: Објављу- 
јем да je Народиа скупштина усвојила предлог 
буџета расхода Министарства физичког васпита- 
ња иарода. 

Прелазимо на претрес другог раздела пензије 
ii ипиалидске потпоре. Г. Министар финансија да- 
he na крају говорника свој експозе. 

Има реч пародии послапик г. Игп.ат СтефанОг 
mili. (Није овдс — Рпсто ЂокиИ: Он je у Финан- 
сијском одбору). AKO дође, добиће реч. 

Реч има народпи послапик г. др. Никола Ке- 
шељевић. 

Др. Никол'1 Кешељевић: Гбсподс народни no- 
сланици, ja сам још лањске године обратио паж- 
и.у при претресу буџета Министарства финансија 
на једну ствар која je донекле позпата и јавности. 
Ja сам лањске годипе ту ствар изнео у детаљима и 
кад je тада тако пазвапа, on мора тако n дапас да 
се назове, т. ј. афером са пензијама и инвалидни- 
иама, које су се десиле у Министарству финансија 
И Мшшстарству за социјалпу политику n народ- 
no здравл.е. Kao mro зпате, гОсподо, то и дан да- 
час пије дефинитивно решено, нити je та ствар 
Изнета na суд. Ona приватна лица кбја су ту афе- 
Ру бргнизовала и тако пљачкала државу, a пљ.ач- 
Ka изнори десетипе милијупа дипара, a ca инва- 
лиднинама jom и већу суму, та сс лица налазе и 
Дап дапас na слободи n како се постепено открива 
П0 која злоупотреба, ona исплаћују новац и крећу 

се n живе потпупо у слободм. Ja мпслпм да сам 
raj факт, Lino та лпца враћају повац постепепо, 
чим се и како се утврде поједине малверцазпје n 
неправилностИ, јасно доказује да би та лица тре- 
бала да дођу na стап n храпу o државпоме трошку 
у затвор, a опи имају имаовипе сем тога, да се 
паплате све те суме, којс су опљачкали од парода, 
које су опљачкали од стварних пензионера, док 
опи сами пису били пикад пи пензпопери nn iin- 
валиди. Ta се гоопода данас слободпо крећу и ни- 
ко nx ne дира осим mro им се тражи паплата тих 
сума новаца за које се пронађу, да су nx узели. 

Друга ствар која се однрси na ипвалидс jom 
je ropa зато што имате да расправљате такве слу- 
чајеве да лица, која су заведена у списку као инва- 
лидн, уопште na свету ne постоје нити су посто- 
јала a новац je као ппвалпднипа узета и дигиута из 
државне касе и та ствар, господо, jom није сврше- 
na и једно од тих лица која су то радила налази 
се у затвору, али њему пи до данас mije суђено, 
нити се зпа шта je с п>им. 

Кад се може у пашој земл.и n то догодити да 
пеколико л>уди који нису заузимали пикакве по- 
ложаје, неколико хохштаплера опљачкају државу, 
да направе читаве спискове пензионера и инвали- 
да Koju ппкада кпсу постојали и да nai рачуи тога 
издају те пензије лицнма која никада нпсу посто- 
јала, међутим правим инвалидима и пепзиоперп- 
ма, a често пута n посланицима пензида сс ne ре- 
гулише no годииу n две дапа, пако у закону jacno 
стоји да се пспзиописање може извртити само 
онда, кад се добије сагласност Министра финан- 
сија и кад се зато добије кредит. Kao mro рекох. 
има случајева да чак и народни посланици пису 
могли да регулишу то своје питап.е пепзија, го- 
динама. Како стојп jacna одрсдба да без сагласпо- 
сти са Министром финапсија ne може нико битп 
пвнзионисан и док се ne отвори кредит, ондл се то- 
га треба држати да сс л.уди ne малтретпрају, бар 
omi, који то ne заслужују својим дугогодишњим 
исправним радом и службом. 

Има jom једна ствар коју вн сви зпате, a то 
je да код nac постоје пепзпонери од 5—6 сорти. 
Има људи који су служили са истом спремом и 
квалификацијама 20 година и примају једпу пеп- 
зију, има других људи који су служили са истим 
квалификацијама исти број година и примају nen- 
зију мању, na има чак n таквпх случајева код Ми- 
пистарства војске n морпарице да постоје 3—4 
врсте пензија. Тако например једап активни na- 
редпик има више прппадлежпостп или пепзије, не- 
го његов бивши командант који je био мајор илч 
потпуковпик. Ja мислим да je то пеправедно и да 
треба nolm другим путем: да само годипе и чин 
могу бити меродавпи за пепзије, a не да се може 
поступати са л.удима na пеколико начина, na иако 
за то прстоје неколико закона. Ja нисам за то да 
да се пепзпје одређују према оним пајвитпм nini- 
надлежностима. Ja чак сматрам да би било у ип- 
тересу земл.е да се једаппут прекиие са тим nen- 
зијама, које су превршиле меру у nauioj земл>и. 
Има л>уди који су пзвршили злоупотребе или ис- 
терапи из службе и који зато, mro пису вршили 
своју службу no закону, уместо да се ти људи 
казпе, onu се пепзиопишу и na тај пачип им се 
да награда за њихов песавесап рад. Ja мислим, да 
би требало иворшити реврзију читавог Закона o 
пепз1пама. те ла бн опим људима који су отаџбипи 
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служили часно и исправно, али има.ју велике при- 
ходе, да би тим људима требало издати неке на- 
рочите декрете и иаграде или одликовања, али 
пензије ових размера какве постоје данас, иаша 
држава и паш иарод ne могу више подпосити. Ja 
мнслим, да су код иас пензнје. код виших чинов- 
пика, нарочито код оиих пајвиших, прешле оне 
границе које су код нас могуће и да би ту треба- 
ло извршити што пре ревнзију, једиу општу ре- 
визију читавог питања пензионсра и довести на 
ону меру коју паш иарод и привреда могу да из- 
држе, 

Што сс тиче пеисплаћивања иивалидске пот- 
поре, ja пемам речи и пемам имена како то да па- 
зовем. Код iiac Joni ни данас ии.је ипвалидско mi- 
тање peiiieno као што треба, јср се mi данас пс 
зна ко je ивалид a ко није ИР1валид. Многи су по- 
мрли, a нису ни добили инвалиде, те им на тај на- 
чигг пије одато ни ono моралпо призање да су ин- 
валиди, пије им дато признање и почаст да су 
свој живот жртвовали за своју отаџбипу. Ово со 
пе може друкчије иазвати пего ли скаидалом. Ако 
се овако продужити и дал^е, проћиће ваљда jom и 
15 година у коме ће времену помрети и остали инва- 
лиди, и ово he гтитање тим самим бити решепо п 
ликвидирапо. A затим сс, како изгледа, и иде, јер 
иа овај иачин како се ово питање решава, оно iielie 
jom н за 15 годнна бити решеио. Ja сматрам да je 
то иационалпа брука и срамота када се са опим 
људима којима се првенствено мора одати призна- 
ње, кад се са љима поступа на једап овакав па- 
чин; који je близак срамоти. 

AKO загледамо и у друге одредбе које пису 
регулисапе законом пего расписом, видећемо да 
иппалиди треба да добију првепствепа запосле- 
ња тамо где би могли вршити пеку службу и ти- 
ме храпити себе и CBOJV породицу. A да ли се та- 
ко чипи, господо? Најбољи пример нека/ ми по- 
служи то, што ми у београдским киосцима ne ви- 
димо нигде инвалиде, a видимо неке rocnol)e, na 
и л.уде са великим приходима који имају у Бео- 
граду својих кућа. И ово, господо, иије случај са- 
мо у Београду, иего и у другим местима no уну- 
трашњости. 

Било je, господо, речи да he се поводом пита- 
н>а инвалида подргети Закон o инвалидима на још 
једну ревизију, те да се ово питање реши што 
upe. Ja, господо, у то не верујем, јер овај Заишн 
тешко да he дohи пред Скупигпшу. Taj je Закон 
врло хитан, a ми видимо да од тих закона нема 
иишта. Пред нас се износе као хитне ствари разне 
конвепције колико тек да се каже да Народпа 
скупштина пешто ради. Ja протестујем протпву о- 
вога mro се ради са ипвалидима. Протествујем 
пајеиергичпије и сматрам да je ваша дужност у о- 
вом питању да натерате Крал>евску владу Да ово 
питање реши у најкраћем времену. Ако то ne у- 
чипите, песумљиво да he једап део срамоте за то 
и на вас пасти. (Одобравање на левицн). 

Претссдпик др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Драгутии Перко. 

Dragutin Perko: Gospodo narodni poslanici, u 
je 'rom „рдј u jednoj bogati'j seoskoj kući sedi mlad 

i jak otac kod stola sa svojom ženom, jedu i piju 
nabavljaju se a brno u zapećku sedi njihov otac sta- 
rac koji ovu colu kuću u kojoj oni žive piiredio i 
jede jednom drvenom kašikom iz jednog drvenog 
tfnjira. Mah unul-. зе igra i рЈоуј nešto od (jrveta 

Pita ga otac, šta radiš li mali,, a on na to rečeJ-1™- 
vim drvenu kašiku za tebe Iz koje ćeš da jedeš tamo 
u onome ćošku kad ja budem gazda u ovoj kući. 
Tako od prilike stoji i sa našim penzijama. Razdoo- 
ba penzija u našoj državi vrlo je različita i u mnogim 
pravcima nepravedna. Da navedem samo primer, ka- 
ko stoji sa mojom penzijom. Ja sam bio aktivni pot- 
pukovnik u Mcdumurju i Prekomurju i penzionisan 
sam. Moj intendant je. izračunao da imam 29 godi- 
na službe i meni je nakon 18 meseci doznačena pen- 
zija od 800 i nekoliko dinara, jer imam premalo služ- 
benih godina. 

Ja se žalim na to i dokazujem da imam 36 go- 
dina službe uračunljive u penziju. Sednem na željez- 
nicu, odvezem se u Beograd i tražim spise — ne- 
ma. Dve godine, tri godine su prošle, jednoga dana 
dobijem odluku: Jeste, pripada ti još dve godine pen- 
zije, ali ne za ono vreme za koje si bio komandant 
u Medumurju i Prekomurju, pošto si bio bivši au- 
stro-ugarski oficir, a još nisi bio primljen u jugoslo- 
venskii vojsku, pa nisi bio jugoslovenski oficir. Pre- 
ma tome sam se opet žalio. Prose su godine i, šta 
da vas mučim, 1929 godine, sedam godina posle mo- 
ga penzionisanja dobijem rešenje: Jeste, imaš pravo, 
brale, po zakonskim propisima, imaš pravo na 35 
godina, dakle na potpunu penziju. Dobio sam po- 
većanje penzije. Sad šta se dešava? Kad sam dobio 
konačno rešenje. mislio sam da je svršena stvar. Do- 
kazao sam da imam pune službene godine, dakle da 
mi pripada potpuna penzija. Jeste, pripada mi, do- 
bio sam rešenje da mi pripada puna penzija. Ali raz- 
lika za 7 godina, o lome ni govora. Žalio sam se čak 
i na Državni savet. I Državni savet je kazao da od 
onoga dana. kada sam predložio molbu za penziju, 
za regulisamje moje penzije, od onoga dana meni I- 
de penzija, da one moje druge prijave nisu uzete 0 
obzir, samo ova poslednja. Ja kažem, daite od ove 
poslednje po zakonu kako je u rešenju Državni sa- 
vet napisao. Kaže se da nije pravo na penziiu zasta- 
relo, ali su zastarela potraživanja koja iz tih prava 
proističu. Po § 81 Zakona o državnom računovodstvu 
potraživanja zastarevaju za 5 godina, računajući od 
dana traženja unazad. (Jedan glas: Predložite iednn 
zakon pa da vam se to prizna!). Govorim o sebi kao 
o iednom primeru, jer ima mnogo takvih primera 1 
sad sam ia tražio da se meni ovih 5 godina unazad, 
kao što je u zakonu, plati, ali to mi ne daju. 

Gospodo moja. imai i drugih stvari. Sad je do- 
šao amandman koji glasi: Oficiri i porodice oficira, 
kojima je penzija određena prema prinadležnostinif 
po Zakonu o ustrojstvu vojske i mornarice od б sep- 
tembra 1929, prevode se počev od 1 aprila- 1934 п^ 
penziiu po odredbama Zakona o ustojstvu vojske ' 
mornarice od 30 septembra 1931. a prema godinami11 

službe, koie su im izvršnim rešenjem bile priznate Z<a 
penziiu. Oni oficiri koii'su penzionisani po zakoritj 
godine 1923 i oni dobi ia ju veću penziiu. dobi ja ju ' 
•o armijski generali 800 dinara, divizijski genen1'' 
700 a pukovnici i potpukovnici 400. A oni koji sJ 
nenzionisani 1921 trodine, njima ništa. Znači da оШ 
koii imaju najmanju penziju." kojima je penzija ^\<0 

niska da ne mogu da žive, njima se po ovom ama"' 
dmami ništa ne daje, a oni koji imaju više, njima ?c 

daje ioš više. 
Gospodo moja. ia mislim da sa sociialnog ff'e' 

'lišfa kulturnih naroda nikako niie u saglasnosd ^0-' 
šnjavati baš one koji su naislabiji i nemoćni, tako № 
ne mogu u svojim starim danima uživati u miru fttf 
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> na što imaju pravo po zakonu. To je jedna teška ne- 
pravda. To je jedna teška stvar koja ne leži samo u 
našem zakonu, nego i u načinu naše državne admi- 
nistracije. JćJ mogu da vam kažem da po ovim admi- 
nistrativnim odreubama imam dva primera, i to ne- 
koga narednika Ormoša', koji je doDio penziju una- 
zad po zakonu koji sam naveo i narednik Capan koji 
je 1У23 godine penzionisau i on koji je držao moje 
Konje, ima po zakonu 10 dinara penzije više nego 
ja. Oospodo, možete prosuditi, da li je to dobro ure- 
ueno pitanje penzija. 

Prelazim na pitanje invalida. Vi znate da je za 
vreme rata mnogo našiti ljudi poginulo, mnogi su ra- 
njeni ili su ostali sakati, bvaki je govorio da će to 
narod pozlatiti i kad dođe mirno vreme, da će oni 
koji su dali svoju krv, dobiti od naroda priznanje i 
obezbediti njihove dane. Vi znate iz iskustva, kako 
to izgleda u praksi, jer 15 godina je prošlo a mnoge 
stvari nisu rešene, a ja ću da navedeni samo dva pri- 
mera koji po zakonu ne mogu dobiti penziju. To su 
oni slepci koji su za vreme rata kroz bolesti, zbog 
prehlade i drugih bolesti izgubili očni vid. Otišli su 
na bojište zdravi, a vratile se kući slepi. Za njih in- 
valida u zakonu ne postoji. 

Ima još jedna druga stvar. Jedan momak ode u 
rat i bude premešten od jedne jedinice u drugu i tek 
što je došao i još ga nisu ni videli, granata dođe i ot- 
kine mu nogu. On posle nekoliko meseci dođe kući 
bez noge. Po Zakonu o invalidima Viši invalidski sud 
ima sada da prosudi na temelju dva svedoka očevid- 
ea da li je on izgubio nogu na bojištu ili nije. Vidite 
niko ga nije video, niko ga nije poznavao, pošto je 
Jek bio došao iz jedne jedinice u drugu, i on ne mo- 
že da dokaže sad nakon više godina da je na bojištu 
izgubio nogu zbog one formalnosti da mora imati 
dva svedoka. Glavno je da je on otišao na bojište 
sa dve noge a došo kući sa jednom. Ali to nije do- 
statan dokaz po sadašnjem Zakonu za invalide. 

Ovakve stvari, gospodo, ne smeju se dešavati, 
Zakon se mora proinenuti, jer strašno je nepravda 
da čovek koji nije mogao da ima dva svedoka, da on 
че može da dobije od države ni pare. Ja molim Kra- 
ljevsku vladu da uredi i pitanje penzija i invalida 
i da ne pravi teškoće i da mnogi invalidi, zbog teških 
lorinalnosti nailaze na teške zapreke kod rešavanja 
svojih stvari. Dok se ovakve stvari ne mogu resiti, 
Ј<1 ću glasati protiv ovoga budžeta. (Pljeskanje i odo- 
bravanje na levici). 

Potprctsednik dr. Košta Popović: Ima reč na- 
rodni poslanik g.  Arandel  Savić. 

Аранђел Савић: Господо пародпи послапици, 
Пензије и инвалиде, то су два појма који изазивају 
n код вас и код целога народа супротна осећања 
11 расположења, и ако у суштини означаваду једно 
Исто, означавају један рад на добру парода и ко- 
Рист државе, само с том разликом, што шшалиде 
означавају та j рад у рату, a пензије означавају рад 
У миру. У крајњој тачки опет се додирују, јер пре- 
стављају песпособпост за привређивање. 

Господо послапици, после Голготе из које je 
ll;4u народ изашао са пупо части, достојаиства и 
"оиоса; после опих исполинских борбп којима се 
ДИви цео свет, и које he бити у повесшшп namer 
"аРода записане златним словима; после опих не- 
"Ројених жртава датих na олтар отаџбиие и на- 
1)0Да; 110сле'оствареп>а опога великог иародног и- 
АБала, o коме се вековпма и вековтма сањаЈЛО, по- 
сле свих ових тешких и језовитих момепата, стра- 

шпих и радоспих, изишло je na тапет пптање пла- 
кања дуга захвалности од народа и отаџбине сви- 
ма опима, који су своје кости расејали широм це- 
лога света и сваку грудву ове свете земље пато- 
пили својом крвљу, као и према онима. који су 
за остварење народпог идеала дали no који ко- 
мад свога меса, свога тела, своје снаге и своје мо- 
hn, искрснуло je нпвалидско питање и оно je ре- 
шено. Решено je Закопом, који je претрпео неке 
измепе, и са којим дапас ипвалиди нису задовољ- 
пи. Држава je, господо, плаЈјала тај дуг, и она га 
плаћа и дапас, али hy рећи једну истипу. Mnora 
nai)a која je дата за отплату тога дуга, пије оти- 
шла кЈ^да je памењена. Ипвалидскн закон за добп- 
јање ипвалиде предвиђа извесне формалпости. Ko- 
je пашим простим ипвалпдима и нашим шшалид- 
кињама пису биле докучљиве и појмљиве и onu су 
морали за тражење ипвалиде да траже посредпп- 
ка, који би им прибавио докумепта и писао молбе, 
a чнје су посредппштво скупо платилп. 

2) Ипвалиде су исплапивали општински судо- 
ви, a тамо je било људн који су једап добар део 
њихових ипвалнда узимали за' свој рачун: Далеко 
би ме одвело, кад би говорио o свима појавама и 
o свима случајевима који су се десилп v ипвалид- 
ским питањима, у осталом то je веК подвучепо од 
стране предговорпика. 

Господо народни послапици, нпвалпдн пашп 
својом протлошћу са пупим правом заслужују, 
да се уврсте у ред пародпих великапа, n ти народ- 
im великапн дапас ne траже ништа мпого од nac, 
пего само минимум за егзистспцију, и ми им то 
морамо дати. И ми и Краљевска влада морамо им 
то дати. Камо cpehe кад бисмо могли да им дамо 
и максимум за љихове егзистепције. 

Господо пародпи послаиици. ипвалиди од nac 
траже и апелују и na Крал.евску владу и na све na- 
родпе послапике, да им се да један закон, којп l-.e 
их HSBviiH из опог тешког craiba, у које су onu 
запали, закон који he их ослободити свих омало- 
нажавања и опога стања да na улИЦИ пружају ру- 
ку за милостињу и да траже чак n од оних којп их 
пису достојни. 

Господо, да употребпм овде опу стару: Иарод 
који не уме да поштује своје великапе, пије досто- 
јан да их има. A ми сви желимо, почевши од Кра- 
љевске владе na до обичпог грађанина да имамо 
те наше великапс, na желимо да их имамо и у бу- 
дуће. (Г1л>ескање.). Наши ипвалиди cv жива пове- 
сница, која прича пашој омладипи и нбвој гепе- 
рацији, како се Л)уби држава и парод. Ta повесни- 
ца има да створн пациопалпу свест код нових ге- 
псрација, свест o којој ми тако радо и мпого np;i- 
чамо у овом светлом Дому. Иемојмо дозволитп, 
господо, да nama омладипа, гледајући паше ипва- 
лиде, дбпје једпо пакарадпо и norpcuino миШЉе- 
ње o нашој нацији и o нашем пародпом и држав- 
пом јединству. Jace придружујем свима онима који 
имају лепо мишљење o патим ипвалидима и мо- 
лим Краљевску владу и господина Мипистра соцп- 
јалне политике, којп пије овде, да се закоп o im- 
валидима тто upe допесе. Како je господип Ми- 
нистар социјалне политике и народног здравља у 
дебати o буџету свога pećopa категорички пзја- 
вио, да би on тај закоп колико сутра дао, само да 
му Мипистар финансија нађе потребне креХитс, 
то ja молим господипа Мппистра финансија да за 
ове иаше велпкапе и хероје    како зпа и како vt.ie 
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нађе потребпе кр.едите, било путем штедњс било 
одузимањем од оних који много имају, само да 
се створи кредит, да се ти л.уди збрину и да тиме 
докажемо да смр их достојшг. Оволико o оном 
појму, који код вас изазива лепо расположење и 
добре ocehaje. 

Сада да пре1;ем иа други појам — пензије. 
Оне произилазе из Закона o чиновницима v коме 
су регулисане. Данашши Закон o чиновницима 
претставља ■скуп свих закоиа, који су важнли од 
()слобо1)ења до његовог доношења 31 марта 1931 
године. Овај Закон збир je свнх случајева, који су 
се могли десити у нашој администрацији од бсло- 
бо'еља до данас. И кад он проистиче из свих тих 
чињшица, оида није ни чудо да у њему има и ано- 
малнја. Kao пример наводим: једна учител*ица као 
пензионер добија веће принадлежности него кад 
je у активи била. И док једаи претседник суда, по- 
сле 40 годипа службе има пензију од IfiOO динара 
no старом закону, дотле п^егов служитељ има са- 
да пензију од 2000 динара. 

Господо,    датакао сам се сквде    Чиновничког 
закона и стога ми дозволите још неколико речи. 
Треба знати   да je    после namer   Уједињења бно 
примљен у пашу администрацију сваки онај који 
се јавио, био писмен или неписмен, и као што je 
констатоваио у начелпој дискусији, сваки je остав- 
/bao свој посао, где je имао зараде,   да се јави да 
буде чиновник. И приман je, господо, без обзира 
на вредности, без обзира на квалификације и eno- 
еобиосги за оно што ради, и mro ja овде подвла- 
чим, a то je без обзира na његове моралпе квали- 
фикације. Уопште моралпе    квалификације  нису 
се многр пи котирале на берзи. Школе су брзомет- 
но лиферовале чиновнике. Ja знам једнбга млади- 
ha којије пре para искључеи нз другог разреда 
гимназије због тога    што je био   неспособан за 
школовање, После рата он je прибавио једно уве- 
рење са потврдом од два грађанина, да je свршио 
4 разреда гимназије, na се онда уписао у учитељ- 
ску школу; и за   16 месеци свршио je учитељску 
школу и постао учитељ, али су се све општине, 
где год je бпо, ратосиљале тога учител>а. Ono, го- 
сподо, што школа није давала, давао je чиновнику 
Финанспјски закои.   Фиваисијсми закон не само да 
je призпавао годину службе, пего je признавао и 
школске сведоџбе    које дртични чиновници нису 
ималн.  Рад чиновника у администрацији    такође 
није се мнрго котирао на берзи. Боље je прола- 
зио onaj чинрвник, који није пишта радио, него 
onaj који je радно. За унапређење чинрвника нису 
важиле способпости нити оцене. У већини случа- 
јева долазило je до тога да чиновник са слабим 
рценама у каријери престиже онога са одличиим 
оцепама. 

Такве појаве ситне или крупне, господо, one 
које сам помињао n one које нисам помпљао, ne- 
минрвно су деморалисале паше чинрвнике. Радник 
je остављао посао, јер му рад пије допосио ко- 
ристи. Један исправап мпповпик повлачио се и у- 
ступао место неисправпом. Тако мало no мало no- 
јавио се na површипи шљам и река name адмипи- 
страције замутила ее, a ona треба сада у овом тре- 
путку да буде бистрија него ма који кристал. Оаа- 
ко сгање у пашој администрацпјп пмало je пеми- 
повпо својих раперкусија и није пи мало чудо, го- 
сподо, што се појавила корупција, imo je узела 
толикпх размера, да ми сви од Краљевске владе 

na преко скупштинске већине до опозпције тражи- 
мо закон за cy36njafbe корупције. Ако би, roeno- 
до, тражили кривца за овако сташе, na крају кра- 
јева дошди би до тога закључка, да није нико 
крив, a ако будемо пак детал.по тражили кривца, 
онда би пашли да смо ми сви криви, који смо жи- 
ви! Јер смо ми сии сејали или припомагали да ге 
na њиву наше адмииистрације баци поред доброг 
семена и семе од корова, који je сада изникао и KO- 
JU сада треба чистити. Ja кисам зато, да се taj ко- 
ров чисти превентивним мерама као што je закон o 
корупцији, за који ja верујем ма како да га допе- 
семо, on неће корупцију очистити. Јер, под коруп- 
цијом, имам ja једаи шири појам. По мом мишље- 
њу тај коров могао би да се рашчисти само јед- 
ним савременим законом o чиновницима. са крјнм 
би се поделила пуна правда и иралица, нашем 
сталежу који чини четврти стуб у нашој држави, 
laj закон требао би имати no мом мишљењу je- 
дан принцип, например у државну службу може 
се примати само ono лице, које за дотичну службу 
има опоообности, a првенствено, a што je пајглав- 
ноије, мора имати одличне квалификације и морал- 
ne и националне. 

Чиновник, који направи грешку, који се пона- 
ша како не доликује његовом положају, нека нз- 
губи службу без икаквог права. Унапређење, у чи- 
ионпичкој служби, нека1 се врши na тај начии, да 
одличпн чиповпици добију периодске повишице 
после 5 годипа, врло добри после 6 a добри no- 
сле 7. Слаби чиповпици, који се покажу као не- 
радници у државној служби, да се отпусте из др- 
жавне службе. 

Потпретседиик др. Коста Попови!*: Господн- 
ne послапиче, молим да завршите, протекло je na- 
me време. 

Аранђел Савић (наставља): Ми знамо, да je 
nam данатљи буџет преоцтерећен и ангажован.у 
великој мерп за исплату принадлежности држав- 
пих чиновника и пензионера. Прилике, у којима 
живимо, пепосредпо палажу, да ее ту почпе нешто 
мало са ттедњом. Овај разлог говори у прилог 
донотеП)а једног иовог и савремеког закона. У тр- 
ме закону мора ее предвидети, коликр може да 
буде минимална плата чиновника, a такр исто мо- 
ра се одредити максимална плата, која би била до- 
воЛ)Па за егзистеицију једног човека. Ona ne сме 
бити таква, да се прелива. У међупростору макси- 
малне и минималне плате, рааврсгати све чииовни- 
ке, како државпе тако и самоуправпе no спреми, 
раду и квалификацпјама. У томе међупростору pa- 
зврстати и све name пензионере, na им онда, пре- 
ма томе разврставаи.у, доделити пензију. Налазим 
да би ово било правр n да би се са Рвим мпого н 
поттепо урадило у погледу уштеда у буџету, до- 
било би се, такође, много и mro би еа овим било 
задовоЛ)По n чиповппшто и цео народ. Гласаћу за 
буџет.  (ПлЈеекање и  одобравање). 

Потпретседиик др. Коста ПоповиК: Има реч 
пародпи послапик г. Витомир Давидопи!!. 

Витомир Давидовић: Господо народни посла- 
ппци, почев од прекумановске Србије до данас. 
ми смо имали доста законских одредаба које с\ 
регулисавале такозвано  инвалидско  питање. 

Прва зако}1Ска одредба o ипвалидском пнтању 
je Закрн од 8 јула 1878 године. On je устаиовлЈеп 
фоидом Кнеза Михаила. Из тога фонда плаћани 
су ппвалидп Краљевине Србије и no тој одредби 
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инвалиди у Србији ималн су no 12 златних дина- 
ра месечно. 

Друга закоиска одредба je Закоп од 10 апри- 
ла 1914 годипе, који je, такође, регулисавао и no- 
прављао положај инвалида. По тој законској од- 
редби наши инвалиди, поред других повластица, 
које су имали, имали су no 30 златннх динара мс- 
сечно. ETO, господо, како су инвалнди третирани 
и сматрани у предратној Краљевин^ Србији. Схва- 
тајући тако у Србији инвалидско питање, Србија 
je могла да стпорн onaj национални елаи н ono 
национално пожртвовање, којс je nam народ пр- 
казао у току прошлих ратова. 

Господо, кад претворите тај предратни динар 
у данашњн дипар, видећете огромну разлику ка- 
ко je мала Краљевина Србија умела да плаћа и 
награђује своје инвалиде, a како то ради данашња 
велика Југославија! Са таквим схватањем Краље- 
Biina Србија подизала je онај потребан елаи n оду- 
шевљење у народу, јер они који су ишли да ио 
жртвују за отаџбину, знали су да држава води ра- 
чуна o њима n п.пховим породицама, ако за њу 
буду осакаћени или изгубе животе своје. 

После рата прва уредба o регулисању инва- 
лидског питања јесте Уредба од 1920 године, затим 
Замон од 1921 годипе, na Закон од 1925 године и 
најзад данашњи Зкон од 4 јула 1929 године. Сви 
ови послератпи закопи, a марочто onaj од 1929 го- 
диме, као да су ишлн na то, да што више скуче 
и смање права инвалида, према ономе што су ин- 
валиди имали у пређатњој Краљерини Србији. Ми 
данас имамо масу инвалида просјака. A, господо, 
да ли смеју да просе људи који су пропелн славу 
пашега оружја широм целога света, да ли омсју 
да просе деца оних који су дали оно што je пај- 
драгоцепије na овоме свету, жнвоте за отаџбипу?! 
Ja вас питам, господо, шта бистс вн дали оне кри- 
тичне jecenn 1914 године инвалидима да вас je KO 
тада питао? Mame прве ипвалиде, name прве pa- 
њенике са прве битке за ујединЈење ц стварап.с 
Југославије овде у Београду дочекивали су мпип- 
стри и носили их na својим рукама. A како то пн- 
таље стоји дапас каква се њима поклања пажп.а? 
Ие само да закон mije дао пристојну награду инва- 
лидима за издржавање п.пхомо, и ЊИХОВИХ nopo- 
дица, иего и ово што им je дао, није се реализо- 
вао како треба. Ja hy вам показати једну призна- 
ницу (показује) једне инвалидске породице из 1915 
године, Јелене уд. Ђуричић из Братачића. Ta у: 
признаница визирана у месној контроли, али je 
враћена јер се казало: не плаћају се ипвалиде из 
1915 године! Ja молим господина Министра финан- 
снја да o томе поведе рачуна и исплати бар те ин- 
валиде пз 1915 године. (Одобравање). Има годи- 
ну и више дана како je инвалидски суд решио mi 
валиднину овим породицама и те породпце jom не 
примају инвалиду и овако скромпу од 88 динара 
месечпо.  (Показује решења). 

Господо, овај ипвалидскп закрн који данас 
постоји ne само што je пеблагодарап према ипва- 
лидима, пего je on и пеправичап. По њему су прана 
инвалида везана за извеспе рокове, У њему je 
предвп^еп један рок од 3 месеца, no коме су се 
ипвалиди имали пирјавити судовима за регули- 
сање ипвалиде. Када ми знамо да je у пашем na- 
роду маса иеппсмепих инвалида, a нарочито ип- 
валндских породица, онда je jacno да они нису 
могли тај рок искористити    у томе времену.    По 

свима нашим закопима права грађана застаревају 
за 24 годипе, a има права таквих која уопште не 
могу застаритн. Па откуда може да застари право 
које проистиче од инвалидности, право које про- 
истиче од дате крви за отаџбину. Ja ћу вам наве- 
стн једап пример који најбоље илуструје ту непра- 
вичност инвалидског закона. Имам пример баш у 
моме комшилуку, где je једап отац отишао са три 
cima у рат, и после десет дана погинуо je једап 
син, после месец дана отац, a после њега na десет 
дана  и  друга два cima. 

Како je наш ипвалидскп закон дао право na 
инвалиднину? Деца онога другог примају ипва- 
лиду, a деца првог ne примају, јер кад je први no- 
гинуо била je породица, a кад су друга двојица 
погинула била je задруга, док су сви omi изпину- 
ли за два месеца даиа. 

Закоп o непосредној порези, који je уведен na 
оспову катастарских лествица, предвиђа за one 
који имају од 1000 дипара чпстога припоса годи- 
iiin.e да пемају право na инвалиду. Ja hy вам na- 
вести један пример, из једног малог места, где 
жена има само једну малу кућицу, од које нема 
пикаквога прихода. Али ona изда самцу једну ма- 
лу собнцу за 100 динара месечно и сада има 1200 
динара годишњег прихода и због тога та жена 
пема право na инвалиду, док друга која има једап 
динар мање, има инвалиду од 1000 и више днпара. 

Овај закон o инвалидима нарочито je одузео 
право ратннм инвалидима из Србије. Господо, у 
Србији личних инвалида има no сталистичким no- 
дацима 4580 лица, од 17.096 колико nx укуппо 
има. Србија према томе има 26% личних ипвали- 
да. Taj исти процепат je и код породичних mi- 
валида. Једпа битка на фронту више je ратних nn- 
валида избацила нз строја, него што nx Србија 
укупно дапас има. Ja мислим да je једпа велика 
неправда баш опим људима, који су пајвеће жртве 
допрнпели за ову земл.у овим инвалидским зако- 
иом учињена. 

Ваздап привилегија држава je дала другом 
свету у виду пензија л.удпма, којп су преживели, 
a учествовали у рату. Maca их има који су пепзије 
добили само mro су били ратници, a шта имају 
инвалиди? 

Господо, кад сс решавало инвалидско пита- 
ii.e, ono je no моме скромпом мишљењу поставље- 
no na сасвим погрешну базу. I Inje се пи мало во- 
дило рачуна, како je н ко заслужио ту ипвалиду. 
Разлика je бити инвалид са разних фронтова. Баш 
према уложеном личном труду за ослоГ)о1)е1ве и у- 
једињење ове земље, баш omi, који су се najimme 
истакли, omi с.у треПали да имају једап привклс- 
гисан положај у ипвалидском закону. 

Господо, ортопедски завод, као установа ство- 
рен je само ради тога да би ти наши ратпи вели- 
капи могли да добију вештачку руку или погу, a 
међутим кад погледате у буџет за 1931 годипу, 
видећете да je за ту устаиову било предви!)епо 
преко 5 милиопа дипара, док у овоме буџету, који 
данас имамо, имате само 2 милиона 568 хилзада. 

To je све преполовл.епо и зар онда да ти л>У" 
ди, који немају nore који могу да се послуже са- 
мо вештачком погом, ne могу да приме ту ве- 
штачку погу, зар им се ona ne може да да? Гр- 
сподо, како сам сазнао, тај ортопедски завод сто- 
ји пред затварањем. Ипвалиди су код nac имали 
и бањско лечење, које je данас редуци1^1по na naj- 
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нижу меру. Па зар треба да буде тако, да тим љу- 
дима, који су се борили no рововима голи и боси, 
гладни и жедии, за величину и сјај ове земље —■ 
ne дамо ни тих 15 дана годишње да се мало од- 
море и освсже, док je многима и многима створе- 
на могућност да то има.ју баш заслугом ових ин- 
валида. (Чује се: Тако je. Пл>ескање.). Господо иа- 
родни послапнци, инвалидски закон предвиђа мо- 
гућност да се инвалиде могу и откупити. Тако сам 
сазнао у пашем Миннстарству за социјалну поли- 
тику има предмста за пет милиона динара који че- 
кају на исплату. Ja бих молио г. Министра фииаи- 
сија да бар из резервиих кредита iiaije napa да се 
то исплатн, јер ту држава ништа ис губи него чак 
шта више добија. 

Господо, jom једну ствар хоћу да напоменем. 
Наше ипвалидске судове који су до сада били, 
греба рсоргаиизовати na јсдној савршеној бази, 
пошто они за толнко година ии до данас иису у- 
спели да реше та инвалндска питања и спорове, 
a баш je потребпо да се та ннвалидска питан.а ре- 
ше, јер реваншери у Европи већ дижу главу, нјИ- 
хов ратнички поклич л^стижу и Beh до граница 
наше земљс. Ja ту морам замерити нашем г. Ми- 
нистру за социјалну политику, који се na томе 
положају налази већ толико година, што иије у- 
спео да ово питање до сада већ реши. Како сам с 
друге стране обавештеп, у Министарству фииаиси- 
ја се o овоме пнтаљу већ више води рачуна и тамо 
се већ тражи начин и пут да бн се ово инвалидско 
питаље могло повољно решити. Ja уверавам г. 
Мипистра фииаисија да ћемо ми њему кредите, 
које буде тражио за решење овог инвалидскрг пи- 
тања дати, јер су инвалиди наш национални по- 
иос, и ми не смемо допустнти да буду као до сад 
што су били, nama иационалпа срамота. Господо, 
један поштовапи друг je рекао, треба нарочито 
гледати још на једиу ствар, a ta je па поправку 
стања пензионера, no старом закону, којима je у- 
чињена једна неправда. Ja знам наше ратнике о- 
фицире, који су у рату потпуно пропали, борећи 
се за ову земл^у и који су иеизионисаии no старо- 
ме закону, и знам да опи примају мпого мање не- 
го п.ихови другови официри којн cv остали здра- 
ви и као здрави доцније пензионисани. To je је- 
диа велика неправда учињена тим нашим пензио- 
иерима ратиим офиц^ирима. Л mro се тиче другог 
дела пепзија, иашнх гра1)аиских пензионера, ту ne 
треба поправљати стање BCII треба смањити пеп- 
зије, јер je једна огромна маса пензиопера доби- 
ла пезаслужено велнку пензију. Не сме се дозво- 
лити да се пеизије пењу на милијарду и да личимо 
на земљу пензионера. 

Пошто ме г. Претседник опомиње да завршим 
свој говор, ja iiy га и завршити са једиим апелом 
на Крал>бвску владу: да питање пензионера што 
upe иодвргне ревизији, a ja сам y6el)eii да he се 
ово питање, решити. Једиом мора, a што пре тим 
бол^е. 

Сад ћу прећи na једпу генералну замерку r. 
Кешељевића, који je правећи алузију не само на 
Краљевску владу него и на владину већипу казао, 
да ми толерирамо корупцију no пепзиоперским и 
инвалидским питањнма. Господо, ja то одбијам, 
јер je то потпуно Депласирано, пошто je баш овл 
влада и њена већина доказала да се она бори про- 
тив корупционаша. Господо, ово инвалидско пи- 
тање, као шт сам рекао, наишло je na разумевањо 

код наших одговорпих фактора и баш зато mro 
сам добио обећање да ће се o њему повести ра- 
чуна, ja ћу глсаати за овај буиет. (Пл>сска1ие). 

Потпретседппк др. Коста Поповић: Има рсч 
г   Александар Јоваповић. 

Александар ЈовановиН: Господо иародии no- 
слапици, сматрам као неопходно потребно да ка- 
жем иеку реч o буџету инвалидских потпора и да 
мало замерим г. Мииистру социјалие иолитпке 
што je, и поред све добронамерие воље да соци- 
јално старање, мало посветио пажње да се што пре 
донесе нов инвалидски закои којн je пеопходпо 
потребан. 

Господин Министар социјалие политике у бу- 
џетској партији 56 редовннх инвалида. додатака и 
откупнипе, унео je суму од 103 милиоиа 490 хиља- 
да и 835 дипара, није резервисао ни дииара за оис 
сиромашне инвалиде који су инвалидским законом 
од 1929 године оставЛ)еии на милост и иемилост. 
Ово тврдим за то, mro je нов закон o порезу по- 
годио сиротињу односно сиромашпе инвалидс, 
јер привремене су класе тако повећали основпи 
порез, да су поједипи због иеколико дипара оста- 
ли без инвалидске потпоре. Ио када су катастар- 
ске секције завршиле свој рад, узалуд je пореза 
смањена, кад je овим бедпицима дато извришо ре- 
шење да су одбијени од потпоре. Г. Мииистар зна- 
јући то, примеиио je нови инвалидски закон који 
верујем да he многе сиромахе помоћи, али je та 
помоћ на хартији, кад иису за то резервисани кре- 
дити. 

Господо, има личних инвалида без погу и руку, 
који због осповне порезе која их je погодила што 
су као лични инвалиди отварали иеке бакалнице, 
продавнице и кафане, na када су са тим радљама 
крахирали, опда су остали иа милост и пемилост 
прошњи. Ова пропаст њихова иије чудо, кад су 
светском кризом упропашћени милиопери, опда 
пије чудо ни за ове беднике који су били способпи 
само борити се са пушком a ne изводити трговииу. 

Господо пародни посланици. има личпих инва- 
лида, који су своја имања упропастили као боле- 
сни, a то иије чудо, јср у моме срезу има личних 
иивалида који и даиас носе куглу од траппела у 
глави. C тога оии увек постају иервозпи и про- 
паст им je иеизбежна. Па зар такви борци којн cv 
ca браћом бранили отаџбину са пушком у руци у- 
место да се награде, omi се сада литавају тога 
ситиог права свога које за њлх представља крајњу 
пужду за екзистепцију. 

Господо посланици, поједини ЛјУДИ остали су 
без инвалидске потпоре за то, mro им je у времепу 
онеспособл>еља био жив отац, a закоиом се пореза 
њихова ne дели. Ja имам у мом селу личпог ии- 
валида који je без ноге, a који je у времему оие- 
способл.ета имао 4 брата и on пети, отац жив 
тести. Њихова пореза, целокупиа непосредпа по- 
реза била je у времеиу онеспособл.е11>а neha од 20 
динара, одиосио основпа пореза веКа од 120 ди- 
napa. И on остаје без инвалиде. To je неправедно. 

Ta задруга гтоделила се законитим путем jom 
1921 године, подел>ена je била na тест равних де- 
лова. Он, спромах, скат. без rrore, ие прнма иива- 
лидаку потпору само зато што му je у врсмешу oite- 
способЛ)еља био ншв отац. 

Ja вас, господо, питам, да ли je овај борац, ма- 
да je nomao у рат требао да убије свога оца, na да 
своју мизерну будућпост обезбеди? Има случајева, 
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где 'су родитељи примали шшалидску потпору као 
сиротпи за погииулог сина у рату. Но, кад им je 
стигао други сии na пунолетство, њима je инвалид- 
ска потпара обустављена, јер нмају дуугог сина 
храниоца. И то je иеправедно. 

У грђанском законнку лвпо je написано, да су 
синови дужни родитеље издржаватн. Јесте, rocno- 
до послаиици, оии су дулши издржавагги, али није 
иишта речено, ако не могу, или ако иеће, од чега 
ће omi живети? Зар овим бсдиицима држава да не 
притекие у помоћ, кад помаже много веће и бога- 
тије с^ункционере? 

Ja молим г. Министра социјалне политике, да 
што пре изнесе, пред Скупштину инвалидскн закон. 
a сада му je дужност да овим буџето.м обшбеди кре- 
дит за иоменуту 'Сиротињу, ако не може на други 
начин, онда вирманисањем буџета. 

Ha завршетку изјављујем, да овај оиротињоки 
н беднички буџет морам да гласам, j ep помаже само 
сиротињу. (Одобраваље и пљескаЈве). 

Потпретседник др. Коста Поповић: Има реч 
на1родни послаиик г. Коста Алемсић. 

Коста Алексић: Господо народни послаиици, 
иииалидско питање то je иајболиије питање у на- 
Шој земљи. A д,а je иајболније, признаћете и сами 
јер ево Beh 15 годин како се ретава, a још ни до 
данас није решено, j ep закон није доиет као што 
треба. 1929 године Влада г. генерала Петра Жив- 
ковиКа донела je зажон да се изврши ревизија mi- 
валидског закоиа али нажалост, господо, ro још ни 
ДО данас нијс урађено. И зато, ми сви данас гово- 
римо o томе. Инвалиди давас иду и просе по улн- 
Цама.То je једн грех с наше етраие према њима, 
Ми који смо данас живи треба да благодаримо они- 
ма који су дали свој живот и оставили овоје кости 
на бојноме пољу. Исто тако и оне генерације које 
после нас дођу, и оне дугују овим људима те се за 
то o овим људима мора повести озбил>но рачуна. 
(I bhecKaHje). Ми, господо, којн данас живимо у овој 
иашој великој Југославији и проводимо се, ми не 
би могли данас живети и овако уживати у о«ој на- 
Шој великој Југославији да инјс било ових људи. 
(Одобравање иузвици: Тако je!). C тога je, наша 
дужносг да натсрамо Краљевску влад}' да једанпут, 
макар и после 15 година, донесе овај Инвалидски 
закон, те да се једанпут ово ишалидско питање ре- 
Ши онако како треба и како je право. 

Свакога дава, господо, мени се o6paihajy mi- 
смено и усмено инвалиди и траже заосталу инвали- 
Ду. Ja сам ишао иебројено пута, we сада него код 
свцју министара социјалие иолитике, ншао сам чак 
и у Сарајево код директора финансијске днрекцнје 
и шта сам добио? Свуда сам добно одговор: нема 
креднта. 

Ha рецнте ми, да ли je то заслупа иаших.бора- 
Ца, оиих нашик јунака који су положили своје 
Животе и оставнли своје кости и нас ослободили и 
Зар се на овај нанин ми одужујемо њиховим сена- 
Ma? Зато бих вас молио да ми натерамо нашу Кра- 
'"•свску владу да нађе кредита и да исплати оно 
'HTO се дугује нашим инвалидима. Г. Мшптстар со- 
Цијалне политике дао je 130 хиљада динара на 
"нтервендију једиог посланика за његов срез, да 

'0,и скупља своје бираче и да купујс гласове, a није 
Morao дати новац да се исплате инвалнди. Зато je, 
^осподо, наша джиост да ми то тражимо. 

Господо послници, и остали предгшорнпци 
СУ говорили, a ja поиављам, да иивалидски судови 

ciropo раде, Годинама има решења моја су још не- 
решеи. 1 lo и.има je поиала прашииа, ие можете тамо 
ни да приђеге. Moj случај: у инвалидском суду 
претседник еуда je судија. али није никад био вој- 
ник и њега срце ne боли и o томе рачуна не води. 
Ja сам говорио г. Министру социјалне политике пре 
неколико дна, a он кааке: не знам — na ништа. Ja 
признајем ;ui има и неправилности у инвалидама. 
Има маса породпца које примају нивалнду, a које 
су богате и не би требале да прим-ају, a no несрећи 
има породица које су поове оиромашне и ne прима- 
ју. Зато би требало да једаппут до1^е и до тога за- 
копа, да се то једаииут сврши, да се види ко нма 
права na нека прима, a ко иема иека се одбије. Te 
би ва raj пачии мотла да Се повећа иивалида пра- 
вим инвалидима. 

Ja се иадам, пошто се пред пама иалази, како 
сам чуо, једн предлог за решзвње ннвалидског за- 
кона, да iic Краљевска влада повести рачуиа и да 
he иожурити да тај закоп допесемо u да TO једап- 
пут свршимо, и да се одужимо оенима наших палих 
херојз. Господо, у Министарству социјалнс полп- 
гнке има маса молби у којима су ипвалидске nopo- 
дице тражиле справе и алате, али се no њима ништа 
unje решавало. Ja сам баш у месецу децембру нз 
мола среза предао 300 молби ипвалидскпх породи- 
ца за тренутпу IIOMOII за Христове празиике и надао 
сам се да he се, као што je увек било, дати помоћ, 
али нико ни пет napa до данас није примио. Ja сам 
у пачелној дебатн говорио да треба извршнти ре- 
внзију пепзионера и данас поиово подвлачим да 
има велика маса чиновника младих, спремиих и eno- 
собних, који су пепзиоиери. Зашто ое ти чшшвпицп 
ue би вратили у службу? Тиме би се смањио пен- 
зиони фонд, a дооио би ce кадар чиповника. 

Господо, ja еам приметио да извесан број nen- 
зиопера има који су протпвпп данашњем стању. Ja 
бп молпо Крал>евску владу, да то испнта и за кога 
се утврди, да je заиста проггивник данашњег стања, 
да му се пензија одузме. Изјвл.ујем да hy гласати 
за буџет, (Пљвскан>е и одобравање). 

Потпретседпик др. Коста Поповић: Има реч 
народни поелапик г. Иги.ат Стефановић. 

Игњат Стсфановић: Господо. што се тиче бу- 
џета пеизија o којима hy да говорим, ои je прегу- 
1)ао већ једиу милијарду динара, те се стога тим 
гштањем мора Влада позабавити у току ове настЈ - 
пајуће буџетске године. Буџетом који je еада на 
снази je предвиђено 819 милиопа динара за пен- 
зије, a 96 милиона дипара за инвалиде, mro скупа 
чиии 915 милиоиа динара, a овим пројектом, o ко- 
ме говоримо, претурила се једна милијарда и 100 
мнлиона динара, што je песумњиво велика цифра, 
те ее еа тим питањем морамо озбиљније позаба-' 
вити, Буџет na пензије износи више од 10% од 
целокупног државиог буџета. Што се тиче величи- 
ue тс цифре у буџету o иепзијама и ипвалидима, 
ми ne стојимо ro|)e од суседних земаља. Тако бу- 
џет пеизија и дугова у Фраицуској изпоси 52% 
целокуппог државпог буцета. Али ми се не мо- 
жемо угледати na Фрапцуску, јер писмо пи по бро- 
ју станбвништва исти пи no богаству саме земљс. 
Има пуно разлога, због којих je данашњи буџет 
инвалида и пензија овако огромап. Једап од naj- 
главпији разлога je, промена чиновника од 1918 
годипе na до 6 јануара 1929 годипс, кад су поли- 
тичке владе меп.але чиповпиштво и доводили сво- 
је пријатеље, тако, да je огромап број људи у то 
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преме који иису имали ни .40 година отишао у 
пензију, a тако исто разлог je овог попећања н 
тај што смо no угонору o мпру при.мнли велики 
6poj пензионера и инвалида са територије Аустро- 
Јтарске, која je нама припала као н због тога 
mm je после para отишао у пензију приличац број 
младих људи који су услед ратних штрапаца били 
болесни. Овим питањем морамо се позабавити и 
то регулисати једним законрм no коме ће се једиом 
знати, ко и кад има права на пензију. У овом зако- 
иу, пензију треба дати само указним лицима, који 
имају најмање 15 година ефективне службе, a иеу- 
казним дати само оним који у старости немају до- 
пол.ио имовине од које би се моглн издржавагги. 

Што се тиче пензија официра, мнслнм да су 
omi то муио заслужили и да o томе треба нешто 
проговорити с onora места. Hamu су официри 
пензеонисани no четири закона. Има официра, 
који су пензионисани no закону од 1904. родине, 
има их којн су пензионисани no закону од 1923 
годпне, има који су пензионисани no закону од 
1929 године, a има i;\ који су пензионисани no 
закону од 1931 године. Највећу пензију имају они 
официри који су пензионисани no закону од 1929 
године, I\'ojn je пензионисан no закону од 1929 го- 
дине пма ;i»a пут већу пензију, него onaj који je 
пбнзионисан законом од 1923 године. 

Ово јебила једна аномалија и Краљевска 
влада увидела je да ту аномалију треба поправитиј 
na je стога н упутила у томе смислу амандман, који 
he се озаконити 1 априла one године, и no коме се 
пензија официра пензионисаних no Закону од б 
ссптембра 1929 године има превести, почев од 1 
априла 1934 године na пензије no одредбама За- 
кона o устројству војске n морнарице од 30 сеп- 
тембра 1931 године то lie се на тај начин доппги 
двоје: отклониће се неправде, која je постојала и 
друго, ;u)6ntie се уштеда од 1.G00.000 дин. A офи- 
цирима, KOJU су пеизионисани no Закону o устрој- 
ству војске и морнарице од 9 августа 1923 године, 
повећава се пензија почев од 1 априла 1934 годи- 
ne- и то: армијским ђенералима са 800 динара, ди- 
визијским ђенералима са 700 динара, бригадним 
ђенералима са (iOO динара, пуковницима 500 дп- 
ара n потпуковницима 400 динара месечно. 

Господо, o мајорима и нижим официрима 
mije бнло UH речп, na сам ja зато mro су тп ЛјУДИ 
тежппу para изнели na снојим леНима, молио у 
Фппапспјском одбору да се овај предлог који се 
односи na повећање пензија вишим официрима 
врати, те да се n мајорпма и ппжи.м официрима 
изврши повећање пепзпја. Краљевска влада je 
претресала onaj мој предлог и остала код свога 
предлога са ових разлога; mro су официри, који 
су бнли nenaiioHHCaim upe 1923 годиие, доведени 
на пензијске принаДлежности no закону од 1923 
године, a мајори n капетани 1 класе нису добпли 
повећање пензија зато, mro њихове пензије са 
додаЦима na скупоћу износе nemro мало Niaibe од 
пепзијскпх припадлежпости no закрну од године 
1931, Потпоручницима, поручницима и капетани- 
ма II класе пису nonehane пензије зато, што њи- 
хове пензије заједно са додацпма na скупоћу из- 
noce пешто внте од пензија официра пензиони- 
саних no закону од год. 1931. Према хоме ово je 
питање регулисаио и скинуто са дненпог реда. Са- 
мо je остао један број o(|)iiniipa који je пспзионп- 
can no закрну од год. 1904., a то су onu iiamn офи- 

цпрп пз ратова 1876 и 1885 и који пису преве- 
депи na пепзпјске принадлежности no закону од 
год. 1923. Таквих офнцира, пепзпопера има 37. Ja 
ne зпам, зашто су опи са овим пензијама осталк, 
кад су свп други преведени na [тензије пз год. 1923. 

Овакиим ретењем Крал>е1)ске нладе у главном 
се може бити задовол>а11, јер je na тај начип упе- 
колико отклоњена неправда. Чуди ме само, зашто 
илада пије то превођење извршила рашје, јер би 
се тиме добиле уштеде од близу 7.000.000 динара. 
Али ипак ja сам задовољан оваквим решењем вла- 
де у погледу регулисања пепзнја наших офнцирп 
и гласаћу за овја буџет. (Пљескање и одобравање). 

Потпретседник др. Коста Поповић: Господо 
завршен je претрес буџета 11 разДела, — Пензије и 
инвалидске потпоре. Прелазимо на гласање. Мо- 
лим господипа секретара да изволи читати парти- 
ју no партнју овога раздела. 

Секретар Милаи Мравље чита партију 46. 
Потпретссдчик др. Коста nonoBUh: Прима-ли 

Народна скупштина прочитану партију46? (Прима 
— He прпма). Гошода која су против, изволеће у- 
стати. (Устаје Алојз Павлич). Објављујем да je 
Народна скупштина прп.мпла BehnuoM гласова про- 
читану партију 46. Изволите чута даље. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењсм и устајањем, o свакој појединој партији; 
у смислу члаиа 102 Устава и § 67 Закона o послов- 
пом реду у Народној скупштини, усвојила цео 
буџет расхода 11 раздела — Непзије n шшалидске 
потпоре од партије 47 до napinje 56 закључно 
према извештају Финансијског одбора. 

Потпретседник др. Коста nonoBiih: Сад пре- 
лазимо na претрес у поједипостима Ш раздела: 
Државни дугови. Ношто нема ниједног од пријав* 
л.епих грворника, то прелазимо одмах na гласан.е. 
Гласање lie се вршити no партијама, седењем и \- 
стајан.ем. Изволпте чути поједине партије. 

Секретар Милан Мрапље: чита партију 46. 
Потпретседиик др. Коста nonoBnli: Нрпма ли 

Народна скупштипа прочитану партију 57? (При- 
ма — He прима). Господа која прима.ју прочитану 
партију, изволеће седети, a господа која су npo- 
тив, изволеће устати. (Устаје Алојзиј Павлич)- Об- 
јављујем да je Народна скупштина већнном гла- 
сова усвојила партију 57 раздела 111 - Државни 
дуговн. Изволпте чути дал.е. 

— За oiiiiM je Народна скупштина. гласајући 
седењем и устајап.ем o свакој појединој партији, 
у смислу члана 102 Устава и § 07 Закона o послов- 
пом реду у Народној скупштини, усвојила цео бу- 
џет расхода Ш раздела — Државни дугови од пар- 
тнје 58 до закл>учно партије 61 према извештају 
Финансијског одбора. — 

Потпретседшпх др. Коста FIonoBHh: Прелази- 
мо на раздео XVII — Буџетски резервпи кредити. 
Реч пма пародпп послапик г. Алојзиј Павлпч. 

Алојзиј Павлнч: Иисока Скупшттино, сведоци 
смо бнлп код паше буџетске дебате ne само једног 
пижењерског дусла, крји je био забележеп пажа- 
лост n у иностранству, већ смо билп сиедоцп да се 
je TOKOM чптаве дебате водила oimpa борба око ту 
мачења југословепске идеологије. 

Господо послаппцп, ко je пажл>11во слушао ro- 
uope 500 говорника у овом високом дому могао je 
приметити, да се ту боре два света, да се боре двс 
савести, две геперацпје, две душе, да се бори ДЈ^ 
протпв матерпје, да сс бори поштеп.е против KO'. 
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рупције, да ce бори реални национализам против 
шовиизма, да ce води борба за снетски нааор, aai 
идеалистичкн кришћаисжи, против мтеријалИстич- 
ког, да ce води борба Божја против демоиског ути- 
цаја 

1"осподо посланици, видели смо, да r. г. посла- 
ници једно говоре, друго мисле, a треће раде. (Про- 
тести послаиика нз већине. ■— Гласови: To иије 
истина, то je језуистки!) To je борба између тмиие 
н дана. 

Сзедоци смо господо иосланнци да су г. г. иа 
шпаи.а. противника ћутали и «ису одговорили, ко 
je тражио да ce за управника Т. li. Д. постави ii>e- 
гов брат? Ko je тражио од др. Кершика У Љубља- 
mi хонорар од 50.000 динара за једцу интервенци- 
ју? Није одговорено, ко je поспешио рану срмт др. 
Крека. Нико иијс имао куражп да одговори да ли 
je истина, да су пунктације биле фалсификат? Сва 
су господа ћутала (Расто Пустослемшек: Hehe те- 
би да одговоре1).3ато je победио Бог, зато je побе- 
дила пранда^ победнла je истица, победила je Л)у- 
бав. Противници су побеђени и ћуте. Ha нама je да 
ce та победа реализује за иаш Ускрс и видећемо, 
ко je победио a онда here чути и ви, господо, који 
уиадате у реч. 

Вечерас ce врши нелика прослава нашег најве- 
her југословсиског песника Његоша који je апевао 
у Горском Вијенцу: 

Свет je овај тира« — тиранину, 
ia камо лн ■— души благородној. 
(>н je састав паклене неслоге, 
у ii. ратује душа са тијелом... 
у и. ратује море с брегоиима... 
у u. ратује знма и топлииа... 
у п. ратује ветри с ветровима... 
у њ ратује живпиа C живином,.. 
у u. ратује народ с народом... 
у њ ратује човек оа човеком... 
у и. ратујс дневи са ноћима... 
у и. ратује дуси с пебесима. 

Рат je свуда, a где je par ту je и победа, побе- 
дила je наша Лугославија она ту међу нама живи и 
расте, и заго Министар финансија и сви поштеии 
Словенци, храбри Хрвагги и хероји Срби треба да 
поставе у Београду Његушу владики, певцу Гор- 
ског Вијеица^ споменик како то заслужује тај ве- 
лнки песник. Заго молим, г. Минисгра финаисија и 
Краљевску владу, да даде свој одол. (Расто Иу- 
LTOCJICMUICK: Не брини ce за то!.Влада ће дати!). 

Читава nama јавност подупире храбре Црно- 
горце, да ce постави један велики отоменик 1 bery- 
шу, овде у Београду. 

Госгтодо иародии посланици, у резервним кре- 
дитима буџета налази ce партија 914, 915 и 916 у из- 
Носу од "25,000.000 динара. Меин ce чини, да he би- 
ти ови кредити премалени, како су били премалени 
npoiiijie годнне. 

Лко проучавамо извештаје појединих народ- 
них банака, те н.нхову статистику, видимо дасвуда 
на овету влада хаос у привреди. Данас je тешко no- 
'стављати прогнозе. Нигде нема линије, све флук- 
туира, спе je иа слому. Немачки филозоф Шпеи- 
глер, у својој Kii.ii.'n »Унтерганг дес абендландес«, 
Наиисао je ово: Криви су онн који проповедају ма- 
теријализам и атеизам, криви су слому европском 
чланови илегалних организацијп. 

Лондоиска привредна конференција - аме- 
Рички експерименти, нас o томе   довољно поуча- 

вају. У иашој држави у прошлој годнни није било 
особитих пертурбација. Spoj упосленог радништиа 
.je штационараи. Наша спољна трговина je у иослед- 
њим месецима активна. Тешка je nama аграриа кри- 
за, тешко je и иитаи.е беспослице, тешка je криза 
наших банака те наших фннансија. 

Ми сви треба да иотпомогиемо Крал.вску вла- 
ду и Министра финансија, да.те тешке проблеме no- 
волуио решимо. 

Тражим од господина Министра финансиај, да 
Народна баика не води рачуна само o Београду, re 
даје кредите само београђанима, већ треба да штн- 
ги иидустрију, те новчане заводе у Загребу и у 

.ЈБубљани. 
До годпие 1930 билоје рд 2 милијарде 69 ми- 

лиона пласираних у Београду 845 милиоиа, што anai- 
чи 1/4 пласнраних кредита само за Београд, који 
броји највише 250.000 стаповнима. A Загреб и Љуб- 
љана, Сарајево. Сплит, Скопл.е, Нови Сад, Цетиње, 
требају кредите, a те треба поделити у смислу пра- 
вичности. Ми смо Југословени, припадници југосло- 
венске идеологије. Зато треба да ce за све name цеп- 
тре подједнако дели. Ja могу истину да кажем, да 
треба сузбијати утицај анационалких елсмената у 
Народној банци. Onaj, крји mije Лугословен no ду- 
ши и крни, нема места у Народној баици. Ko иема 
југословенско име, нема места у Народној баици. 
Ja тражим да naulje иапол.е. Још Једну паиомену 
п.мам да учииим. Тражим од честитог господина 
Мишгстра финансија п нека ми Народна скутптииа 
и читава јавност то ие узму за зло, тражим да ce у 
Миишстарству фипаисија нешто промени. Тамо je 
једап Kim, штит и на томе кипу налази ce још увек 
српски грб. To шије на месту. Министарство финан- 
снја mije само Мнистарство Срба, него je то Мини- 
старстао Југославије и треба да je na и.сму зиак и 
Срба, Хрвата и Словенаца. 

Потпретседник др. Коста Поповић: Молим вас 
да завршите, ваше je време протекло. 

Алојзпј Павлич (наставл.а): Тражим такође од 
господина Мииистра финансија, да ce закоп o Хи- 
потекарној баици промсии утолико, да могу регу- 
лативне иггедионице одржати и наложити новац 
сиротии.ски те самоупаиии. 

У Хипотекариој банци чмадемо ми штедљиви 
Словенци скоро једну милијарду динара сиротпи,- 
ских новаца, a тај nam новац пласира ce u кредити- 
ра у Београду, док наши. иовчаш заводи ne добија- 
ју кредита или добијају кредпт, само ако ce хопо- 
рирају пптевепције. Ако би у Словенијн бпо поло- 
жеп у naimiM штедионицама тај новац, пестало би 
новчане кризе, нестало би сел.ачке кризе и рад- 
пичке кризе. Зато апелујем na г. Минисгра финан- 
cn ja, да заједно са Мипистарстном трговине n нпду- 
стрије, npiiMii ту сугестију, тај проблем проучи, и 
све потребно уради. 

To сам имао да кажем код резервних кредита. 
Потцретседппк Карло  Ковачевић:  Пошто  je 

листа  говорниКа исцрпљена, прелазимо na гласа- 
n.e  o буџетским резервним  кредитима.    Гласаће 
ce седењем и устајањем  no  партијама. 

Молим г. секретара да изволи читатн партију 
no партију. 

Секрстар Мнлан  Л1рављо  чита  партију 914. 
Потпрстседипк Карло Ковачгвић: Прима ли 

Народна скупштина прочитапу партију 914? (При- 
ма — Me прима). Господа која примају, пека изво- 
ле седети, a која су потив, нека изволе устати. (Ве- 
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ћина седи). ОбЈављујем да je партија 914 примље- 
na већнпом гласова. Изволнте чути даље. 

— За овим je Народиа скупштина, iviacajylin 
седењем н ycTajaibeM, у смнслу члана 102 Устава и 
§ 67 Закона o пословиом реду у Иародиој скуи- 
штини, усвојила ХУП раздео — Буџетскн резервни 
кредити од партије 914 до napinje 916 према из- 
вештају  Фниапсијског  одбора. 

Потпрстссдипк Карло КовачевиГ!: Овим je у- 
својен цео раздео буџетскпх резервних креднта. 

Сада прелазимо на претрес предлога буџета 
државних прихода. Има реч г. Бранко Аврамови!! 
(Гласовн: Није ту.). Пошто г. Аврамовић mije ту, 
има реч г. Јакша ToMiiii. 

Јакша Томић: Господо народни посланици, 
пред нама je предлог буџета државних прихода, 
из којих се покривају државпп расходи. 

Приходи се аастоје: Из иепосредннх пореза, 
посебних пореза и посредних пореза, моагопола и 
државних предузећа. Н&посреднн и посредии поре- 
зи предвиђају се приходи 2.280,000.000. Посредни 
порези предаиђају се укуппо 2.555,000.000 дииара и 
то: од трошарпиа cS60.000.000 у које спадају шећер, 
кафа, пиво, винб. ракија итд. Таксеии разнп прихо- 
дн 1.045,000.000. Царнне и режије 650.000.000, мо- 
попол чисти приход 1.550,000.000 динара 

Непосредии порези правилнп су, и терете сиосе 
порески обвезници пропорционално према имов- 
шом стању и према приходима. Посредаи порези су 
најнеправилнији и најнеморалнији. Најиеправичип- 
ји су јер их подједнао плаћа сиромах и боглт, и 
onaj којп гладује и oiraj којп благује; n onaj који 
одваја од уста својпх n своје деце хлеб, месо n дру- 
го и продаје да бн пабавно и платио ono што му тре 
ба, аопорезано je n моноплисано и плаћа псто ono- 
лико, icaio и onaj који je трезоре и сламњаче напупно 
сребром и златом. Купујућп шпбицу, гас, со, ше- 
hep, кафу n другс животне потребе, равномерно 
плаћају ове дацпје и сиромах и богат. Ови посред- 
пи порези најтеже псхгаЈђају сеоскп живаљ n варо- 
шкп привредпп свет. Сел.ак je највећп потрошач 
соли, raca, шпбпце -n т. д. n on je пајтеже у овпм те- 
шкпм привредним приликама norohen овим nenpa- 
вичиим теретима. 

I Ipe рата сељаку je требало да прода 2 до 3 јаг- 
ibera na да купи 50 кплограма соли и 20 литара ra- 
ca, a даиас треба да прода 10 јагањаца, и опет ne би 
мого оволпко купита солп и raca; пре рата за једно 
jaje добпо je шибицу, n то шибицу која je била пет 
пута већа од данашње, a дапас да купи одговарају- 
hy количину шибица треба му 12 до 15 jaja. 

Господо 'пародпи послаппцп, питам вас, да ли 
може ову неразмеру државних терета n намета, да 
поднесе прпвредпп свст села и вароши? Ja мислим, 
господо, да ne можс. 

У прсдрачупу прихода, предвиђа се трошарина 
на ракпју n unno откуда господо ово? Mn смо из 
овога впсокога дома пре 2 годипе законом укинули 
сваку трошарину na випо n ракнју, ко je оада уво- 
ди? Ko je тај повп закоподавац, код парламента и 
закоподавпог тела? Jia мпотм, господо. да ми ne 
смемо демаптовати себе, и ne смемо дозволитн 
увоћеше ни државне ни бановинске трошарине 
na внпо n ракију. 

Рскох, господо, да су пбследњи пореаи немо- 
рални, пеморалши јер омогућавају ствариње пемо- 
ралпих људи, што вам je пајочптпји доказ ima се 
je ових дапа одпграло у престопнци, где су похва- 

rann као шверцерп најбогатији и пајимуКпији л^уди 
којн ништа за ову землЈу пису далн, као Адања и 
други, и њихово богаство сумњивог je порекла. 

AKO се уведе трошарипа na випо n ракију, ro- 
сподо, у ма коме виду, даће се могукпости да се 
шверцерји и неиоправни трговци опет na послу nal^v, 
да се богате na рачун честитог u поштеиог света. 

Господо народнп послашици, Мипнстар фппан- 
сија успсо je да све опореже што се опорезоватп 
може у овој земљи, увео je терете n дације неиз- 
држљиве no привредни свет, шм je заборавио naj- 
активнијег пореског обвезпика, опорезовати, a 
којн je највећи пепријатељ данашњег друштвепог 
пиретка и државог и пародпог једипства. To су, 
господо, опи, који су повац затворили у касе и 
трезоре, сламњаче и буџаке, то су onu, који ne ве- 
рују nn држави пи њепим повчапим устаповам;;, 
neli сакривањсм повца, који nnje ппчпја својипа, neli 
државпо срество за размепу добара, онеспособља- 
вају привредпп живот у земл>и. 

Новац, господо, треба да je у промету и зато 
постоје државне повчапе устапове Хипотекарпа 
банка, Поштанска штедиопица, Иародпа бапка и 
државом гарантована Аграрна и Занатска бапка. 

Порежимо, господо, имаоце државног сред- 
ства за размепу добара, na he опи заборавити да 
крпју повац већ he га одмах ставити у промет да- 
вањем na штедњу повчаппм устаповама. 

Заменпмо посредне порезе пропорцпоналпим 
пореским системом, na iieMo опда завести праведне 
и платпве државпе терете. Menn, господо, изгледа 
да последших пеколико годипа водимо систематску 
ПОЛИТИКу упиштавања трговаца и малих повчапих 
завода, јер nocreneno и лагапо пајвећи теретп др- 
жавних пореза преносе се na привредви варошки 
свет, који под неиздржљивим теретима дацпја, др- 
жави, баповипи и општппи плаћајући скупе и пре- 
скуле камате изумире и вапије за iioMoli. 

У кредптпом погледу ми смо поделили земљу 
na повлашћене и пеповлашћепе. Повлашћенима je 
oMorheno  постепено  опорављање  n  освеживан.е 

a пеповлавлашћепи, у које спадају мале банке, тр- 
говци и занатлије, губе се n умпру. 

AKO пкоме у једпој правпој земљи треба ре- 
да n мпра, то треба занатлији, трговцима n трговп- 
нп n баш због тога што за њих треба мпра n реда 
n поретка, опи су увек најмирнији n пајлојалпнје 
грађани. 

Специјалпо код nac у Југославији, a нарочито 
код nac у предратпој Србијп трговци су се својим 
патриотизмом увек издвајали од осталих богатих 
л.удп, тиме, што су своју уште1)евипу завештавалп 
државн, универзитету, хуманим и културним дру- 
штвима na просветне и хумане цељи. 

Па се десило пешто, што се nnje могло пи за- 
мислити, да тај мирпи трговачкп и запатлнјски 
свет баш у самој престопици, a под депресијом 
највећег очајања, у знак протеста и револта за- 
твори своје радње у момснту, када се у оврме 
дому допосиле измепе, једпог до сада у пракси 
доста добро показаног закопа. са повим одредба- 
ма израженим у чл. 7 који прети да измепом прин- 
цнпа опорезнвања упишти тако потребан трго- 
вачки сталеж. 

НеупуИепи људи злонамерно су ово протума- 
чили. Поред тога што сам рекао, шта болп и шта 
дави привредни свет између још пеколико ствари 
које у мало што   пису довеле   до затварања свих 
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занатлиских и тргопачких радњи у цело.ј зсмл.и. 
ово je изостало благодареЈш заузимању и велнким 
налорима неколико истакнутих патриота који сто- 
je na челу тргопачкнх организација. 

Ono узбуђење настало je, што се принципом 
порезивања no спољним знацима погодио бат са- 
мо трговац којн има отворену радн.у са пеликом 
режијо.м и ornepclieibeM које данашшица доносп, 
док други богати л>уди, без режнјс, са попцсм за- 
творепнм у сефовима, повучепим из саобраћаја, 
као што рекох, илп уложепи v велнка акцирнарска 
друттва, иису овим принципом погођени. јер сс 
п.има ne врши опорезиварве no спол.пим знацима, 
Beh no билапсима акционарских друштава, за која 
се добро зпа какве и колике порезе плаћају. 

Страпа предузећа која прикривају своју sajia- 
ду, као „Бата" са 200 филијала, „Тивар" n остали 
који нмају масу продавница, и готово ништа др- 
жави ne плаћају, a доведоше name занатлије да 
изумиру са прродицама од глади. 

I [абављачке и потрошачке задруге, које раде 
као n трговци са свима, у којпма се дешавају раз- 
ne афере, крађе и пропевере, као ona у Загребу, 
чиновничка у Београду. жел>езничка v Београду, 
крја je издата једном Јеврејину, a ужива свс при- 
вплегпје na и повластицу у превозу робе. 

Kao mro се пз ових прммсра види чл. 7 Зако- 
na o измепама закопа o порезу pvnin основна на- 
чела једпакости закопа за све граЈ)ане, јср се према 
трговцима прпмењује једап прппцпп и то врло о- 
iiacan, док се према лругима ne прпмсп.ује. 

Господо посланици, земљорадницима који су 
v немогућности да плаћају своје дугове, олакша- 
no je плаћа1ве и исто одложепо, n onu ne плаћају 
пи главппцу nn пптерес својпм поверноцима и 
бапкама, док пореске властп од пстпх траже да 
пптсрсс крји нису наплатили, укп.иже као приход 
и да се ncrn опореже порезом. Одакле he и како 
повсрпоцп, крји cv претежио са зсмл.опадпиком 
радили, платпт порезу и na ono што имају, a како 
he na ono што нису наплатили, нити he можда IIK.I- 
да наплатити? 

Господо послаппцп, под оваквпм теретпма 
државних дација и намета и привредне стагнације, 
трговци, мале банке и занатлије осуђени су na о- 
чигледну пропаст, ако се n п.има ne притекпу v 
noMoh. 

Само један прпмер, како пропада запатлија: 
4 ортака опанчара v једпој вароши у нутрашњо- 
сти за прву педел.у месеца марта пазарилп су 820 
дипара, a пасход са режијом, порезом n лпчпи и i- 
nocn им 1400 дииара. Пре су ималн 18 момака, са- 
да три n то једпог држе севапа_радп, јер има че- 
творо дсце, a педел.ом зарадп 77 днпара. 

Па требалп господо овоме комептара? Варош 
je у очајпом стап.у и ja апелујем na Краљевску 
владу и молим да нађе пута и начина, да се олак- 
ша   и   ОМОГући   живот    трговачко - запатлпјском 
свету. 

Зпајте, господо, да 10г-/ жпвп од прихода, a 
00% једе и тропш готовину, плп се задужује илп 
додаје шта му je пајпотребппјс. 

Докле ћемо овако, господо, n чему ono води? 
Ла мнслпм да добру ne водп. (Одобраван>е n пљес- 
кање.) 

Потпрстссдиик   Карло   Ковачеви!! :   Има   реч 
г. Младеп Лпсавац. (Чује се: Huje овде). Претрес 
no овоме разделу завршеп je. Прслазпмо господо 

na гласање o предлогу буџета државних прпхода. 
Hiacahe се no партијама. Изволите ЧУТИ г. секрс- 
тара. 

Секретпр Милап Мрављи: чита пвртију 1. 
Потпретседник Карло Ковачеви!!: Прима ли Ha- 

родна скупштина прочитану партију 1? (Прима — 
He прпма) Ko je аротиван, нека изволи устатн. (Ве 
iiiiua седи). Пошто већина седи, објављујеи да јо 
прочптапа партпја 1 прпмл-епа већином гласова. 
I [зволите чути дал>е. 

— За oBiiM je Народна скупштина, гласајући 
седањем и устајањем, у смпслу чл. 102 Устава и § 
07 Закона o пословпом реду у Народној скупшти* 
nn, усвојила цео буџет држапппх прихода од nap- 
тпје 2 до napinje 22 закл.учпо према предлогу 
Финансијског одбој^а. — Сада прелазимо на пре« 
трес Финансијског закопа. Реч пма народки no- 
сланик г. Душап Антонијевић. 

Душап AiiTonnjeh: Господо паодпп послапп- 
ци, ja жалпм тто имам тако мало времепа na рас- 
полагапл', да бих могао да се дотакпем свпх оних 
важних питања која дапас иптересују nam парод 
у вези тешким проблема који притискују ne само 
umu народ nero пстовремепо притискују n пароде 
других држава. Кад тако ствар стојн, ja сам при- 
нуђен да свој говор скратпм n да се v најкраћим 
линијама осврнем na ona питања која, no моке 
мишл>ењу, за овако релативно кратко време ио- 
гу да дотакпем. 

Кад сс тиче финонсијског закона који имамо 
пред пама, пред овпм највишим пародпим фору- 
мом, ja сматрам за потребпо да пзјавим n да na- 
гласим да сс овнм Финансијским законом могло 
да реши мпого што-шта, што се пропустило да 
pcnin у току овога времепа, ne само у току ове го- 
дине него и у току рапијих годипа. Има мпого и 
миого пптап.а која чекају na својс правплпо n 
правично penien.c, n то и поред свеколиког пашег 
законодавства у nainoj уједињеној земл.и —■ a na- 
me je законодавство врло велпко и релатпвпо до- 
ста компликовано, јер je пово n јер се тежи да се 
добије једно исто законодавство за целу земл>у, 
да се унифицира, a то зпачн да кидамо с оппм ста- 
рпм закопом, тс да имамо једап унифиццран за- 
конски режнм. Мма, господо пародпп послаппцп, 
прло круппих и осетљивих ггатаља, која у овом 
момспту ne би могли да ретимо nn којнм другпм 
путем и пачппом Beh само овпм путем, — путем 
Финансијског закона. Ja, морам да паведем једап 
конкретан случај, где се указала апсолутна потрс- 
ба ne само да прими Финансијски одбор и ne само 
да прими Крал.евска влада него n Народна скуп- 
iimina да прпми једап амапдмап којнм се псправ- 
л,а једпа страховпто груба грешка И страховпто 
груба аовреда самога Закопа. У моме срезу, крји 
имам част да претставл^м, v срезу Крушевском, 
Вардарска бановина, вршено je ограничење шума. 
a, господо, ви зпате колико ic важно пптање orpa- 
ничавања шума који се nocao обавл.а кроз чита- 
вс деценије, —■ доле у Јужној Србији nocao око 
ограничаван>а шума почео je од 1018—1910 годи- 
ne na се joni im до дапас није потпупо завршио. 

Господо, у моме срезу ограппчеп je, и то де- 
финитивно ограничен. извесан комплек шуме, KO- 
JU се зове „Драгтпац". Министарсгво шума извр- 
шпло je ово orpanmieibe за рачуп државе и поред 
тога што се противу тога изјаспно суд за ограпи- 
чавање шума као најкомпет.ентији opran тога Mu- 
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нистарства. Ссм тога, противу тога ограничавања 
изјаснили су се. у најкатегоричнијој форми, и две 
информативне комисије, и то једна у 1921, a дру: 

га у 1927 год. 
Овај комплскс шуме налази се између 10 cejin, 

потпуно опкољен њима, и, no мишљењу тих шум- 
ских комисија, он ни no својој конфигурацији, mi 
no својој просторној величини не би никако Mo- 
rao доћи у обзир за ограничавање. Али, тај je 
компекс ипак ограничен насупрот мишљењима тих 
најкомпетентнијих органа Министарства шума, и 
то без икакве потребе за државу, a на највећу ште- 
ту онога народа. To ограничење створило je о- 
громно незадовољство код читавог оног насеља 
од 10 села, a и код саме варошице Крушева. 

Да би имали птребну слику o томе комплексу, 
ja hy вам истаћи CIMO TO, да се ова шума налази у 
средиин тих 10 села и one варошице, да je испре- 
плетена и испресецана ливадама и њивама, a no ма- 
ло ii пашњацима. Али све то није помогло, na и све 
иптериепцнје, молбе и жалбе пису моглс помоћн 
да сс у томе Министарству увили једна страховк- 
то велика грешка, која погађа читав онај народ. II 
господо, кад постоји таква ситуација у послопању 
овога Миннстарства са државинм шумама, ja сс 
питам, да ли и остало пословап>е v томе ресору 
иде како треба? Ja могу рећи, no ономе mro знам, 
no извесним конкретним случајевима, ла посло- 
вање у томе Мипистарству ме само mije добро и 
нормално пего да иде na апсолутну штету и на- 
рода и лржавмс касе. 

Госмодо, ja бих могао да учиним врло оштре 
замерке целокупном раду овога Министарства и, 
кад би до мепе стајало, ja бих мирне душе тај ре- 
сор Министарства шуме VKUHVO и све његово no- 
слова11>е препео na друге ресоре. Ово утолико npe 
п mime, mro постоје и многе приватне и ceocke 
шуме, koje долазе под управну власт бановинску. 
Кад се ово доведе у везу са ресором Мнистарства 
шума, тај ресор постаје потпуно депласиран. И 
као посланик и као човек из народа који иптим- 
но познаје све народне потребе, a нарочито ове 
његове потребе које су тако тесно и тако opran- 
ски везаие за шуму, ja hy урадити свим снлама na 
томе, да се то Министарство или нз осиова реор- 
ганизације, да се цео његов посао из основа ре- 
конструише у најбоље схваћено^ интересу државе 
и нзрода, или да се тај ресор потпуно укине. To 
захтевају најбоље схваћени интереси државе и на- 
рода. Mene би дале.ко одвело, кад би овде изно- 
сио свс one конкретне случајеве који показују no- 
грешан и штетан рад у овоме Мииистарству. 

II ис само IHTO се иа томе месту чиие грешке, 
Fiero су се чиниле грешке и на друпш местима, пс 
само у моме срезу, него и у друпим срезовима', и 
без икамве потребе итроводила се једна дуга и 
тсшка администрација Kojia представља тешку мору 
за овај иарод. II ja не бих одговорио савесном 
схватању своје дужности, кад ие бих исгакао ова- 
ко тешке грешке у раду и у посл()вап>у овога Мн- 
нистарства и кад не бих указао на још теже no- 
следицс које проистичу из таквог рада Министар- 
ства шума и рудника. У томе Минисгарству по- 
стоје л.уди који сарршено пемају осећања за ono 
mio je закоиско, за ono mro je праио и ирлитчно. 
II св« доанде док такви људи седс у том Микистар- 
ству н док такозваиа шумска политика буде cnpo- 
вођена од тих и таквих људи, све дотле, не може- 

мо да очекујемо ништа друго од тог Мшшстарства. 
Ja жалим mro г. Министар шума и рудника нијс 
овде присутан. да му учиним извесие сугестије: да 
aiKo дефитттпо прихвати овај ресор, потпуио 
св;е шмени, и да сс пође no састм новом путу. 

Господо народин посланициЈ пошто иисам имао 
прилике да говорим v генералмој буџетској и спе- 
цијалној дебати o другим ресорима, ja ћу бити сло- 
бодан , да се осврнем мало и иа политику Mnim- 
старства финансија, с обзиром tia данашње изузет- 
ио тешкч) стаи.е. Господо, кишта није лакше иего 
критикоиати Министарство финансија и нашу фи- 
иансиску политику, из простог разлога mro je да- 
иас целркупан државни оргамизам, целокупно др- 
жавио функционисање, целокупаи државни живот 
сконцентрисан у томе реоору Миистарства финан- 
сија. M оиај који je на положају Министра фииан- 
сија потребгго je. да има велику храброст, na да 
оспане и да ради на томе месту, те ;i;i до краја 
спронеде ту тстку и неблагодарну финансиску по- 
/ттику. Јер ако се ми повратимо само иеколико 
годииа унатраг ми ћемо видети, како се финаиси- 
рало у нашој земљи, к-ако смо уређивали irame (|)ii- 
ианоијс и доћићемо до закл.учака, да омо ми још 
1028 годаше имали врло тешку фииансиску ситуа- 
цнју, управо онда кад je Министар финаисија г. 
Богдан Марковић бпо на једном великом путу no 
Европи, тражећи један велики зајам од читаиих 
10—12 милијарди динара, док данашњи nam Mmiii- 
стар финаисија, г. др. Милорад Ђррђевић, 'спроводи 
ту најтежу политику, која je напослетку. ако смсм 
pehu, синтеза целокупне наше привредне и економ- 
ске политике, без икаквог зајма од онога дана ка- 
да je дошао иа све до данас, И ми морамо овде са- 
свим отвореио и лојално да признамо, ие да прави- 
мо р<омплименте г. Министру, већ да му признамо 
једну крупну заслугу, управо не заслугу него je- 
дну велику жртву. Господин Министар фипаисија, 
нека ми сс дозвоЛи да кажем, сасвим се заложио 
у овој великој и тешкој ствари, и ja мислим да сс 
ни једап nam ранији Министар na томе месту imji- 
заложио у толикој мери. Управо on се je сав зало- 
жио у овај крупни државни n народни nocao, уно- 
сећи у п>ега максимум антелектуалног и физичког 
иапора. 

И он сс са.ч rpomn и дан n noh радећи на сапи- 
рању иаших финаисија борећп сс са неизмерно те- 
ткпм прспрекама. Ja сматрам за своју дужиост, и 
као човек из народа n као народни посланпк, a на- 
рочито због тешких реперкусија које има спрово- 
ђење финансијсме политике у народу, сматрам за 
дужност ца то овде истакнем, и да признам госпо- 
дину Минисгру финансија заслугу, што смо ми и- 
na«, и поред најтежих финансијских прилика, у 
релативпо доброј финансијској ситуацији. Опи KO- 
JU су тражили n говорилн o инфлацији, који су 
категорнчкн захтевали инфлацију, пису били ira 
.■n »бром путу, 

Ja сам слушао од самог народа, како мисли 6 
ппгању инфлације. Инфлација je у оамој основи 
пеморалиа стиар, и ако бп се дошло до такве си- 
тузцпјс, да би морали да уведемо иифлацију, ja 
мислим да би требали да будемо последња зем.па 
која би приступнла њеном увођењу. Инфлација би 
имала у нашој земл.и тешку политичку реперку 

■сију, јср Mii micMo im Енглеска, im Америка, већ 
једна нова држава, у којрј се још увек решавају 
извеона крупна политичка питања, н свака пездрава 
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валутна ситуација и.\га.л би тешку реперкусију у 
земљи. Ja xohy да мстакисм raj одлучаи став го- 
сподина Министра финансија у иогледу стабилиза- 
ције наше иациоиа me валуте и хоћу да истакнем 
изваиредио добар утисак због таквс иолитикс код 
свих честитих и родољубивих људи и да нагласим 
како je диван ocehaj наших л.уди који олдазе у 

'Суседне државе, у којима je у већој мери наступи- 
ла инфлација, и који увиђају колико су цењени у 
тим суседн^м земљама због саме вредноста нашс 
валуте, 

Потпретседпик Карло Ковачеви11: Господипе 
посланиче, завршите, иначе ћу биги принуђен да 
аам одузмем реч, јер je ваше време протекло. 

Душан Антонијевић (наставља): Што се мене 
лично тиче, ja никад не бих пристао да, се разду- 
жим на бави иифлације, иако сам дужан, a мислим 
да ни један поштсн човек у овој зсмл.и не треба 
да сс раздужујс на тој бази. Што се тиче сел>ач- 
ких дугова морамо да поставимо један здрав кри- 
теријум за потпуно правилно и правично peuieFbe 
тога иитан.а, које решење никако ire сме да руши 
здраве основе на којима постоји морал иашега на- 
рода. 

] la крају свога говора сматрам за своју дуж- 
ност да истакнем очајпо тешке прилике у којима 
живи моје место, у коме сам ja имао част да будем 
изабраи за иародног посланика, место које je на 
највишој иадморској внсиии у iianioj земл>и. To je 
Крушево које се налази на 1350 метара надморске 
висине, које je прошло кроз читав вртлог политич- 
ке борбе и кроз највеће патње за време турског ре- 
жима. У томе месту, изузев начелства среског поре- 
ске управе и две основне школе иема другах ин- 
ституцнја. Taj крушевски срез производи око 200 
хил>ада кнлограма дувана, али Монополсш управа 
нашла je за сходно. да укине ту стовариштс дувана, 
које je запослењем 200—800 радника као изоор за 
егзистеицију иајвећем делу становништва овог ро- 
мантичног места. Ja мислим, ако се'државне па|)с 
треба да распростру, оне треба да се ржпростру 
на сва места И на све покрајине. Ja мислим да би TO- 
Me месту које се палази у смртном грцају треба- 
ло помоћи oiiiiM, чиме му се може помоћи и mro 
може да продуцира, a то je дуван, a да се то учи- 
ini, потребно je повратитн стовариште дувана које 
му je неправично укину ro док тих стоваришта има 
у местнмз која продуцирају једва 30 до 40 хиља- 
да килограма дуваиа. 

Сем тога, господо, Крушево je првокласио кли- 
матско место оа иајболлм сунцем и ваздухом, и ja 
сам због тога у своје време замолио господина Ми- 
Нистра војног, да у томе месту подигне војни сана- 
ториум — за војнпке н официре. Господин Мини- 
стар војин упутио je једну комисију. али ипак свс 
je остало без резултагга. Даиас са овога мсста чи- 
ним поново апел на господина Мииистра војске, a 
нарочито на посподина социјалне политике с мол- 
бом, да сс у Крушеву првокласном климатском ме- 
сту изгради једа}1 велики саматориум за целу тери- 
торију окружног Уреда за осигурање радника, јер 
Нема бољег места у коме би се могло то учинити. 

Потпретседиик Карло Ковачевић : Молим да 
завршите, иначе бићу принуђен да вам одузмем 
реч. 

Душан AHTOHHJCBHII (пастаил.а): Ja сам готов и 
изјавл.ујем да hy гласаги за овај буџет. (Одобра- 
ванлв и пл>ескап>е). 

Потлретссдпик Карло Ковачевић: Има реч 
г. Алојзиј Павлич. 

Alojzij Pavlic: Nemški filozof Richard Thoma 
razpravlja v »Arhivu za socijalno znanost« o parla- 
mentarizmu in demokratizmu ljudskih množic V tej 

razpravi je konstatiral, da se je parlamentarizem 
že preživel in ideja diskusije in javne kritike ne za- 
došča da bi spfečila korupcijo, demagoštvo in auto- 
kracijo pojedinih slrankaiskih voditeljev. Po vsem 

svetu opazujemo, da se je, kakor rečeno, parlamen- 
tarizem preživel in da takšen, kakoršen je danes, 
ni več sposoben za življenje. Opazujemo na vseh, da 
se institucije spreminjajo, da ljudje umirajo, medlem 
ko samo ideje ostanejo. Zato je tem idejam treba 
dati nove oblike V Italiji in Nemčiji so že medli 
nov način državne uprave: fažizem in nacionalni so- 
cijalizcm. Tudi v Franciji se parlamentarizem maje 
in ruši. Staviskijeva afera, v katero so bili zapleteni 
radikalni socijalisti in framazoni, je pozročila zlom 
vlade, in zanimivo je, da je Staviski uspel,da pelinu 
članov framazonskih organizacij plasira svoje kapi- 
tale tudi pri nas in da oškoduje tudi našo državo. 

Prctsednik dr. Kosta Kumanudi: Nemojte izna- 
šati neproverene glasove! 

Alojzij Pavlic (nadaljuje): Velika Francija je ta- 
koj rešila vprašanje svojega parlamentarizma tako 
da je prišlo do vlade sporazuma Doumergove in ta- 
ko se je sprečilo, da bi prišlo do revolucije in tla 
francoski narod ni krvavel in da niso umirali tisoči 
francoskih državljanov na barikadah. 

Pretsednik dr. Kosta Kumanudi: Držite se teme! 
Alojzij Pavlic (nadaljuje): Л kako je pri nas... 

Tudi pri nas parlamentarizem umira, tudi pri nas ni 
na potrebni višini. Tudi govori naših tovarišev niso 
bili dokumentirani s statističnimi podatki, tudi oni ni- 
so iznesli novih idej in novih pobudi, ki bi bile pod- 
prle vlado ter ji dale novih inicijativ in impulzov 
pri izvrševanju njenih velikih nalog:. Gospod pred- 
sednik, me je ravnokar opominjal, češ, da to kar jaz 
govorim ne spada v finančni zakon. Jaz pa pravim 
nasprotno, da ravno to spada v finančni zakon, ker 
je to uvod k § 48 finančnega zakona.. Zato je potreb- 
no, da govorimo kot akademiki, da govorimo znan- 
stveno, da govorimo odkrito, da grajamo vse ker je 
graje vredno in da hvalimo vse ker je hvale vredno, • 
pa najsi bo to ta ali oni minister, la ali oni posla- 
nec. 

Gospodje poslanci! Vi sami veste, da se je o Bo- 
žiču na Češkem zgodila velika nesreča, katera je za- 
krivila smrt 136 rudarjev v rudniku. Kdo je od.tro- 
voren za to nesrečo? Krivi so slabi inženjerji, ki niso 
uporabili potrebnih ventilatorjev, kateri so predpisa- 
ni po zakonu, da bi se odstranili eksplozivni plini. Po 
krivdi teh inženerjev ie 136 rudarjev našlo smrt v 
plamenih eksplozije. Žene so lokale, ker so postale 
vdove, jokali so tudi otroci, ker so izgubili očete in 
reditelje. 

Gospodje narodni poslanci, to kar se je zgodilo 
pod zemljo na Češkem, to se lahko zeodi tudi v Tr- 
novi j ah. Toda hvala Bogu v Trbovljah imamo do- 
bre inženjerje, zato se tam to tudi ne bo zgodilo: Mi 
ne smemo na drugi strani, zapirati oči in skrivati gla- 
vo v pesek kakor noj, da ne bi videli kako je oz- 
račje okrog nas polno eksplozivnih snovi. Res je, mi 
ro dobro vemo in ob vsaki priliki vidimo, da so Srhi, 
Hrvati in Slovenci enoduSno za državo, da jo liu- 
bijo, da so navdušeni za njo. Ali vlada ne ve da vla- 
da  velika  nezadovoljnost,  in  ona bi   morala  vedeti, 
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kako misli naš kmet, seljak, naš delavec in drugi ma- 
li ljudje. Naša vlada tudi ne ve, kako misli Beograd 
v predmestjih, kaj pravijo mali trgovci in obrtniki, 
in kako kritizirajo delo merodajnih činitcljev, in si- 
cer stokrat boljše nego gospod poslanec Miloš Dra- 
gović, ki pripada tako zvani vokularni opoziciji. In 
zato je potrebno, da se eksplozivne snovi in smrtni 
plini odstranijo s pomočjo ventilatorjev, v diskusijah 
v parlamentu. Potrebno je, da govorimo resnico, da 
imamo kontakt z vlado, in tako se bo sprečilo najhuj- 
še. Zato zahtevam v imenu Narodnega kluba za Veli- 
ko noč, lahko rečem, da zahtevam tudi v imenu Slo- 
vencev vlado narodnega sporazuma. Tu moram da 
konstatiram še eno dejstvo. Pogledajte tu te pole. 
To je izveštaj finančnega odbora od 22. februarja. 
Včeraj smo dobili te pole. Meseca decembra smo do- 
bili finančni zakon, to poročilo pa šele včeraj in se- 
daj se zahteva .od nas, da o tem debatiramo. Ker ni 
časa na razpolago, ivas gospod predsednik vedno o- 
pominja in priganja, da hitro končamo in povzroča 
da se često zdi, da nelogično govorimo čeprav logično 
mislimo in logično govorimo. Meni je danes gospod 
predsednik rekel' gospod Pavlic danes, boste improvi- 
zirano govorili t£>ko, da nimam časa da bi stvar mi- 
kroskopsko preštudiral da bi lahko analiziral vse pa- 
ragrafe in kritiziral pravično in objektivno kot pro- 
fesor. To je slaba praksa. To poročilo bi se nam mo- 
ralo predložiti že meseca novembra tako da bi ime- 
li mi dovelj časa na razpolago za detaljno debato. 
Zato zahtevam od Kraljevske vlade da prihodnje leto 
predloži proračun pravočasno, da gospodje v finan- 
čnem odboru delajo. Jaz konstatiram tu na tem me- 
stu, da je finančno poročilo podpisalo 24 poslancev 
odbornikov, 7 podpisov manjka. Podpisano je 17 Sr- 
bov in 7 katolikov, kje oa so ostali? Zakaj se dajo 
voliti v finančni odbor ako nočejo delati? Mi pa hi 
bi redi delali, ki bi radi pomagali, nas pa ne sprejme- 
jo... fžaeror). 

Posebno dve stvari mene kot nacionalista, kot 
Slovenca in kot duhovnika vznemirjajo, to je na stra- 
ni П4 poročila finančnega odbora, ali kakor pravite 
vi braća, izveštaja Finansiisko<r odbora. To je nara- 
srraf 4R s katerim daiete ovlaščenje ministerskemu 
svetu da: u cilju smanjena državnih rashoda i t. d. 
da postopa kakor hoče. Vi. ki ste legislativno telo, 
vi ki ste narod, ki imate pravico da dajete zakone, 
dajete njim, ki so eksekutiva legislativo. O temoora 
o moreš- Kje je narlamentarizom, kam smo zašli"^ 
(Žatror): Kje sto srbski demokrati, srbski junaki, kie 
hrvaški in slovenski demokratie. Vi daiete vladi, da 
bo lahko kakor za časa. ko je bil dr. Koiić minister 
prosvete imela možnost da reducira najboljše. So mi- 
nistri pošteni, katere jaz spoštujem, ali so tudi ministri, 
kateri nimaio vesti, ki ne vprašajo, ali je uradnik 
nrofesor dober, ali ie direktor dober, пето samo. a'i 
ie član Jutroslovenske nacionalne stranke in če ni. Ako 
ni ga reducirajo, čeprav je dober pedatrosr, dobrovo- 
Ijec. kakor je bil direktor Zupan v Celju reduciran in 
On prosvetni šef g. Lončar v Ljubljani. Ni vlada kri- 
va, jaz vem kdo je kriv. Kriv je dr. Kramer. CCla- 
sovi: Živeo Kramer!). Zato jaz zahtevam in apeliram 
na Vas iz vladine večine, apeliram na vašo vest. da 
ne glasujete za ta paragraf, ako pa sra izglasujete, 
potem ste to vi krivi, jaz vas bom tož'l. jaz vas bom 
obsodil, iaz bom proti vam nastopil. (Žaeror.). Ne sa- 
mo to. Gospodje, ako se vprašanja redukcije žen no 
reši pravilno brez ozira na strankino prinadno-.t in 
na sorodnost, bo to v nebo vpijoč greh. Skoda, da ni 

tu gospod minister financ. Tu so namreč samo para- 
grafi za paragrafom in med njimi paragraf 48, po- 
verljivo rešenje ministerskega sveta od 8 februarja 
Ha gospod Kramer misli da Pavlic ne ve, da je tO 
eksproprijacija biskupskega posestva. (Glasovi: Ži- 

veo Kramer!). Protestiral sem, ko se je vzelo Njegovi 
Svetosti Patriarhu, Madžari niso vzeli patriarhu,'Nem- 
ci mu niso vzeli niti Huni niti Tartari, naš narod pa 
mu je vzel in sedaj hoče vzeti še našim škofom, žaro 
da bi bila slovenska duhovčina neizobražena, nekul- 
tuma in da ne bi mogla voditi slovenskega ljudstva. To 
je podlo delo. Tu ni kriva vlada nego samo g. dr. 
Kramer. (Glasovi: Živeo Kramer!) in pa g. Pustoslem- 
Sek, zato zahtevam, da gre dr. Kramer iz vlade. Go- 
spodje poslanci, meni je vseeno, komu vi ploskate. 
Jaz sem govoril, vest mi je čista. Na vašo pravoslav- 
no vest apeliram, da vi za paragraf 48 ne glasujete,* 
ako pa boste glasovali, bo to znak, da ne ljubite ka- 
toliške crkve, da niste za vlado narodnega sporazu- 
ma. Kramer se smeje. Obtožil sem ga, da je njegega 
brata hotel postaviti za upravnega svetnika Trbovelj- 
ske premogopne družbe, obtožil sem ga, da je zahte- 
val za intervencijo posojila 50.000 dinarjev, obtožil 
sem ga, da je kriv, da je pospešil smrt dr. Kreka, 
obtožil sem ga, da je falsificira! Koroščevo deklara- 
cijo in na vse to on molči. Ne odgovori, molči, ker 
je kriv. In zato sem v imenu narodnega kluba, v i' 
menil Slovencev, v imenu vseh poštenih Jugoslova- 
nov tako ostro nastopil, imel sem 16 govorov v vseh 
ministerstvih, in zato protestiram proti temu zakonu 
in glasujem v imenu vseh Slovencev, lahko rečem, vseh 
poštenih Slovencev, Srbov in Hrvatov proti temu za- 
konu. Živio sloga Srbov, Hrvatov in Slovencev! Naj 
pride vlada narodnega sporazuma, Kramer pa ven. 
(Žagor. I protesti kod većine). 

Prelscdnik dr. Kosta Knmanudi: Ima reč g. dr. 
Svetislav Mihajlović. 

Др. Светислав Михајловик: Госполо народни 
посланици, ja вам нећу држати тако ватрен говор 
Kalo MOJ поттоваши послапички друг г. Панлич. Ja 
hy се задовољнти само са неколнким копстатаци- 
јама. 

Господо, ja сматрам за рђаву парламентарт' 
прамсу да се у Фишиспјски закон у последњем мо- 
мепту са стране свих мшгистарстава потрпају, као 
у теки омииоус, свакојакс законске одредбе. Алг., 
кад je већ тако, чг кад се слажемо у гоме, да v 
Фипапсијски закон треба уносити само оно, што 
има веае са буџетом, na ипак сваке годшне падам^ 
у 'исту погрешку, као u ове године, да ое у no- 
следњем моменту опет \4ioce пупго размих одреда- 
ба, што сам видео и прочптао из такнадних извс- 
imaja Финаисијског одбора, опда je то једно irono 
оптерсћење државне касе на један нсредован иа- 
ЧМН. Било би без цил.а, да ja као члан владине 
већзше критпгкујем то, потто je то већ прнмл.сно 
у Фишшзијском одбору. Алји зато нека ми буде 
дозвол^ено да укажем na једап амаидма«, io коме 
сам ja говорио у специјалпој дсбати и који смо 
поднели нас 25 народних послалика, a који аманД" 
иан нису примили «и ICpa,iieBa<a плада ни ФжлаН' 
сијски одбор. Taj амандман тиче се јсдног cneun- 
јал1гог ггитења одштете оних нашнх лржавл.ача, 
којима ie v оиом лслу наше Kpa,7i)CBmie, којн ie 

прчтао Румуиији приликом разграничења, била о- 
дузега земља без икакве оштсте. Ja сам објаонио У 
cneiinia.'ruoj дебати да се ту ради « нациоиалниМ 
елемснтима, o Југословсшима, ако хоћете o Срби- 
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мз, којима je ру.мунска аграрна рссрорма одузела 
сву земљу. Ти наши грађани потрошили су доста 
пара на те молбе за оштету и нису добили нн 40%, 
од одузете земље јср су спи румунски државл.аии 
чија je земл>а требала бити ексттроирисана na брзу 
руку добили наше подашство и, као што сам у cne- 
цнјалиој дебати објаснио, на;стала je jo и chf»Kiia 
акција ca страше Крал^евише Румуннје тако да смо 
ирестали са делењем оне зелше румуиских гт )да- 
ника коју они имају код нас. Ми смо са великмм 
одушевл.енЈем изгласали конвенције са Румуни- 
јом и ona je била и потребша, али шо тиме n[);i- 
нели на жртву ове наше грађане и југословене, a 
за добре односе и пријател5сгво са Краљевином 
Румуинјкш. Одмах после тога, дошао je прошле 
године јума месеца на ред аграрпи зжон и ми гмо 
молили да Миннстар ггол>опривреле упесе nam а- 
мандман који  je гласио: 

»Код паратрафа 36 додаје се нова тачка, која 
гласи: ОвлашћуЛе ice Министар поЛ)Опризреде рп 
подаиицима naiue државе, којима je у Крал.евипи 
Румунији у сврхе тамошње аграрие peфop^fe оду- 
зето земљиште, наинади претрпљену штету дхче- 
л.ир.а11>ем cли^r^^oг земљмшта исте повртине, с ofi- 
зиром на тачку 4 § 80 Закоиа o ликвидацији aroap- 
ие реформе ma великим поседн.ма од 26 јуна 19.51 
године, vi то без нкакве наплате односно плаћања 
oiiiTcre," 
Желели смо оида да то нашн грађаии Дббију 

без икакве оштете држави, док сада овај зманд- 
ман гласи да треба платити исто ошолико, колико 
плаћају и агрзрни шттересснти. Г. Мишгстар по- 
'иопоивреде на селници од 14 јуна прошле годипе 

■— т?<т,а jle био Министар г. др. Томашнћ — мзја- 
вио ic да тај амгидман «е може да ппими, iep ne 
зна (ђинаноијски еЉекат, алн ће r? унети v Фииан- 
сијски закон за  I934/3R годину. 

Мало ie чудно да једаш мипистат) овде у Скуп- 
штиии каже. na ine зна финансијски ес|)екат кад MV 
;о to^'aii'ibCfiio io чсму се пади и ла се ради o зем- 
л^опплпитшма, изузев свега иркопикп капутвша. и 
л.а ie пали свега реч у свему окп 2.000 катастарскмх 
јутапа земље. 

Сада оаЧији г. Мшгистап пол»сшоив1>5де fiiiie 
nuiup мипист^п и HHie наролии ппслаиик. niero ^ 
ГТпетгелник Сената. Али ie ^мол>сч caflJttfcil г. .Mi'- 
кчстат) пољопривреде отшошо његов заменик. jen 
зп nna' nernn пемаздо Мииистр^, л^ се vnece ienan 
амандмд« рлкчзн. Г. замеиик г. .Миии^тпа пољ^- 
ппивоеде m ie и подиео г. Министру dimtaHCHia. 
И AKO глм лпбпо и.зпештен г. Министпп гНтчачсиЈа 
и?.1авио io да не мпже то na поими из какр.их nm- 
itrtra ттр знлм. нрго да1 тп 'спала у атовони зчкс;м, 
Tv г. Мттстт (ћинаштија има ппаво ла тш гпала 
V лгпапчи зпкои. Али i^ питпм г Ммиистоа (ћиппи- 
сија и Knan.oBCKv влалу: покле he се ппо питап.о 
одлагатк^ Кад тпебп ла ге унете у Ф.инакоигачи 
зпко/и. каже ге то гппл?" v агпапчи закпч! A кпп 
fe хоће л.а \rHP',e v пгпагуии закот' казало рр. TO 
he. гр ллнрти \r Фии^нои^пки закгмч! 'Kao штп пркох, 
OBai мгчч^и ФиИРМЛМICK'* 3r<vori ИМЛ тплмко оипр- 
Ла^п vnio nnrpviphviv ппжагчну Knrv. a ia hv лп вам 
П^очитдм o".ni амдклмлч, hnin гу пптпигали 2.с> no- 
сланика ^^ hp7? иил^ти лп лпжлчил: K^CV ^HIIHM 
ив оптопр'.лм'"  Тп\ !зм^"лд4пм   i/oiH ia молим Напод- 
J'V   p 1<-л;т111ичч\г   no   rirv4mVI   рдаси   oun'/n; 

04tnTlihv'fi Ра Мтпигтчп ппл^оппивпртр  дп ni'i- 
/»".нчиима начге држав'*,   физичким липима прв^ц- 

ствеио земл.орадницима, којима je у Румунији у 
сврху тамошње аграрне реформе одузета земља, a 
иису обештећени ma оанову чл. 150 Финнасијсмог 
закона за 1926/27 годину, надокнади прегрпљегпу 
штету додсл.иваи.ем државиог зе,мл>и111та, na ма И 
водоплавиог или шумског, подеснот за културу, 
исте гговршшне, колико им je у Румунији одузето, 
с тим да додел>епо нм земл.иште иаплати no одред- 
бама Закопа o ликвидацпјп аграрне реформе на 
великим поседпма са изменама n допунама од 24 
јуна 1933 године. 

У ту сврху Мипиггарство пол,опривреде he 
вкспроприсати потрсбпе повртшге rope иаведсног 
земљишта, и дати их у власност наишм држанл.а- 
шма". 

Дакле види се да амандмап me тсрети државну 
касу ни с једтом паром. Овде je рсч o татим л.у- 
дима, који су Југословети (Србн), те нису хтели 
да приме румупско подаиство, имсу хтели ла о:та- 
в-е своју кугацбину, na су страдалп услед р^аво за- 
кључене коивежције, Ппаво je дакле да им се да 
отштета. Ja молим г. Претседигика Скупштипс да 
ми код § 33 ФинаЈКијског закопа сутра да реч л£> 
предложим овај амандман. Молим господтпа Ми- 
мистра финансија. пошто лруги ресорнн Мипистар 
пол^опривредс није овде, до изјави како и кад ми- 
сли ово питап.е регулисати, да ли уоптте мисли 
Краљевока влада да ове л>уде задовољи у n.UKO- 
POM прар.едчом тражењу. To спм, гссподо-, импп 
да кажем. (Одобравање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Господипе по- 
слани/че, ваш амаидман нр може бити прсллпжоп 
Мапплтј cicvniiiTHi'm док ие nnol)e кроз Финан- 
сијски одбор. (Лр. Спетислпв Михајловић: У Фи- 
наисијском  одбору je бат сада пропао1). 

Онда ће доћи на решапање. потто сс прво реши, 
како ie предложен ол стрлне Фипансијског одбопа 
ГЛр, Светислав МихвЈловић: Тамо je одбнјеп!). По 
Послоппику се nnno регаава no ппедлозпма Финан- 
спјског одбора! (Др. Спетислап Мпхпјлоппћ: Ja ре- 
кох ово и спасох своју душу!) 

Има  ррч  г.   Хвсан  Торомаиовпћ. 
Хасан Торомановић: Господо пародни по- 

слаииии, овом приликом. када je ппел вама поед- 
лог OniiancuicKor Закона и извештлј Фппапспјског 
одбара за 1934/35 годину, узимам реч да говопим 
o оним овлашћењима, која су у ппедлогу Фи- 
нансиЦсмог закока. олносно тзвештаји Финаисиј- 
ркпг олбора, дата Митпстареком савету у § 4R тач. 
5, v којем стоји: „У сврху поиппеме систематм- 
sanrate места у држлригој служби. Министарски са- 
вет he испптати број особл^п и општег пословап.а 
појелитих дпжарннх надлеиттађа и no потпеби дп- 
■носити оллуке o укидиљу или спајању надлешта- 
ва, ffrvta će покажу сувишна." 

Поволом тих овлашћења ''едап шд г. г. ronon- 
iwKa. у шеиијалној дебати Мииистао^тва по!'вде 
лптачс^о PO трпч^атскпх сулпрп ч молио <е г Мл- 
нмстра ппавл.р, да има v рилу. да су шеоишттки 
супови. no nnm дожавни буиет !елан велики ба- 
ласт   "a iiPMaiv порлп и ла врло мпло палр 

За^пплвио ie ситуонп г, говогтчик ла Je 5aui 
оч протле голитр. v сгкчшјалиој лебати Министас- 
pTRn ппачле говппио na ntPnmiaTCKHM СУДОПИМ^ 
тпо^п дати ла вопе боигу o пупилвоним ствапмма 
Mvpnnvinna. зл'111то нису билп потлр наллежнји1. Кп-и- 
тикор.^п io чт.то io ПР/Луцилтан буирт Мтпги^тапрттл 
прлплр. пошто оио нмје ол dino; пасивних Мччи- 
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старстава, jep преко сво|их судрва побире таксе и 
приносне пристојбе што доноси огромне доходк« 
у држанпу касу. Према то.м његовом прошлош- 
дишњсм образлагању, стрји овотодашњи њсгсв 
повор у специјалној дебати Минигтарства правде у 
потпуној опреци. Гооподо, ja сам се прошле гиди- 
no сложио са r. говориЈ1кам, да je неопходно по- 
требно проигиритл делокруг шеријатских судова, 
да им сс даде да воде бригу q масама и слично, 
na ii данас на томе спојим и тражим, да се шгрн- 
јатским судовима прошири иадлежност. Да се вп- 
нп, да inepiiiaTCKii судови имају и те како посла, 
a не да раде врло мало и да немЈају посла, како je 
то рекао r. говоринк, изнећу са.мо један пример 
рада једног шеријатског суда, који узгред буди 
речено, има само једног шеријатског судију ч јед- 
nor приправника, Они су за 10Д11|11у даиа рада и ro 
у годшии 19315 свришли разиих комада, предмета 
и то: осгавина 1.415, нснчаи.а 443, развенчања 125, 
парница 62, оверовл еи.а 937, старих комада 53, ва- 
куфских комада 1.347, н разног 1010. Сваки рвај 
предмет тражи да се no њему повсде поступак ii 
да се разради, да се донесе одлука, пресуда и сли- 
чно, да сс обапесте страпкс n заинтересована над- 
лештва. 

Господо, пропала Аустроугарска године 1S7S, 
када je окупирала Босну и Хсрцсговину, затекла je 
устаиову шернјатскпх судова, и као 'гуђииска 
влзст оставила их je и са .нарочитом шаредбом, го- 
дине 1883, уредила их je и прописала и.ихову аад- 
лежност. 

Када je дошло жслјно очеисивано ослобођеже 
и уједињење све југословенске браће и када je до- 
IIOCCIH и дат (Видовдаиски устан машем народу и 
тим Уставом, a у члашу 109 шеријатски судовн су 
зајамчени као што су зајамчепи члаиом 100 У- 
ставом Краљевине Југослапије. Сасвим je разумл>и- 
во да су у оба ова Устава признати шеријатски 
судови, jep je вера ислам Уставом Краљевине Ју- 
гославије призната и равноправна са осталим при- 
зпатим вероисповестима, na je и прапо да има 
своје институције и да се поштују њихове верске 
традиције у овој нашој држави. 

Господо народни послатицп, у пптересу ове 
политике коју проподпмо .нарочнто међу мусли- 
манским делом нашега народа, пезгодно je и нс- 
умесио да се пркрећу у рвоме Дому ма каква пи- 
тања o шеријатским судовима и другим исламско- 
вероким усташовама и версшгм традициј|ама и да 
се говори o неком укидаљу или спајап.у. 

Господо, inccTojaiin'apcKii режим дошео je за- 
кан <> уређењу шеријатоких судова n o шеријаг- 
ским (судовима, допсо je закоп o исламској jep- 
ској заједници и Устав исламске верске заједнице 
Краљевин« Јупославије и с тим закопима прописа- 
na jo падложчост шеријатскнх судова и шеријат- 
ских судија. AKO неко од шсрпјатскпх судопа ne 
радо или noMajv посла, предпнЈјоио je у § 10 за- 
коиа o шеријатскпм судовнма шта с њима ipeoa 
радитн, коме су потчињеии шеријатске судије у 
послу, a то нема тикаквс везе са самом устатоиом 
incpn јатсжпх судова. 

Господо, пре шсстпг јануара 1929 годшге na 
тим верскпм питањима успевала je бивпшм партлј- 
ским вођама Муслимана да зидају своје партнјске 
снаге, jep су тврдили да п>их држава хотпмично 
nelie да решн. Тпме су заво1)С«1е муслпманске масе 
да ne сарајђују са својом пповорпом браћом на јап- 
НИМ ПОЛИТИЧКИМ н тародпим послонпма.    Када je 

шестојануарски режим 1)ошио eno onu главно и 
донео one законе које сам напред цитирао и који 
се тичу искључиво Муслимана и муслимапскпх 
традпција, клнда je Муслимаиима јасна била пол»- 
.IIIK;I пређашњих партијских в^ођа. Они су увидели 
да јо то само било политичко-партиЈско n лично 
шгтање a да пе.ма са вером кишта зајодпичког. 

Зато, господо, када je дошао 8 новембар 1931 
године сви су со Муслпмапп одазвалп na избори- 
ма, премда су (паговарапи и упућиваии на апсти- 
неицију, Тиме што су се Муслпмаши одазвалм 13- 
борима какз никад дотле, доказалп су да прпмају и 
одобравају шестојануарску политику, да су за ју- 
гослрвенско шародпо n државно једшгство. Госпст- 
до, данас. je престало и треба да npecranc сно ono 
што нас je делило, раздвајало и разједи^авало. 
Сарађујемо заједнички, сложно у сшш нашим Јав- 
нпм политичкпм, државним и народним пословл- 
ма, n nniura mune no треба да mac дели, да ne \io- 
жемо заједпичкп сарађивати n радити за добро 
карода n државе у духу народнрг и државног ja- 
дииства. 

Поводом свега овог што сам ук|)атко 1)екао, 
уверен сам да Краљевска влада n Мииистар пран- 
де не само, да iioho укинутп шорпјатске оуд IBC, 
или лх спајати са другим надлбштвима, noro lie 
настојати да со оснује исламски теолошко-правни 
факултет, кога je и самп закои o псламској иер- 
ској зајодпици предвидео, и да he Краљевска вллда 
успоставитти шеријатоке судове n онде, где се гсд 
укаже потреба у нашој држави, jep шеријатски 
судовп ne могу бнтн терот no nam бумот, тим mi- 
mo када и otmi убпрају разне таксо na ena своја 
решења и поднеске. 

Имајући пупо поверсп.е у Краљевску владу na 
чолу са г. Ипколом Узуновићем, ворујем да he ио- 
дити рачупа као mro jo и до сада водила за 1 .ми- 
лион и 700 хнл.ада Мус.шмапа у нашој држави v 
свнма [^иховим стварима, пзјавл.ујем да hy гласа- 
тп за Финаисијски закоп. (Одобра'ва11.е и пљсс- 
кан>е). 

^ Прстседиик др. Коста Кумануди: Фипапсијскп 
одбор поднео je Иародпој скупттшт свој накнад- 
пи извештај o допунама у Фипапсијском закопу за 
1934/35 годину са одвојеппм мишљељем др. Cne- 
тпслава ПопониНа. 

Onaj пзвештај разделиће се и ставиће се na 
дневни род n решаваће се o 11>ему заједпо са OJ HM 
раннјнм извсттајем o продлогу Финансијског за- 
копа, a то ћс бити na сутрашњој седници. 

Ca вашим приетанком овај састашч IIOMO за- 
вршити. 

Kao лневпи рсд за »аредну седпицу предла- 
жом: 1) Продужеп.е претреса у ирјединрстима 
предлога буџета државних расхода и прихода са 
предлогом финансијског закопа за буџетску 1934 
— 35 подину; 

2) пзбор Одбора за проучавап.е законског 
прсдлога o разрешеп.у фидеикомиса; 

3) избор Одбора за проучавање закотског 
продлога no судском ванпарничном прступку прод- 
лога уводног закона no судском ванпарничпом по- 
ступку. 

Прнма ли Народпа сжупшиина овај дневни 
р&д? (Прпма). 

Be4epamihy ссдницу закл>учујем, a наредну 
седницу заказујем за 8 часова пре подне. 

Седница je закључена у 1 сат no подне. 


