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Присутни r. r. Министри: Министар без портфеља др. Шефкија Бехмен; Министар правде и заступ- 
ник Министра пошта, телеграфа и телефона др. Никола Суботић; Министар социјалне политике и 
народног здравља Драгиша Цветковић; Министар грађевина др. Марко Кожул; Министар финансија 
Душан Летица; Министар без портфеља Војислав Ђорђевић; Министар физичког васпитања народа 

и заступник Министра шума и рудника др. Јосип Рогић 

ПОЧЕТАК У 8,30 ЧАСОВА 

САДРЖАЈ: 

Пре дневног реда: 1 — Читање и усвајањс за- 
„исника XXXIV рсдавнаг састанка; 

2   Саопштење o подношењу на сагласност 
Vnea6e Министарског савета од 25 фебруара 1937 
године o надзору над осигуравајућим предузећима; 

3   Саопштење извештаја Министра саобра- 
.    ■' да ће на интерпелацију Јакше Божића и дру- 

ia   народних послапика, o обустави радова на 
падњи тунела Бела Река и Сараново, одговорити 

кад буде стављена на дневни рсд; 
4   Саопштење интерпелације Николе Преке, 

иаподног посланика, на Министра финансија o оду- 
ммању 600 дозвола за сађење дувана сиромашним 

старосадиоцима из Хсрцеговине и усвајање np- 
венства; 

5 — Молбе и жалбе; 
6 — Разна акта. 
Говорници: Министлр социјалне подитике и народног 
вл>а  Драпииа  Цветкови*;   Шпа  Лнмитријевић,  Прет- 

свтник"и;Ф" 1не cKvmimnu' Стеваи Ћирић. 

Дневни ред: Маставак претреса у појединости- 
Ма извештаја Финансијског одбора o предлогу бу- 

џета државних расхода и ирихода-са предлогом 
Финансијског закона за 1937/38 годину: 

1 — Претрес и усвајање буџета расхода — 
XVI раздео — Министарство социјалне политико 
и народног здравља. 

Говорници: Министар социјалне политикс и народног 
Јдравл»а Драгиша ЦвегковиИ, др, Сулсјман Хафизадић (у 
име прупе Jyiracm)(BeHCiKO(r радикалног клуба), Новица Попо- 
вић, иавестилац мањине Инан Мохоршч, Војислав Лавић (у 
име Нсзанисног клуба), др. Шим« Ку.жпшћ (у »ме Наролпог 
рацног клуба), Чедомир Закарић, Љубоми-р Јовановић, Ми- 
нистар социјалшс политикс и .народног здравља Драгиша 
Цветковић (ради личног об.јашњења), Мита Димитријвић, 
Стјепал 1 [оваковић, др. Љутица ДимитријевиК, Шукрија Кур- 
товић (у име групе ЈНС клуба), Ђорђе Јевтић, Јован Здрав- 
ковић, Министар социјалне политике и народног здравља 
Драгиша Цветковић (ради личног објашњења), др. Франц 
Клар (у име групе ЈРЗ клуба), Јосип Цветоћ (у име групе 
,IHC клуба), др. Гавро Санто, Винко Горњак, Никола Зу- 
бер, Лука Аврамовић (у име групе Независног клуба), 
Милан Банић (у име групе Југословенског клуба), Милаи 
Мијић, Претседник Народне скупштане Стева« Ћирић (три- 
наест пута), Павао Матица, Славко Николић, Мјилзн Петковић, 
известилац мањине Никола Кабалин, Војислав Гаћиновић, 
Никон Лазаревић, Александар Станковић, Растко Петковић, 
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Милош Рашовић, Рудолф Плеокович, Милинко Милутино- 
вић, Александар Лазаревић, Потпретссдн^к Народие скуп- 
штине <hiiaii.ii MapKiili (седам пута), Радипојс Николић, Ду- 
шаи Антои.ијенић, Министар coijiHJavTHe иолитике и нарехдног 
зифавља Драгмша Цветковић, Псшгареиседаик Hapcwhe скуп- 
штине Војко Чвркић (лваиасст пута), 'И.-шссгилац нсћнни др. 
Часлав Нтситовић. 

2 — Претрес и усвајање буџета расхода — 
XVII раздео — Министарство физичког васпитања 
народа. 

Говориици: Министар физичког 'Васпитап.а на-рпда др. 
.locmi Рогић, ДимитриЈ!.' МиркониК, Албин Коман (у HMC 
групе ЈНС клуба), Станко Леиарчич, Богдаи Петровић, Сте- 
ван СимиК, извсстилац већнне ;tp. Јурс Коце, Славко Ни- 
колић, Пошреггсаднмк народне скупагаине Војко Чвркић, 
11()тирстсч'Л11ик Маролш-' акупштине Рал»сан Вучетић (шест 
иута). 

3 — Претрес буџета расхода — XV раздео — 
Министарство шума и рудника. 

Говорници: Министар физичког васпитања народа и 
заступник Министра шума и рудника др. Јосип Рогић. 
Алексавдар Дачић. Рудолф Плескович, Ђура Микашиновић, 
Милан Божић, Живојин Димитријевић, Милан Петковић, 
Вукашин Спасовић, Велимир Курсулић, Војислав Лазић, 
Потпретссдник Народме скупштине Војко Чвркић (шсст 
гтута). 

Претседник Стеван Ћирић: Господо народни 
посланици, имам част отворити XXXV редовни са- 
станак Народне скупштине. Молим господина се- 
кретара да изволи прочитати записник претходног 
састанка. 

Секретар Нурија Поздерац прочита записник 
XXXIV редовног састаика. 

Претседник Стеван Ћирић: Има ли ко од го- 
споде народних посланика да учини какву при- 
медбу на записник? (Нема). Примедаба нема; запи- 
сник je примљен. Изволите чути једну Уредбу Ми- 
нистарског савета. 

Секретар Нурија Поздерац (саопштава): Госпо- 
дшн Претседник Министарског савета и Министар 
иностраних послова доставља Народној скупшти- 
ни на сагласност Уредбу Министарског савета од 
25 фебруара 1937 године o надзору над осигура- 
пајућим прсдузећима. 

Претседник Стеван Ђирић: За проучавање овс 
Уредбе изабраће се нарочити одбор кад то На- 
родна скупшткна одлучи. 

Изволите чути извештаје господе Министара. 
Секретар Нурија Поздерац (саопштава): Г. 

Министар саобраћаја извештава да ће на интерпе- 
лацију г. Божића Јакше и другова, народних по- 
сланика, o обустави радова на градњи тунела Бела 
Река и Сараново — одговорити кад се буде ста- 
вида на дневни ред. 

Претседник Стеван Ћирић: Прочитани изве- 
штај г. Министра саобраћаја узима се на знање. 
Изволите чути интерпелације за које се тражи 
првенсгво. 

Секретар Нурија Поздерац (саопштава): Г. 
Никола Прека, народни посланик, упућује интер- 
пелацију на госполина Министра финансија o оду- 
зимању 600 дозвола за сађење дувана сиромашним 
старосадиоцима из Херцеговинс и тражи да joj се 
призна првенство. (Види прилог). 

Претседиик Стеван Ћирић: Има реч Министар 
социјалне политике и народног здравл^а г. Драги- 

ша Цветковић да се у име г. Министра финансија 
изјасни прима ли првенство ове интерпелације. 

Министар социјалне политике и народног 
здрапља Драгиша Цветковић: У име г. Министра 
финансија част ми je изјавити да примам првен- 
ство ове интерпелације. 

Претседник Стеван Ћирић: Прима ли Народна 
скупштина тражено првенство? (Прима). Објављу- 
јем да je овој интерпелацији признато првенство. 
Изволите чути молбе и жалбе. 

Секретар Нурија Поздерац (саопштава): На- 
родној скупштини упутили су молбе и жалбе и то: 
Шарић Милан, Бачак Ева, Јовановић Разуменка, 
Милин Тома, Јовановић Живојин, Ристић Пара- 
скева, Колић Андрија, Печановић Марија, Нико- 
лић Живојин, Душан Марчић. 

Претседник Стеван Ћирић: Све прочитане 
молбе и жалбе биће упућене Одбору за молбе и 
жалбе. 

Изволите чути разна акта. 
Секретар Нурија Поздерац (саопштава): На- 

родној скупштини упутили су разна акта и то: 
Удружење трговаца за Срез мостароки подноси 
претставку o укидању трошарине на вино; три no-, 
дружнице Удружења националних железничара и 
бродара подносе претставку o побољшању њихо- 
вог материјалног стања и то: Петровпрад, Славон- 
ски Брод и Скрадин. 

Претседнии Стеван Ћирић: Прочитана разна 
акта узимају се на знање. 

Пре прелаза на дневни ред има реч народни 
посланик r. Мита Димитријевић да прочита једну 
своју изјаву. 

Мита Димитријевић: Господо, споразумно са 
г. Претседником Народне скупштине сматрам за 
потребно да учиним ову кратку, врло кратку из- 
јаву. После дате речи г. Чвркића част ми je саоп- 
штнти следећу изјаву: 

„Г. Чвркић je рекао: 
1) Да није нетачно оно што сам тврдио да je 

он 18 октобра 1935 године говорио o потреби 
парламентарне анкете односно пристрасног утро- 
шка извесне суме из буџета Народне скупштине. 

2) Да je он то говорио више из једног поли- 
тичког разлога, који je доцније престао, a никако 
није перовао у неке нсправилности у том од črpa- 
ne г. Ћирића. 

3) Најзад, после датог објашњења no TOJ 
ствари може се сматрати да je сад и пред јавно- 
шћу onaj спор иравилно ликвидиран. 

III m сс тичс поделЈеног фонда од 4 милиона 
динара, ствар стоји, како je и сам г. Претседник 
ЋириН протумачио: Ради постављења 400 учите- 
л.а зашто нијс било   тада   буџетске   могућности, 
учињсн je био апел ол владе г. Петра Живковића 
да се народни посланици прошле Скупштине са- 
гласе да им се од дневница одузима no 50.— ди- 
нара сваком, mro износи 1500 динара месечно. Од 
тих обустава створсн je фоид чија je сума разде- 
i.ciia посланицима садашње Скупштине. Ja лично 
нити сам на то настојавао, нити сам знао да je 
пало таквп pcincn.c. a join мање сам примио први, 
као mro je то рскао г. Чвркић, већ 214 no реду. 
Уосталом, сума коју сам примиото   je   обустава 
од дневиицп ппс посланика из прошле Скупштине. 

Ова изјава потребна je и ради тога да се об- 
јасни расподелп овога фонда која je остала у јав- 
ности недопол.но обЈашнлна". 
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Изјављујући ово, ja то чиним само ради тога 
да се један спор како треба ликвидира у корист 
Претседника Скупштине и бољих односа између 
г Чвркића и Претседника Скупштине, и да бих 
још једном потврдио репутацију: да ja само спа- 
јам a никад не раздвајам, 

Лретседиик Стеван Ћирић: Господо народни 
посланици, народни посланик г. Мита Димитри- 
јевић почео je своју изјаву речима: „У сагласно- 
гти са Претседником НароДне скупштине". Ta са- 
гласност односи се само на то да сам ja био само 
сагласан с тиме да народни посланик г. Мита Ди- 
митријевић да изјаву како je желео. Морам да 
нагласим да садржину изјаве г. Мите Димитри- 
јевића нисам унапред знао, шта више са извесним 
деловима његове изјаве не могу се сагласити. 

Прелазимо, господо, на дневни ред: Наста- 
вак претреса у појединостима извештаја Финан- 
си1Ског одбора o предлогу буџета државних рас- 
хода и прихода са предлогом финансиског зако- 
на за 1937/38 годину и то: 

Претрес буџета расхода Министарства соци- 
јллне  политике, Министарства физичког васпита- 

народа и Министарства шума и рудника, Бу- 
џетскугк резервних кредита и предлога буџета 
државних прихода. 

Прелазимо на XVI раздео — Министарство 
гпиијалне политике и народног здравља. 

Има реч Министар социјалне политике и на- 
родног здравља г. Драгиша Цветковић. 

Министар социјалие политике и народног 
чггпавља Драгиша Цветковић: Гооподо народни по- 
танит, морам да констатујем одмах, још у по- 
uPTKV свога излагања, да буџет Министарства со- 
^м алне политике и народног здравља и ове го- 
^ине иије могао да постигне ону висину, na да се 
?«р потребе нашега народа, које обухвата ресор 
Министарства социјалне политике и шродног 
здравља, потпуно испуне. 

Наше здравствене прилике и поред тога шго 
, климатски услови у нашој землуи врло повсљни, 

Vrcv ни из далека .на оној висини на каквој су ге 
1«илике у другим културним земл.ама. 

Смртност je још увек доста велика. Туоерку- 
„оча као једна од најо.пас;н:иј'их болести још и да- 
^r ie јако распрострањена у народу. Заразне бо- 
сти нису тако ретке. Једном речи опште здрав- 

ствене прилике ижу тако ласкаве. 
Почвимо од онога што je основно у једноме 

aoonv од на\мла\)их генерација, од деце, na ћемо 
^»статовати да баш ту има огромно велики npo- 
^нат смртности.  Могу вам рећи, да  у  ци(|1рама 
"мотност код деце у првој годи.ни живота износи 
TZev 70 хиљада годишње. Код деце од 2-5 го- 
мна смртност иде на 30 хиљада; од 6—10 година 
^  гсГди.шње  око  10 хиљада.  Укупно умре од 

УЛг узраста код нас преко 280 хиљада душа. Сама 
Ja иифра показује неумољпво да ми морамо на- 

?,fe  народно здравље да подигнемо на виши сте- 
ен и Да здравственим приликама морамо обратити 

специјалну пажњу. 
Господо, ништа HHje боље ни са питањем ту- 

беокулозе у на-шој земл.и. Туберкулоза претстав- 
a код нас један велики проблем коме морамо по- 

iSeTHTH специјалну пажњу. Од 1921 године до 1933 
одине код нас je по1ирло око 250 хиљада душа 
од туберкулозе. 

ETO видите, господо, ове чињенице су довољ- 
не, да Министарство социјалне политике и народ- 
ног здравља мора имати један велики буџет, да 
мора преко једног доброг буџета бити израђена 
једна пламска здравствена политика, јер здравље 
нашег народа je услов нашег напретка, осно1Вн.и 
услов наше будућности. (Одобравање). 

Господо, за борбу против болести ми имамо 
два пута у медицини. Један пут то je превснтивна 
|медиц:и[на, ова која има да опречава ширење бо- 
лести, она која има да ствара 6cwbe хигијенске 
услове, која има да брише нагле појаве епидемија, 
која треба да оргаиизује боље хигијенске услове 
за живот нашег народа. И друга, куративна или 
болничка служба, која има да лечи оно што се 
појављује као болест. 

У погледу ове превентивне меди)Ц.ине морам 
да констатујем да имамо доста добро орган^изо- 
вану хигијенску службу, која када се упо- 
реди са оном другом, болничком службом, много 
отскаче, јер претставља један систематски изра- 
ђени план, који се осећа и у теренској политици 
и у бољ>им хигијенским народним приликама, којо 
се из године у годину све више побољшавају. 

У оној другој служби, т.зв. куративној меди- 
цини или болничкој служби, не можемо С€ много 
похвалити. Ja као Министар социјалне политике и 
народног здравља морам да констатујем да je 
наша болничка служба и no броју кревета и no 
начину и систему како je организација болница 
код нас извршена, да no свему томе не одговара 
ни приликама ни потребама, нити врши ону улогу 
коју треба да врши. 

Код нас водила се, no мом дубоком уверењу, 
једна погрешна здравствена политика и организа-- 
ција болница водила се на једној сасвим погреш- 
ној основи. 

У место стварања и концентрације великих и 
јаких болница, са добрим лекарским снагама, у 
техничком погледу добро опремљеним, да буду на 
оној висини на каквој су болнице на Западу, ми 
смо узели један сасвим други, погрешан систем и 
у сваком месту отварали болнице са оделењима, у 
којима није могло бити ни стручних снага ни тех- 
ничких услова за рад. Уместо да су се у тим малим 
местима стварале приватне амбуланте na да се бо- 
лесници одатле шаљу у места где je могуће ствар- 
но и систематско лечење, ми смо стварали такве 
болнице које не служе ничем другом, него да у 
њима зиму презими неколико болесника. Дозво- 
лкћете, да се у тим малим болницама не могу да 
формирају велики стручњаци и капацитети за ле- 
чење болесника. 

Још горе стоји са потребама, са којима су 
болнице опремљене и бројем кревета који нашим 
здравственим приликама има да одгсварају. 

Државне болнице имају 5.303 кревета; бано- 
винске болнице имају 12.519; болнице осигурава- 
јућих друштава 461 и приватне болнице 2.879 кре- 
вета. Укупноми имамо 21.162 кревета. 

Међутим, према садашњем броју становни- 
штва у нашој држави за опште болести требало 
би да има, према здравственим приликама у који- 
ма се ми налазимо и према томе како су те потре- 
бе у другим земљама задовољене око 70.000 болес- 
ничких постелЈа. To би било тек пет постеља на 
1000 становника. Специјалне болнице према броју 
обољења требале би следећи број кревета; за ду- 
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шевне болести 10.000, за туберкулозу 25.000, за 
трахому 5.000, за ендемични сифилис 20.000, за са- 
санаторијуме за туберкулозу 25.000. 

Ja сам већ прошле године предузео мере да 
се ово болно питање у нашој земљи поправи и 
преко једног амандмана у Финансиском ^акону 
приступио сам изграђивању нових великих болни- 
ца. Ми градимо болнице у Љубљани, у Скопљу, у 
Сплиту и у Нишу. 

Ha тај начин успећемо да у току ове године 
број болесничких постеља прилично увећамо. 

Исто тако предузео сам потребне кораке да 
досадањи Закон o болницама саобразим прилика- 
ма и стварним потребама болничке службе, na je 
надлежно одељење припремило нов Закон o бол- 
ницама, који he бити упућен Народној скупштини 
на даљи рад. 

Пре 6 година (1930) донесен je Закон o бол- 
ницама, али не само да њиме није унапређена бол- 
ничка служба, већ се може рећи да je у многим 
односима уназађена. Искуство je показало да се 
морају дати потпуно нове основе и организацији 
и стручном раду и подизању нових болница и бол- 
ничком снабдевању и спремању стручног, лекар- 
ског и помоћног особља, a нарочито материјалном 
обезбеђењу издржавања болница. 

Болнице су врло важан социјално-медицински 
чинилац у животу нашег народа и његова улога 
мора се појачати и продужити, да бисмо успеш- 
није чували народно здравље. 

По досадашњим законским прописима није 
било могућно ни достићи онај број болесничких 
постеља за опште болести, који je потребан на- 
шем народу, a још мање основати потребне специ- 
јалне болнице (за душевне болести, за туберку- 
лозу, за ендемичан сифилис, за заразне болести, 
за дечије болести и др.). Према прираштају ста- 
новништва наша држава би требала сваке године 
да има 1000 нових болесничких постеља у општим 
болницама. Међутим и овај недовољан број посте- 
ља (OKO 30.000) трећином није заузет. Томе су уз- 
роци: недовољна стручна уређеност болница, нај- 
већи број малих болница, које врло много стају, a 
не могу бити снабдевене свима савременим потре- 
бама за лечење и најбољим стручњацима, скупоћа 
болничког лечења, иако су таксе минималне. 

Све те незгоде су у проучавању, na he новим 
за^оном бити отклоњене. 

Поред Закона o болницама, који je израђен у 
Министарству социјалне политике и народног 
здравља, припремљен je и пројекат Закона o уре- 
ђењу санитетске службе и чувању народног здрав- 
ља, као и Закон o обавезној лекарској служби на 
селу. 

Закон o уређењу санитетске службе и чувању 
народног здравља завршиће организацију наше 
здравствене службе. Од Уједињења санитетско 
законодавство се састојало у појединачним зако- 
нима, којима су се регулисали поједини односи на- 
родног здравља или оснивале разне установе за 
здравствену службу. Ma колико да je то било тада 
врло потребно, јрр je омогућавало стицање иску- 
ства, данас то постаје велика тешкоћа. Разни 
облици здравствене службе нису међусобно пове- 
зани, многе установе упоредо раде исте послове, 
нема довољно јелинства у здравственој политици. 
Постоје разни органи здравствене службе. Овај 
закон треба из тих органа да створи организам 
и да све облике здравствене службе међусобно по- 

веже, да међу њима створи координацију и са- 
радњу, да изврши поделу рада и надлежности, да 
омогући ширу иницијативу према различностима 
и потребама здравственим у појединим крајевима 
наше земље. Он ће постати основни закон здрав- 
ствене службе и дати нове основе здравственој по- 
литици не само у Министарству већ ,и у ба- 
новинама. 

Макон o обавеаној лекарској служби на селу 
врло je значајан. Још за време дебате у Фиианси- 
сшм одбору чули су се приговори да су наша 
села без лскара и ако има приличан број лекара 
у нашој земл,и. Taj пригавор je оправдан. У Ha- 
rnoj земљи има преко 25.000 насел.а сеоског типа, 
a свега 800 лекара служи на селу, и ако њихов 
број износи преко 5.500. Тражи се непрестано да 
се спроведе у живот Закон o здравственим оп- 
шгинама. Међутим ни општине које су основане 
не могу да добију лекаре. Само у две бановине, 
преко годину дана 10 здравствених општина не 
могу да добију лекаре. Слично je и са здравстве- 
ним задругама којих сад има пет без лекара. 

He може опстати замерка, која се чује из ле- 
карских кругова, да лекарима тамо није обезбе- 
1)ено да могу наћи подесан era«, јер се за седишта 
здравствених општина бирају баш таква места, 
где се обезбеђује пристојан живот. У осталом, и 
кад би било овако ипак, то нас не може спречити 
да обезбедимо нашем народу здравље, као шго 
му обезбеђујемо школу и цркву. Има и других 
узрока у овој појави. Ти други узроци су учинили 
да у Београду и.ма око 800 лекара, од којих многи 
немају посла, други служе за 5—600 динара, a 
неће да иду на село где им je обезбеђена три пута 
већа награда. Да бисмо разбили тај страх од села, 
овим законом he се уредити да сваки млад лекар 
одслужи извесно време на селу, плаћен од државе, 

.бановине или општине или од здравствене задру- 
ге и других организација, na тек после тога да се 
мпже специјализирати или се посветити хигијен- 
ској, болничкој или другој којој нарочитој служби. 

Сада да пређем на онај део мога ресора, на 
дсо, који регулише социјалне потребе и реформе, 
које наша земља и у духу садашњег времена и у 
духу потребе нашег народа мора и треба да 
изврши. 

Једно главно и основно питање Јесте: питање 
нашег радног света, питање заштите радника. Ми 
имамо једно савршено и одлично социјално зако- 
нодавство. И заиста, ако наше социјално законо- 
давсгво упоредимо са законодавством напредни- 
јих држава, ми морамо да констатујемо да je наше 
социјално законодавство потпуно, и да предвиђа 
све оно што слична законодавства и у наЈнапред- 
нијим н најмодернијим државама имају. Али има 
једна огромна разлика између тога законодавства, 
између онога што je у тим законима замишљено и 
оне теренске политике, онога што се осећа у жи- 
воту нашег радног света. 

Господо, ми морамо да пођемо од оног што 
je главно: да основне линије тога законодавства, 
које je добро, приведемо правилно у живот. И 
Краљевска влада пошла je тим путем. Ви знате 
прво како стоји једно основно питање нашег рад- 
ног света, a то je питање рада и зарада, питање 
надница радничких. Ако посматрамо п^леД*^ 
нешлико година, ми ћемо констатовати Да владл 
такиа   чиспропорцпја и дисхармонија   између  ка- 
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питала и оних који дају радну снагу да се то ни- 
чнм не може оправдати. Страшна и бедна зарада, 
која се даје људима, експлоатација која се до да- 
нас вршила, иалажу нам да ту потребну хармонију 
повратимо и доведемо je у равнотежу. 

У тим приликама КралЈевска влада морала je 
да преузме мере и ja сам у Финансијском закону 
тражио овлашћење и овлашћен сам да донесем 
Уредбу o миннмалној надници. Ta Уредба je пу- 
бликована и ступа на снагу 13 априла т. г. 

У тој Уредби прсдвидели смо оно што je нај- 
потребније да се тај однос између капитала и рад- 
ног света регулише на једној пријатељској основи, 
на бази заједничког сарађивања. 

У погледу заштите радника није само у пи- 
ташу минимум зараде, коме треба обратити na- 
Жн>у има још вазда проблема који су предви^ени 
у  нашем  законодавству  и који морају  бити  из- 
вршени. 

Господо, питан.е осигурања радника у случа- 
јевима изнемоглости, старости и болести, питање 
пензија приватних намештеника, то су проблеми 
кош су на дневном реду, то су проблеми који су 
на путу свога решења. (Пљескање код већине). 

Господо, овим проблемима морамо да додамо 
и незапосленост која такође претставља један про- 
блем са којим се ja као ресорни Министар морам 
na позабавим. Број индустријских незапослених 
падника, који и у време најтеже депресијс никада 
Mnie премашио цифру од 50.000 радника, не пре- 
гтавља један специјалан ироблем. Али, господо, за 
то ie на наша тржишта, једну огромну радну снагу, 
неколико стотина хиљада незапослених радника 
избацило наше село. И са тиме, господо, несумњи- 
Ro проблем незапослености јако се компликовао. 
Bnoi лица, no подацима које ja имам, која нису 
гасвим обезбеђена сеоском привредом, износн око 
адО 000 И проблем стабилизације овога света, који 
долазиса села, то je проблем коме се мора обра- 
тити специјална пажња. 

Краљевска влада, каошто знате, дала je ми- 
ли^аРДУ динара за јавне радове. Краљевска влада, 
нл тај начин, кренула je ca мртве тачке привредну 
лепресију, у којој смо до пре две године били. 
дли господо, ми те јавне радове морамо да спро- 
велемо на начин, да се нашем раднику обезбедм 
минимиална зарада a преко тога задовољење нај- 
^авиијих потреба живота. Ако ми то све дове- 
' еМо v склад, a ja верујем да ће се са Уредбом o 
минималној надници то успети, онда ће јавни ра- 
гтви дати оне резултате, које од њих сви очеку- 
• мо v погледу бар привременог решења и овога 
ЈГроблема незапослености нашег радничког света 
са села. 

Господо заштита радника у погледу услова 
». м хиги'1енских прилика, под којима радници 

?аЛГ воши се преко Инспекције рада. 
Р Гпсподо У току 1936 годиие прегледана су 
л 997 поедузећа у којима je било запослено 125.797 
4 ...^ V поегледаним предузећима констатовано 
радника^У пр кције рада 4.449 недостатака. 
^fnoi KaS износио je 1.137, од којих 1.124 соци- 
Р
«р заштите, a 13 прекршаја техничке природе. 

ja V погледу дозволе запослења страних радника 
e<.inoi земљи имамо следећи преглед: дозволу 

У хГрплоећено време има 3.500 радника; на основу 
3aJonna 1500 радника; Југословена, страних др- 
У     љана 5 300- руских избеглица 12.000; радника 

и осталих емиграната 200. Укупно na неодређено 
време 32.000 лица. 

Господо, да пређем на једно друго питање, на 
инвалидско питање. Ви знате да je донет један за- 
кон 1929 године који je то питањс из основа ре- 
шио. По томе закону преко 60.000 лица изгубило 
je инвалиду, и могу вам рећи да смо управо оном 
Урсдбом o измени закона, коју смо прошле године 
донели до сада збринули преко 23.000 инвалида. 
(Бурно пљескање код већине.) Вратили смо им на- 
траг инвалиду. Преко 17,000.000 динара исплаћено 
je ове године застареле инвалиде. Могу да вас 
уверим да сам код r. Министра финансија у по- 
гледу инвалида наишао на пуно разумевање и на- 
дам се да Немо и остале инвалиде које се из го- 
дине у годину провлаче, ускоро моћи скинути са 
дневног реда. 

Наша исељеничка служба такође преставља 
један важан проблем, o коме Министарство соци- 
јалне политике има да води рачуна. Ви знате да 
један огроман број наших људи, један огроман 
број наше радне снаге, живи данас у иностранству, 
и да велики број наших неупослених радника тра- 
жи запослење у страним државама, да би нашао 
сретстава за егзистенцију своју и својих породица, 
поглавито у нашим пасивним крајевима. 

Наша исељеничка служба има данас 4 главна 
задатка: 

1) Сачувати запослење и осигурати што бољи 
третман тамо где наши људи раде; 

2) У случају неминовног отпуштања наших 
исељеника од посла, настојати да им се омогуће 
подвозни троГикови за репартријацију у домовину; 

3) Да се за овдашње наше неупослене раднике 
нађе у иностранству запослење и 

4) Да код тих наших људи који су далеко од 
своје Отаџбине сачувамо пуну националну свест. 

Наша исељеничка служба у томе погледу ради 
■и чини крајње напоре и могу вам рећи у погледу 
цифара, да je се из прошле године иселило из нате 
државе око 12.000 лица, a вратило их се око 4.000, 
тако да се може рачунати са одливом од прилике 
8.000 лица. 

Господо, да на завршетку пређем на једно пи- 
тање које такође спада у део социјалног старања, 
на питање исхране наших пасивних крајева с је- 
дне стране и питање исхране оних крајеза које за- 
деси несрећа од елементарних непогода. Ви знате 
да смо до данас исхрану вршили на један начин, 
који ни мало није био рационалан, на један начин 
који je имао обрнуто дејство од оиога чему je тре- 
бао да служи. Ми смо исхрану вршили у једној 
форми, која ни мало не одговара поносу нашег 
народа. Уместо једног планског и систематског 
рада у збрињавању пасивних крајева, једним пу- 
тем који неће значити милостињу, ми смо морали 
прошле године под оним тешким приликама, да 
извршимо поделу хране, у виду бесплатног дава- 
ња, без великих обавеза да се за примљену храну 
изврше јавни радови на општинскнм или држав- 
ним путевима и другим пптрсбним објектима. 

Краљевска влада прошле године дала je 
46,000.000 динара за исхрану пасивних крајева. 
Ове године, исто тако, дат je већ један део креди- 
та за исхрану пасивних крајева, тако, да ни ове 
године, као ни прошле године, неће бити тешких 
случајева гладовања, a Уредбом која je у раду код 
Одбора Народнс скупштине надаи се да ћемо јед- 
ном за свагда скинути са дневног реда ово тешко 
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питаље, које je свакој Влади    задавало    бриге и 
труда. 

Ha основу rope изложеног, господо народни 
посланици, ja вас молим, да гласате за предложени 
буџет, који у данашњим приликама ипак задово- 
љава основне потребе мога ресора. (Бурно одобра- 
вање и пљескање у центруму и на десници). 

Претседник Стеван Ћирић: Господо народни 
посланици, пре него што дам реч првом говор- 
нику, допустите да прочитам листу пријављених 
говорника. Пријавило се 39 говорника. (Чита ли- 
сту говорника). По том реду требало би господа 
да говоре, јер то je правилан ред наизменце пре- 
ма групама и наизменце лрема ставу, који зау- 
зимају господа посланици у погледу предлога. 
Међутим, како смо радили до 7 и no часова јутрос, 
и како ова листа још није објављена, ja сам вољан 
учинити изузетак утолико, уколико ћу прозвати 
господу народне посланике, које видим овде при- 
сутне. После тога ићи ћу оним редом, којим сам 
г. говорнике прочитао, и ако који од господе на- 
родних посланика не буде присутан, губиће због 
тога право говора, јер сам учинио све што je по- 
требно, да се ова листа са редом говорника стави 
господи посланицима до знања. 

Реч има у име групе Југословенског радикал- 
ног «луба народни посланик г. др. Сулејман Хафи- 
задић. 

Др. Сулејман Хафизадић: Господо народни 
посланици, ресор o коме данас расправљамо, ако 
није баш најважнији, он сигурно спада међу оне 
најважније. Он спада међу најважније ради тога, 
што он води бригу o нашој социјалној политици, 
т. j. o беди и невољи народа и што води бригу o 
чувању и подизању народног здравља. 

Добро вођена социјална и здравствена поли- 
тика јесте главни темељ, на коме се оснива еко- 
номски поредак, ствара финансиска снага, те осе- 
ћање задовољства и cpehe народа. 

Дакле од социјалног и здравственог стања на- 
рода овиси снага и будућност државе. Наш народ 
необично цени здравље. To видимо најбоље ако 
коме «3 народа учинимо неко добро, у знак бла- 
годарности, ретко ћемо кад чути да нам зажели 
неки добар положај, или неку лепу своту новца, 
али ћемо зато врло често чути да нам зажели дуг 
живот и добро здравље. Он то чини јер 3rta да je 
здравље најдрагоценије благо, јер зна да нема 
користн ни од доброг јунака који лежи у посте- 
љи ни од трговца, занатлије ни тежака који се 
бори са разним болестима. 

Док ми све то увиђамо и ценимо, на жалост, 
ресору Министарства социјалне полнтике не по- 
кззује се ни из далека она пажња коју би ipe- 
бало показивати и коју он заслужује, a то најбоље 
видимо ако прелистамо буџет Министарства соци- 
јалне политике и видимо оне бедне суме које су 
намењене за  ријешавањс  тих  великих  проблема. 

Народ који je такорећи још јучер изашао из 
примитивизма има многе потребе једног цивили- 
зованог народа и мора много да ради и да има 
много материјалних средстава за савла1)ивање тих 
потреба. У колико код једног народа има више 
невоља утолико више и државна национална по- 
литика мора да има материјалних сретстава на 
расположењу, како би могла да предузме све по- 
требне мере за ефикасно уклањање и ублажавање 
тих невоља. 

Господо народни посланици, сретстава има. 
Треба их наћи и она се морају наћи, јер један на- 
род, «оји троши преко милијарду динара за ал- 
кохол, тај народ треба да нађе и мора да нађе 
сретства за чување свога здравља. 

Пре се говорило да се не може ради кризе, 
али то није одговор, јер где je криза ту су не- 
воље веће и како рекосмо потребна су и већа срет- 
ства. Рад и штедња? Штедња je лепа ствар. Треба 
штедити и у фамилији и у држави. И у фамилији 
je штедња један главни услов који чини могућим 
један угодан и миран фамилијарни живот, један 
живот без трзавица. Исто тако и у државној упра- 
ви потребна je штедња за нормално функциони- 
сање државног апарата. Али и у фамилији највећи 
штедиша и он no некад од тога принципа оду- 
стаје, нарочито ако се ради o образу фамилије. 
Па зар у овоме ресору нема ствари које се -пичу 
народног образа? Зар инвалидско питање није пи- 
тање нашег народног образа. Истина, ово je пи- 
тање и питање националног поноса, али тек онда 
кад осветламо наш образ. A ми ћемо тај наш на- 
родни образ осветлати најбоље на тај начин ако 
учинилЛо све што je потребно за наше инвалиде. 
Морамо признати да се задњом Уредбом учинило 
доста за наше инвалиде. Али има још хиљаде и 
хиљаде аката, молби и жалби нерешених. Многи 
инвалиди имају још своја потраживања и потреб- 
но je да се ове молбе и жалбе што npe реше и 
да се њихова потраживања што хитније ликви- 
дирају. Ja нисам за то да се инвалидско питање 
уопште скида с днсвног реда. Оно треба да буде 
увек na дневном реду и кад год се економске при- 
лике нашег народа поболЈшају да се побољшају 
и прилике наших инвалида и да им пружимо до- 
вољн1о сретстава да могу задње дане свога жи- 
вота са својим фамилијама угодно да проведу. 
(Одобравање.) 

Господо, кад je рсч o социјалшш питањима 
треба на првом месту мнслити и o нашим радници- 
ма. Имамо, господо, један део радника који се гру- 
пишу из града. Исто тако имамо један број рад- 
ника, који услед кризе на селу с једпе стране и 
развитка индустријс с друге стране, долазе у град. 
Даље, господо, имамо такође једну нарочиту врсту 
радника у Босни и Херцеговини a ilo су бивши 
земљопоседници, који су доведени неправедним ре- 
шењем аграрне реформе на просјачки штап и који 
данас лутају нз града у град, из фабрике у фа- 
брику, тражећи комад хлеба, како би могли да 
исхране своју децу. Господо, када говорим o аг- 
рараој реформи у Босри, онда не треба пред очимл 
имати" пскс are и бегове. Не, овде се ради o најне- 
сретнијим бсдницима, који данас немају уопште 
услова" за живот захвалЈујући, како рекох, непра- 
ведном решењу аграра. 

.Ie;ui;i ;им1угација тих бедника прошле го- 
дине дошла je код Претседника Владе др. Ми- 
лана Стојадииови!!;! да му се пожали. Он их 
je примио и рекао им je да их разуме и да ће 
им учинити, on и Краљевска влада што им друга 
влада вије учимила. И мислите ли, господо, да 
пијс одржао реч? Јесте, одржао je реч, али на 
штсту тпх бедиика, јер у истини учипио je што 
друга влада није учипила. Учинио je то да ono 
MITO jo oiiiiina влада дала тим бедницима, no 70 ди- 
нара'на дулум шикара и myiMa) Влада др. Стојади- 
новића снизила je на 20 дшнара и за читаву годину 
дана одузима законом зајамчену   камату.   Поред 
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тога ти бедници и ову милостињу ни до данас 
нису' добили. Вероватно то je учињено само ради 
тога да се докаже, да je ова Влада учинила нешто, 
што друга влада није учинила! 

Ja држим да je крајње време, да се увиде њи- 
хови оправдаии захтеви и да се исправи што се je 
погрешило. Ja се надам да ће се то увидети и да 
he доћи у најскорије време. до исплате њихових 

.потраживања. Ако се то не увиди и не исправи, 
oHia нека зна r. др. Милан Стојадиновић и Кра- 
љевска влада да не само бивши поседници, него 
ни њихови унуци, неће никад заборавити, да су 
били они ти који су им задње парче хлеба ишред 
н>ихове деце узели. 

Ja господо, ово не говорим као лоседник, 
него као човек, који жели да у овој нашој земљи 
влада један правии поредак и да буде сваки ра- 
ван, без разлике како се ов звао. 

Господо, онај ко слуша г. Министра социјалне 
пллитике кад говори на зборовима o нашим радни- 
има може да каже: збиља имамо једног Мини- 

гтоа који се очински брине за раднике, готово 
tlo 'неки раднички патрш. Али с друге стране 
ггпет када се погледа, како поступа са овим истим 
палницима његов колега др. Корошец, онда не 
можемо да разумемо ни овај однос, као ни што 
шта  што се у данашњој   владитој   политици   не 
може да схвати. 

Господо, ми смо чули у експозеу да смо 
имали штајркова. Али да je то лепо, у реду свр- 
мГено  то je нетачно. He само да шје у реду свр- 
"^o' него смо ми имали и прогон радника, и 
^Гпшење, кажшених и мртвих у самоЈ престоници. 
д чашто ie све то било? Зато, господо народни 
посланици, што г. др. Корошец види у сваком по- 
«оегУ радн.ичком комунизам. Али то ниЈе кому- 
SSM TO су л,уди који траже CBOja права. To je 
Si незадовољника. Међутим ca оваквим по- 
^пком није искључено да се баш нешто из тога 

MMtMavDH iep ca оваквим поступком тоби могао 
испасти један кадар из кога могу да се регрутују 

комунисти.^^ ^^ ^^ г Ми.нистар .социјалне по- 

^тике своју   очинску   бригу   довести у склад са 
™™ком'Министра унутрашњих дела. Мислим 

да je дошло време да се већ једакпут престане са 
nporotfOM р^ ^ ^ ^о ^^^ радНИЦ,има( ОСобито 
^д шумске индустрије, могао je да види ону ве- 

.uv беду што ти радници преживљују. Тежак по- 
Л r» скучени нехигијенски станови, искоришћавање 
м^ационера, све то чини заједно једно велико 
^адовољство у радништву. Шта he Уредба o ми- 
^малним надницама учинити, то не можемо сад 
phV/ вичеКемо на делу и терену и тек онда o 

томе' ћемо дати наш суд. 
Инопекција рада показала je приличну актив- 

^^т   али држим да je још унск недовол,на и др- 
Ј' ла би се материјалним   средствима   морало 

^hM У сусрет да би могла у потпуности да врши 
CBO-'Ми^ишм^ осим натих домаћих радника и 
^олних радника. He велнм да нам не требају 
^пани радииии, јер и наши радници иду у ино- 

нгтво само док се иаши радници упосљаваЈу 
СТРмини.малним надн-ииама, дотле страни радници 
са ачР v нашу земљу као квалифи.ковани са вели- 
S   надницама.   Они  у  сваком  случају" треба да 

буду привремени a никако се не би смело доаво- 
лити да добију још и наше држављанство. Кадгод 
се пита зашто се упошљавају страии радници, 
увек се одговара да нема код нас квалификованих 
радника. C тога би требало наћи пута и начина и 
обавезати подузећа да у одређеном року изаберу 
наше домаће раднике такође за квалификоване 
раднике, тако да не остане за вечита времена 
неквалификован радник. Поред тога што морамо 
да водимо бригу o запослењу наших радника 
мора да се води брита и у времену кад радник не 
ради. Могло би у овом погледу да учинимо да се 
у радничким центрима створе разна забавилишта, 
игралишта, да се створе локали где би се могло 
држати предавања тако, да би створшш могућ- 
ност да корионо искористе свој одмор, je ако ми 
то не учинимо наћиће се неко други који he то 
искористити у своје сврхе a то Hehe бити од ко- 
ристи ни нама ни радницима. 

Господо, до 1922 године наши радници су 
били препуштени сами себи. Тек 1922 годинс до- 
нет je Закон o осигурању радника. ,Овај закон je 
у истини савршен, али видите иако je савршен са 
радом Уреда који закон проводи није нико задо- 
вољан. Није задовољан радник, није задовољан 
послодавац, није задовољан ни сам Министар со- 
цијалне политике. Радник није задовољан, јер ми- 
сли да му Уред не пружа ни квалитативно ни 
квантитативно ону noMoh, коју треба да добије; 
послодавац није задовољан јер мисли да превише 
r^aha и да га Уред експлоатише, a r. Министар 
социјалне политике држим има најмање разлога 
да буде незадовољан, јер je могао много што шта 
учинити да буде мање тога незадовољства, и код 
радника и код послодаваца, н. пр. да су избори 
спроведени, да су дошли прави претставници и 
радника и послодаваца у Одборе, држим да би 
незадовољства било мање. Даље, да je проведено 
осигурање за случај старости, изнемоглости и 
смрти, опет би незадовољства било мање. 

Овај закон je врло важан не зато што пружа 
раднику лекара и лекарску noMoh и друге помо- 
hH, него што je то један закон одгоја и социјал- 
ног мира. Видите, Бизмарк као да je предосећао 
шта he се десити na je још 1881 године донео 
овај закон. 

Збиља, за много што шта што je уређено у 
Немачкој има се захвалити Закону o осигурању 
радника, нарочито ово што je урађено после рата. 
У осталом, господо, познати енглески државник, 
Чемберлен, кад je упитан, шта je то социјална по- 
литика, он je одговорио да je то једна проста пре- 
мија коју богати људи плаћају да се заштите од 
многих зала и невоља друштвених. Ja знам, го- 
сподо, да у том раду има доста недостатака и да 
радници у извесном погледу имају и право кад се 
буне против' извоНења Закона o осигурању рад- 
иика, али ja, господо, морам да узмем у заштиту 
и уреде. Јер док многи радници грде и нападају 
Уред, дотле многи, који немају право no духу и 
слову закона траже да се осигурају. Управо у 
томе баш и лежи Hajeeha тешкоћа што je Закон 
обухватио врло мали број осигураника a изоста- 
вио je онај много потребнији и eehn, a то су зе- 
мљораднички радници. C обзиром na кризу, како 
рекох, економску, специјално пољопривредну кри- 
зу, сељаци долазе у градове и ту конкуришу ин- 
дустријским радницима. To су тако звани сезонски 
радници. Ти сезонски радници уживају све благо- 
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дати овога Закона, докле год су на послу имају 
лекара, имају лечење, ренту и т. д. Али чим оду 
са посла na се случајно разболе, онда код њих 
одмах настаје беда и невоља, јер им општина не да 
могућности да се лече, a државне установе ако 
пруже могућност лекарског прегледа. не могу да 
добију лекове за лечење, зато они фингирају 
чланство. И они се уписују, дакле, не ради при- 
вреде него ради лечења. И док они на једној стра- 
ни фингирају, дотле они други који су здрави, no 
договору са послодавцем или и без договора са 
њим, избегавају да се упишу у чланство јер држе 
да врло много плаћају за ризик од евентуалних 
болести или незгода. Осигурање за случај боле- 
сти без осигурања за случај изнемоглости и слу- 
чај старости преживљује велике невоље. Уредба 
o осигурању за случај изнемоглости и за случај 
старости требала je да се донесе још 1925 годинс 
no закл.учку Министарског савста и велика je 
штета што то осигурање није још онда створено 

vH ступило на снагу- Да je то још онда учињено 
многи би радници већ сада стекли право на ренту 
a били би створени и велики фондови из којих би 
се данас могле да створе разне социјалне устано- 
ве за помоћ нашем радништву. Али, кад већ то 
није до сада учињено, ja мислим да треба похи- 
тати да се то што npe учини. При доношењу ове 
Уредбе не би се смели заборавити и стари рад- 
ници, те би и њима за ово време од 1925 године 
na до сада требало признати право. За спровође- 
ње овога закона нема никакве запреке. Истина 
привредници кажу да би привреда тим законом 
била јако оптерећена, али то не стоји. Принос за 
ово осигурање износи само 3% од осигуране над- 
нице, a осигурана надница износи 4 милијарде 
динара, то би највиши годишњи износ био дина- 
ра 128.000.000, од чега би пола отпало на посло- 
давца a пола na радника. Дакле, као што видите, 
нема никаквих препрека да се ово осигурање из- 
веде, и Сузор, Општина и Уред са својим vpol.n- 
јем и организацијом могли би то одмах да спро- 
веду чим Уредба буде донета. 

Дакле, кад би се сва лица која се не могу са 
својим властитим сретствима да лече, увела у оба- 
везно осигурање, онда би се постигло двоје: прво, 
осигурап>е би било јефтинпје, јер би управни и 
режијски трошкови били мањи, друго: нестало би 
оне фипгиране уписпине у чланство. Законом o 
осигурању радника створен je један солидан те- 
мељ за свеопште осигурање у нашој земљи. Док 
то не будс, господо, притовор да je овај Уред за 
D.urvpaii.o иамештеника и виших чиновнпка, оста- 
he и дал.с, јер се управпи тршпкови тешко могу 
са оваквом оргапиаацијом смањити. Истина нез- 
годиа je CTBcip да су ти управни трошкови куд и 
камо Belin од трошкова лекара и за лекове. И ми- 
слим да би rpcoa.io покушати да би се створила 
Јслма компсија од стране Министарства. социјалнс 
политикс ii народног здравл.а и Средиши.сг уреда 
за осигураи.е ралпика. Ta би стручна комисија 
трсбала да потражи начнна и могућности, да се 
адмиписграција поједностави, како би се ти 
управнн и рсжијски трошкови смањили. Ja бих 
прсдложио да Cm Сузор n Окружни уред спрово- 
лш) n давапие помоћи безпосленим, шго чипи 
иначе Берза рада, ради тога што je организација 
код Средишњице савршенија и што Средишњи 
уред за осигурањс радпмка и онако даје податке 
Берви рада. 

Наука o чувању личног и народног здравља 
није се још тако далеко усавршила да утврди све 
услове, прилике, чиниоце и средства која могу 
човечји живот одржати у потпуном телесном и 
душевном здрављу и очувати га у таквом стању 
до краја живота. У колико je она до сада све то 
испитала, физичка и социјална средина у којој 
живимо, најчешће већини људи онемогућава или 
знатно смањује могућност да живи no правилима, 
захтевима и шстнама хигијенске на^ке. A изве- 
стан брс^ј који познаје хигијенска правила и у 
могућности je да no њима живи, .или незиа до- 
вољно развијепог осећања одговорности, или им 
мањка јака чврста воља да свој живот и стварно 
воде и удесе како то хигијена налаже. И кад je 
све ово тако, онда није ништа чудновато што сва- 
кодневно .наилазимо на људе и друштвене заје- 
днице, чији je организам далеко од здравог стања 
и што се код њих појавл^ује сад једно сад друго 
болесно стање у току живота и што најчешће и 
највећи број људи умире због неке болести. При- 
родно старање поступно гашење животних радња, 
т.зв. физиолошко умирање, остаће још за дуго 
времена и за највећи број људи само лепа жеља 
и нада да ће неко од наших далеких покољења 
моћи уживати у благодатима здравог живота до 
дубоке старости. 

У колико je један народ непросвећенији na 
према томе и мање зна за правила и захтеве хиги- 
јенсмог живота, и уколико му његова физичка и 
социјална околина у којој живи онемогућује да 
живи no хигијенским прописима, у толико he жи- 
вот појединаца и народа бити краћег века, често 
прекидан и муче« разним болестима и најчешће 
смрт ће долазнтн као последица неког болесног 
поремећаја. 

У таквим приликама се налази данас наш на- 
род na зато миого болује и страда — и мора да 
се лијечи. 

Ми имамо превентивну и  куративну службу. 
Ja нећу овде да износим коју би грану тре- 

бало више да развијемо, него држим да би смо 
морали да радимо да се обе гране подједнако ра- 
звијају јер су обе потребне. Истина успеси пре- 
вентивне   медицине  и   превептивних  мера  долазе 
врло  касно.   Једино  код  акутних болести  добре 
прсвептивне мере могу да се покажу брзе, успешне 
и  корисне. Ради тога питање лечења остаће још 
дуго времена један на јважиији санитетски проблем 
код нас. Лечење, једно стручтб и правилно лечење 
може да се врши једшно у болницама или санато- 
риумпма. A какд сгоје те установе код нас? Очајно! 
јер наше болнице су у таквоме сгању да се стварно 
с тим  не  можемо ии најмање похвалити. Ko je 
слушао г. Министра социјалне политике у Финан- 
сиском одбору, чуо je да je наишао на једну бол- 
ницу где je затскао, поред приличног броја пер- 
сонала, само једши  болесника. И докле je на јед- 
ној страни тако, на другој страни знамо да се no 
15—20  болесника   враћају   из  болнице  зато што 
нема места. To, господо, јасно говори да у томе 
погледу немамо одређеног плана и да су се бол- 
iinue подизале често пута no вољи и no ћефу поје- 
динаца, a не no стварној потреби. Ради тога мора 
се израдити један добар план, односно подврћи ре- 
визији и редукцији данашње стање болница. Си- 
схвм велкких болница, то je нссумњиво најздравија 
здравствена политика,, да се стварају велике бол- 
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нице, a нарочито данас кад имамо погодна сао- 
браћајна сретства да се и најтежи болесници могу 
лако транспортовати. Ове мале болнице не само 
да нису корисне него су често пута и штетне, a 
нарочито за тешке болеснике. Пошљете једнога 
болесника уједну малу болницу u болница га вра- 
ћа јер му сс каже да иема потребних срстстаиа 
за ту врсгу болести, a кад тај болесник оде у већу 
болницу они га такође не могу примити јер му 
кажу: у вашем месту има болница! 

Ове јаке и велике болнлце не сами да lic пру- 
жити могућност за једно правилно лечење него 
he дати и могућност да се наши млади лекари изо- 
бразе Али у великим болницама мора се предви- 
дети и то да, поред других сретстава потребних 
за Јиодерну терапију, мора бити и једна добра 
стручна библиотска. 

Ja знам да je ово питање врло тешко јср су 
потрсбна велика сретства и за решење овога бил- 
ничког naraiba требало би тражити неке друге 
изворе Ja признајем велику важиосг иозоришту 
и увГетности, али здравље истичем изна;1 све- 
ra и кад се могло наНи дннар за позориште ja 
мислим ia би се могао наћи и који динар за бол- 
нице Ме1,утим има других ствари које не изи- 
скују особита материјална сретства да се стмр 
nonpđbH. 

AKO je то тачно што сам пре неки дан читао 
v новинама да се у 1 lacтеровом заводу један боле- 
сник згражао над нечистоћом, онда je то доказ 
да мањка надзор. Ове и овакве ствари треба аосо- 
лутно онемогућиги, јер санитетске установе морају 
да служе и као пример како треба да се хигијенски 
живи и одржава. 

Ko се данас лечи, господо моја, у болницама? 
У болницама, нарочито бановинским, лечи се свак 
осим онај коме je уистини болница намењена. Ту 
ћете наКи болеснике и из радничких уреда, и из 
железничког фоида, a других врло мало. Зашто? 
Једноставпо зато што само ови фондови плаћају, 
Док општина и држава не плаћају, и због тога се 
налазе изговори да се они не приме, a ови други 
чак сс и прековремено задржавају. 

Што се тиче наше хигијеиоке службе ry зби- 
Ља морамо да призиамо да je она прилично на 
cBOioj висини, али треба и ту много чему приго- 
вооити, нарочито mro се тиче инвестиција. Ту су 
re започели разни радови na се остављају на пола 
nvra и претварају се у руине, a после то изискује 
мнопо Behe трошкове да се то доведе у ред. Тако 
ie v Травнику са Домом народног здравља, који 
\е доведен до крова и након дугог мољакања сад 
вилим да je уведено у буџет и ja се надам да ће 
re нг\\н крсдит и да ће још ове године то бити 
завршено, Тако и  са водоводом у Дубу. 

Господо, ми нмамо једног страшног неприја- 
трља v земљи, и   raj непријатељ није нспријатељ 

~        ..      ^. .t^-ll-l I Ч-       II      i ' I I Mi   IM     1 1 I 1 1 1 И V L*      »«•!_ мо богатих него ii богатих и сироиашних, и ма- 
Sx и великих, један интернационални неприја- 
^-рљ али сс код нас добро одомаћио. To je тубер- 
\глоза Ja ћу вам само један мали пасус прочи- 
^ти шта пише Југословенска лига против тубер- 
^лозе да бисте видели ту страховиту болест која 
^na no нашој земљи. (Чита): „Од свих невоља 
^nie бију Hatu народ туберкулоза je Једна од нај- 
ржих и  најопаснијих.   Ta опака болест   покоси 
ваке године око 50.000 наших грађана и то naj сваке више у добу од 20 до 30 година живота, онда када 

би требали да буду највише од користи својим 
породицама и своме народу. Број болесника од ту- 
беркулозе износи у нашој земљи најмање 500.000. 
Колико се утроши труда око сиасавања тих угро- 
жених живота, колико брига и патњи задају они 
својој родбини коју поред тога и економски ис- 
црпу и често упроласте. Може сс смело тврдити 
да туберкулоза односн годишње нашем народу 
најмање li) милијарди динара. (Пег милијарди из- 
носе трошкови око лечења, изгубљене наднице 
болесника, трошкови око сахране умрлих од ту- 
беркулозе и т. д. и пет милијарди вреде изгубље- 
ни животи рачунајући економску вредност једног 
радног људског живота само 100.000 динара). 

Страшно je помислити да je од народног 
ослобођења прошло већ 18 година a да нису пре- 
дузети никакви озбиљнији кораци против ове не- 
мани. За ово време умрло je у нашој земљи око 
700.000 лица KIIIIIC HO mro je грсбало да умре, a бп- 
ловало 7 милиона лица више него mro би боло- 
вало, да смо имали добро организовану борбу 
против туберкулозе. 

Код нас je умирало и jom увек умире 30 лица 
на 10.000 становника, док у Данској сад после 
нроведене борбе против туберкулозе умире око 
b лица на десет хиљада становника, док je раније 
умирало годишње 38 лица на  10.000 становника. 

Ja мислим да je већ крајње време да се све 
прсдузме у сузбијању  ове страшне  болести. 

Други нат непријатељ, али који није интер- 
националан него специјално наш, то je ендемични 
сифилис. Ми сваког дана ви1)амо no читавој зе- 
мљи a нарочито у Босии и Херцеговини много 
наших људи без носа, са разним ранама и са ат- 
рофираним екстремитетима, чисго наказе. To нама 
ие упада у очи, j ep су наше очи на то навикле, 
али кад до1)е у нашу средину странац то je за 
њега ужас, то лако испред његових очију не нде, 
јер то није могао нигде да види. Господо, енде- 
мични сифилис не само да je наша национална 
срамота него то je срамота и на образу читаве 
Европе, то je културни скандал XX века. Ми мо- 
рамо све предузети да сузбијемо ову болест и да 
се од ње колико толико спасемо. Учишено je при- 
лично доста, али има још много да се ради, треба 
се још прецизно да испитају терени и да се из- 
ради један план за рационално лечење ове боле- 
сти, разуме се пружајуНи довољно средстава да 
домови народног здравља ne буду празни. 

Даље, имамо такође једну болест која je исто 
тако врло тешка a то je маларија. Међутим, су- 
збијање маларије не би требало препустити само 
Министарству социјалне политике, овде би тре- 
бало Министарство социјалне политике да зајед- 
иички ради са Министарством пољопривреде и 
Министарством грађевина, јер само у тако зајед- 
ничком раду може да се постигне да се и болест 
сузбије и уједно да се многи пасивни крајеви, 
који не бисмели да буду пасивни, преведуда буду 
активни и да и себе хране a витак дају и другим 
крајевима. 

Господо, велики пројекат Панамског канала, 
који je технички био добро спремљен, омеле су 
тропске болести, o којима није вођено довољно 
рачуна. Жута грозница и тропска маларија омели 
су подизање оног великог техничког објекта и 
дуго времена није се могло ни помишљати на no- 
нован рад. Панамски канал није могао бити изра- 
1)сн све дотле док нису позвати у помоћ медецин- 
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ска наука нарочито најмлађи део, хигијена и бак- 
терологија, и тек анда остварен je тај велики 
пројекат, који je свакако триумф техничке и фи- 
нансиске организације, али сиакако и триумф ме- 
дицинске науке. Исто тако није било могуће 
експлоатисати холандске колоније на острвима у 
Азији и тако дуго времена биле су пасивне, само 
су вегетнрале све дотле, док није позвана меди- 
цинска наука у помоћ и кад су сузбијене разне 
тропске болести, и лроведена асанација, онда су 
акционари почели да добијају лепе ренте и ство- 
рила се велика богаства, и пружили много боље 
услове за један удобан живот како колонијама 
тако и Холандији. 

A сад, господо, да кажем неколико речи o 
води. И ту ми имамо велике муке, јер имамо 
много наших крајева који су без воде. Ми смо 
свесни тога да од нашега села не можемо ство- 
рити модерне варошице, али 1можемо да му дамо 
бар оно што je човеку најпотребније a то je вода. 
Ми имамо много села специјално у Босни и Дал- 
мацији која су раштркана; no 3—4 куће на једном 
месту, тако да села нису груписана и онда код 
оваквих места не би требало правити велике ци- 
стерне, него се послужити малим и јевтинијим 
цистернама тако да би могли обезбедити мало 
више крајева водом. 

Што се тиче наших бања ми врло добро 
знамо њихову лековиту вредност. Оне могу да се 
такмиче са страиим бањама, али им фали шо што 
тражи сваки болесник или онај који дође да се 
одмори, a то je да имају потребне удобности. Ja 
чујем да се код неких бања у Јужној Србији уби- 
рају разне таксе и да се од тих такса користе др- 
жава и бановина. Ja држим да наше бање не смеју 
бити извор прихода за државу и бановине још 
дуго времена и све оно што се убира треба оста- 
вити бањама да могу да израде паркове и многе 
друге ствари које he бање учинити што присту- 
пачнијим. 

Једно врло важно и витално наше питање je 
заштита деце и матера. Ми смо чули у извештају 
колико жртава ми треба да допрннесемо за нашу 
одојчад. Ми морамо да допринесемо тих жртава 
код свих слојева нашега народа a специјално код 
радништва. Ja бих предложио да оне творнице a 
специјално дуванске творнице, где нарочито много 
раднице раде, створе обданишта и то да та обда- 
ништа буду no могућности у најближој околини 
тв(|рнице, да би за време одмора мајке могле ско- 
чиги и погледата своју децу, јер принцип, госпо- 
до, мора бити тај да дете буде што више уз мајку. 

Неколшко речи ми дозволите сад да кажем и 
o нашим лекарима. Одмах морам рећи да се чини 
велика неправда нашим лекарима. Видите, госпо- 
до, много сс говори o судијамаг o сталности n.ii- 
ховој, o потребама њиховим 'и поболзшању њихо- 
вог материјалног стања. To je- господо, врло по- 
требно и ja сам за све то, Јер они то заслужују, 
јер п.пма иродајомо иашу част, пашу и.мовину у 
руке. Али, иста je ствар и са лекарима, и њима 
пЈнччајемо у руке наш образ, наше тело и наше 
жпиоте. Али код лекара o каквој сталиосгм нсма 
ни пжора. Они се премсштају као лопта. He пита 
M да ЛИ то изискује иотрсба, nch обично no кефу 
некога партиског чоиока ти људи морају ДВ иду. 
И сад не само то него а\ евв видите, тражи од 
лекара да и поред стажа који je тако рећн беспла- 

тан, и поред тога што je њихово школовање дуго 
и скупо, још имају и на селу да проведу извесно 
време. 

Ja не знам зашто, господо моја, зашто се то 
тражи од лекара, зашто се то не би тражило и од 
правника и од професора. Па и ови сви други 
имали би да послуже селу. Село je широко поље 
рада за све и не би требало да ту мисионарску 
службу врше само лекари. Ja ne бих био зато ради 
тога што би то била једна неправда према њима. 
Међутим могло би се да учини то, да оним краје- 
вима, који се као тешки означе, да лекари који 
тамо буду радили и.мају првенство поред једна- 
ких квалификација кад буду примани у државну 
или самоуправну службу. 

Приговор да лекари неће да иду на село није 
на месту. Није на месту због тога што им у истини 
није осигурана шихова егзистенција, јер било je 
случајева, господо моја, да je један лекар у Јужној 
Србији добио један стан и кад je у њему уморан 
заспао дошли су пацови те му уво нагризли. He 
може се захтевати ни од једног лекара да чини 
толике жртве. Лекарима треба осигурати егзистен- 
цију, треба им дати такве станове и такве могућно- 
сти да могу да живе и тек онда им чинити тај 
приговор. 

Господо, још неколико речи рекао бих o Ha- 
rnoj исхрани. Досадашњи начин исхране ми смо 
видели да не ваља, да није ваљао. He ваља јер 
народ се учи да не ради. Ми смо тако далеко до- 
терали да наш тежак чим устаненита шта се данас 
дели и у град долази са опасаном жаком, јер ве- 
рује да he се опет нешто делити. Начин исхране 
није ваљао и ради тога што су чињене многе зло- 
употребе. Градска општина у Травнику делила je 
жито али не онима којима je то жито било по- 
требно него онима који су вршили организацију 
ЈРЗ, који су правили разне зборове првацима те 
странке и док су многи потребни одбијани, док 
многи нису могли да добију ни оних 10 динара 
зараде други су добијали на акорд чишћење Лашве 
чије су дневнице износиле до 400 динара. Разуме 
се да овакав рад не може се ни одобрити a не 
може се ни зажелети и надати се да he се то убу- 
;tyhe онемогуЈшти. 

Ви сте, господо народии посланици, чули како 
су нека господа из Босне говорила o приликама 
у Босни. Па и у моме крају ствар нажалост не стоји 
баш најбоље. Изазивања, клеветања, туче су на 
дневном реду, a ауторитет власти je срозан и то 
као што се код нас каже дибидус срозан. Ja hy на 
овом месту навести само један пример. 

Један мој човек, који je полициски кажњен, 
иде да моли заменика среског начелника да му 
одгоди плаћање казне. Заменик одговара да не 
можс и да мора одмах да плати казиу. Он поново 
моли, овај одбија, али иза леђа диже се претстав- 
ник ЈРЗ и каже: „Хајде до првога". Овај човек 
прилази претставнику ЈРЗ, поклони се, захвалл je 
и баца један значајан поглед на заменика среског 
начелника у себи roBopelm: „Па и то ми je власт". 

Ja се чудим г. др. Спахи, да Beh једанпут не 
на1)е мута и начина и да Н€ заузда те равуздане 
елементе, јер oeo пг") год се ради, иде na његон 
конто. И он поред других свакако he na првом 
мссту да носи одгсворност за све оно што се до- 
годило, што се дога1)а и евентуално што he се до- 
годити, ако се томе не стане на крај. 
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A сад, господо, да завршим. Ради чега су ови 
недостатци у ресору Министарства социјалне по- 
литике. Je ли ради тога, што наш г. Министар со- 
цијалне политике није био активан? Не, господо, 
он je био и превише активан, али на жалост није 
био активан у своме ресору него на једном дру- 
гом пољу. Био je активан на организовању Ради- 
калне заједнице, био je активан на спровођењу 
општинских избора н на разним зборовима. До- 
душе имао je једну тешку и незахвалну задаћу, 
имао je задаћу да узалудно брани пред радикал- 
ским масама своје и својих другова дезертерство 
из радикалне странке, којој je на челу г. Аца Ста- 
нојевић. 

Поред других разлога ево и то je један ра- 
злог због чега ћу гласати против овог буџета. 
(Одобравање и пљескање на левици.) 

Претседник Стеван Ћирић: Реч има народни 
посланик г. Новица Поповић. 

Новица Поповић: Господо народни посланици, 
узимајући реч при претресу буџета Министарства 
социјалне политике н народног здравља, ja hy да 
изнесем извесне чињенице, које осетно утичу на 
живот нашега народа. 

Правилно решавање социјалних питања врло 
je важно, јер од тога зависи хармонија живота 
наших грађана. У земл3ама где ова питања нису 
пешена или су неправилно решена, ту се изззива 
мрзовоља између грађана, суревњивост и редовни 
сукоби. A чим сукоби постоје, онда у земљи по- 
стоје нереди. 

Ми смо чули са ове говорнице једног бившег 
активног мдашстра, кад je казао једном приликом: 
држава je организам, који je вечан, све нека про- 
падне држава мора да остане! 

Ja мислим, да je то једна велика заблуда, јер 
дожава no скупу људи, скупу који живи no иа- 
весним нормама, дотле je вечна док je живот тих 
гоаћана сношл^ив a чим наступи зло и чим насту- 
пи међу грађанима суревњивост, онда наступају су- 
коби и pasBHiaiv се већи размери незадовољства, 
који'доводе често пута и државне темеље до по- 
треса. 

Ми смо, господо, чули често пута овде да се 
говори o нашој држави, да je она више пролетер- 
ска него земл>орадничка. Мс^утим тачно je, да je 
наша земл>а више земл^орадничка, али иде брзим 
темпом ка пролетерству. Брзим темпом због тога 
тпто се наш народ множи, породице се умножавају 

земша није еластична да се шири, остаје она 
онаква, колика je. Према томе ово je врло важан 
пооблем, коме MOpa да   сс  поклони  озбиљна паж- 

|ер у скорој будућности ми ћемо имати скоро 
чисто пролетерску земљу. 

У земљама где има више пролетера, сгање je 
много несношл^ивије и у том случају има внше 
незапослеших, више гладних, a гладни теже за 
хлебом,  као  што  жсдии теже за водом да угасе 
своју жеђ. 

Ви знатс, да je стога питање пасивмих кра- 
• ва један врло важан проблем, a наши пасивни 
крајеви претстављају један чисто пролетерски ра- 
дни свет. 

Наглашавам, да ми je врло неугодно, да ro- 
нооим o овоме питању, јер he можда многи рећи: 
Е ови Црногорци досадише са кукањем!" Ипак 

ja ћу да говорим. 

Проблем исхране пасивних крајева не решава 
се редовним експедицијама кукуруза. Признајем 
да je то с моралне стране нужно зло и да ћемо 
овим путем да од нашег најпоноснијег горштака, 
који je пун поноса и частољубља, да створимо 
обичне просјаке без поноса. Има ли начина да 
се овај проблем реши једним планским системом? 
Има. И што није до сада приступљено решењу 
овог тако важног проблема гријех je оних који 
су пренебрегли најгорем решењу давање с време- 
Hia на вријеме кукуруза који се често пута да у 
једној саркастичној форми. Да се приступило из- 
градњи Јадранске пруге, дошла би експлоатација 
шума и искоришћавање руда. Са овим приступило 
би се исушењу подводних земал^а, регулацији ри- 
јека, a затим развио би се туризам. Са овим до- 
шао би привредни напредак и престала би потре- 
ба да се тражи и милостиња и- тај фамозни куку- 
руз. A шта да се ради дотле? Ево, на пример, у 
овој години у Зетској бановини глад узима ши- 
роке размере. Суша и град заједнички утаманили 
су усеве и »арод у читавим крајевима формално 
гладује јаче и теже него икад. Може ли се равно- 
душно посматрати гладни народ и да ли je смо- 
трено пустити га да гладује. Зар неће иначе мно- 
гобројни политичари искоришћавати злу вољу гра- 
ђана у деструктивне сврхе. И онда ко je крив? 
Ja у име своје и својих другова молим господина 
Министра да овоме питању поклони пуну пажњу 
те да у овој години помогне гладном народу жи- 
том и то да ово одради на путевима бановинским 
и општинским. Ви знате, господо, да су се при 
ослобођењу Црногорци расули no свету и отуда 
су слали новац својим фамилијама. Данас немају 
где да зараде. И онима, који су. на страни ради 
зараде мора се слати новац, да се врате у земл^у. 
Нећу, господо, да износим поједине случајеве ко- 
ји су се десили од саме глади, али наглашавам да 
je стање тешко и несношљиво и неиздржљиво. 
Ово питање није моје питање, оно je свих нас a 
посебице питањс Краљевске владе и Радикалне 
заједнице, те зато мора се узети у хитно реша- 
вање. 

Овом приликом морам да се осврнем и na 
инвалидско питање. По овом питању говорио сам 
у Финансиском одбору и у том смислу поднео 
амадман. Није спорно да je наша нација у току 
минулих ратова дала нечувене жртве за обезбеђе- 
ње своје сопствене државе. Многи су дали своју 
крв и своје кости. Ви, господине Министре, овом 
питању поклонили сте велику и дужну пажњу и 
побољшали сте положај инвалида. Тиме сте пока- 
зали своје велико признање онима, чијим се заслу- 
гама ми данас осећамо спокојни и срећни у својој 
сопственој држави. Али ни новом Уредбом није 
призната инвалида онима, који су за време окупа- 
цијс од стране окупаторских власти заробљени, 
убивени или у логоре отпремл^ени. Смисао je била 
законодавца у Закону од 1929 године, да онемо- 
гући инвалиду оним лицима, која су се неприја- 
тељу својевољно предала. И право je, али Црна 
Гора у односу према окупаторским властима била 
je у непријатељству до последњег дана. Стога ра- 
нијим иивалидским законом призната je била инва- 
лида свима онима, који су за време окупације на- 
страдали. Да се запитамо зашто су толике жртве 
пале. Јесу ли то ратне и националне жртве? И зар 
je морално да они, који су вешали, имају пуну 
пензију a фамилије обешених и убијених гладују. 
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Ja молим г. Министра, да поднешени амадман 
no овом питању узме за свој, јер ћемо се тако 
достојно одужити палим и славним борцима за 
добро и величину данашње отаџбине. 

Ha крају, да се дотакнем и здравствених при- 
лика у Зетској бановини. .Ове нису ни мало по- 
хвалне. Тежак живот, стално сиромаштво, погодни 
су услови за развијање тешких и великих болести. 
Ове нити се спречавају, још теже се лече. У Зет- 
ској бановини постоји једна државна болница на 
Цетињу. Зграда недовољна да прими онолики брх)ј 
болесника, који се јавља за лекарску помоћ. Ови 
остају дуже no кафанама и изложени су великим 
трошковима. Дешава се, да још незалечени од 
хируршког ножа вдући кући и страдају. O бановин- 
ским болницама не може се ништа похвално рећи. 
Њих има доста али баш због тога не дају оне 
резултате, који се траже. По своме уређењу и чи- 
стоћи страшне су. Има изузетака. Једна која чини 
изузетак јесте бановинска беранска болница. Она 
личи на болницу и неопходно je потребна, јер за- 
довол^ава потребе нароДа читаве Лимске долине. 
Она треба да има још и хируршко одељеље. Ево 
због чега. Лимска долина одвојена je од државних 
болница великим планинама. Скоро за 6 месеци, 
ове су планине непролазне и они болесници, који 
траже операторску лекарску помоћ, не могу до ове 
доћи и умиру. Тако, око 100.000 становника немају 
болнице са хируршким одељењем, a одвојени су 
од осталих централних места непроходним плани- 
нама, a после, и услед сиромаштва не могу да дођу 
ради лекарске помоћи ни онда, када им je живот 
у опасности. Стога молим г. Министра, да овај мој 
молбени захтев као оправдан и потребан прими, 
јер ћете тиме испунити своју свету дужност npe- 
ма онамошњем патриотском, али врло сиромашном 
иароду. 

Да завршим са још једном оправданом мол- 
бом. У моме изборном срезу на моје и свих гра- 
ђана незадовољство, пропуштена су срећнија вре- 
мена и овај срез остао je без ичега, na и без иједне 
амбуланте. У својству обласног посланика успио 
сам био да се у Плаву створи бановинска болница 
и за ову сврху био je одре11ен кредит no бановин- 
ском буџету из репарација. После оног злосрећног, 
крвавог догађаја у Скупштини, десио се политички 
преокрет и Скупштина je распуштена. Тако je и 
болница у Плаву пропала. И порсд овога успио 
сам да створим здравствену станицу, која je била 
спабдевеиа свима лекарским инструментима. И ова 
je доцније укинута и народ, остављен без лекара, 
губио je и nape и животс. Наступиле су онда ве- 
лике епидемије које су косиле наш свет. Народ 
иначе сиромашан, није могао да зове лекара, чији 
су се подвозни трошкови пели на хшиаде. Сада 
вашом увиђавношћу Ви сте ономе сиромашном на- 
роду повратили лекара, али још није прорадила 
здравствена станица. Неопходна je народна потре- 
ба, да у станици буде постављен хигијеничар, јер 
само тако могло би се приступити лечењу иначе 
врло распрострањене веперијс, која онамошњи на- 
род сатире. 

Имајући веру у Вашу смишл>ену и разумну по- 
литику, коју са успехом водите, гласаћу за овај 
буџет. (Одобравање и пљескање код већине). 

Претседпик Стеван Ћирић: Реч има известилац 
маљине Финансијског одбора народни посланик 
г. Иван Мохорич. 

Izvstilac manjine Ivan Mohorič: Gospodo narod- 
ni poslanici, i ja ću da analiziram malo rad ovoga 
resora, jer to nisam imao prilike u Finansijskom od- 
boru. Ja ću da govorim sa jedne druge tačke gledi- 
šta a to je socijalno zbrinjavanje. 

Mi smo jedna zemlja koja je uvek u svetu va- 
žila kao zemlja koja ima više radne snage, kao ze- 
mlja koja nema dovoljno privatne inicijative niti mo- 
gućnosti da organizuje poslove sama svojom snagom 
i inicijativom kod kuće. Ja ne kažem da ne bi mogli 
srestva stvoriti i da se toj domaćoj inteligenciji ne daje 
mogućnost za stvaran rad. Mi smo u preratna vremena 
a i u prvim godinama posle rata eksportirali veliki 
broj našeg radništva preko Okeana kao i u konti- 
nentalne zemlje. Od prilike 20 hiljada duša svake go- 
dine napuštalo je našu zemlju i tražilo u inostranstvu 
hleba i zarade."Zemlja je imala od toga mnogostru- 
ke koristi i vi vidite u posleratnim godinama sve do 
1930 godine da je od prilike 2 milijarde dinara iz- 
nosio onaj štok 'deviza koji su nam naši emigranti 
slali ovamo u otadžbinu, koji su slali svojoj porodici 
i u razne novčane zavode kao ušteđevinu za docnije 
dane, za svoju starost. Nekih 6 do 7 godina posle 
zaključenog mira jedna zemlja za drugom zatvaraju 
svoje granice i mi se nalazimo odjedanput pred situ- 
acijom da je naša mogućnost eksportiranja radne 
snage spala na minimum i počela je u veliko repa- 
trijaciju, počelo je fluktuiranje te radne snage koja 
je u godinama prosperiteta bila zaposlena u inostran- 
stvu, počelo je to fluktuiranje natrag u našu zemlju. 
Mi doživi ju jemo u godinama od 1930. do 1935, u ono 
vreme kad je naša domaća privreda doživela slom, 
doživlja jemo još i to ne samo što ne možemo našu 
radnu" snagu tla šaljemo više u inostranstvo, nego 
čak da nam jedna država za drugom šalje vozovima 
svoje radništvo koje je izgubilo mogućnost zapo- 
slenja u inostranstvu, šalju nam ih na naše granice 
i u "našu zemlju. Nastaje dakle nov problem, i ako 
računate da je" ranije u kontinentalnoj emigraciji van 
granica Jugoslavije našlo sebi zarade do 50.000 dušti, 
a 25 000 u prekookeanskim zemljama, ukupno 75.000 
godišnje a da mi već sad od pre pet godina ne mo- 
žemo taj stok viška radne snage da pošaljemo u ino- 
stranstvo onda vidite da se u našoj zemlji nagomi- 
lalo nekih 38.000 duša koji bi pod ranijim uslovima 
mogli naći sebi zaposlenja u inostranstvu, a koji da- 
nas uzalud traže sebi zaposlenja u zemlji. 

Gospodo, naša zemlja kao jedna zdrava agrarna 
zemlja ima jedan priraštaj stanovništva od najmanje 
2%, a to znači 280.000 duša godišnje na stanovni- 
štvo od 14 miliona. A ako računamo da od toga osta- 
ne na selu 200.000 ipak imamo još 80.000 koji ne na- 
laze sebi  rada na selu nego koji  moraju da traže 
rada u varoši, u zanatstvu i u činovničkom slobod- 
nom životu da time stvori sebi egzistenciju. Mi, go- 
spodo, vidimo danas, da na berzama rada koje po- 
stoje u našoj zemlji nekih   300   hiljada   ljudi   traže 
sebi zaposlenja. Srestva sa kojima raspolažu te berze 
rada minimalna su. Ona su daleko od toga da mogu 
tim  ljudima  pružiti  makar i  najhitniju pomoć.  Sve 
su to samo palijative koje su čoveku u očajanju do- 
bro došle, ali ona nikako ne mogu značiti rešenje 
samoga problema. Pronađeno je, gospodo, da se je- 
dan deo to radne snage može zaposliti na železnič- 
kim radovima. To su međutim samo prolazna zapo- 
slenja, tranzitne  stavke, koje traju po godinu dve 
pa kad se ti radovi završe, onda se radnici otpuste 
i niko se više o njima ne brine. Ja nalazim, gospodo, 
da tu ne postoji "jedan sistem, jedan program Mini- 
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starstva socijalne politike da se doskoči tome pro- 
blemu. A taj problem je пе samo socijalan nego u 
velikom obimu i ekonomski, pitanje našeg ekonom- 
skog napretka u prvom redu i on je u prvom redu 
eminentno politički. Jer, gospodo, ljudi koji meseci- 
ma uzalud kucaju na vrata, traže sebi zaposlenja i 
rada pa kad ga "ne mogu naći oni padaju u očajanje 
i onda su pristupačni i za krajnje solucije i krajnja 
rešen ja Nemojte se varati, gospodo, ako agitatori 
nekih stranih država koje imaju interesa da iskori- 
ste ovo psihološko stanje naših nezbrinutih rademka 
za subverzirne cilieve svoje propagande, oni ovde 
kod' nas moini naći vrlo pocrodan teren za takav svoj 
nd Gospodo, nemojmo se varati, žandarmuna se 
ne može rešavati komunističko pitanje. Treba zbri- 
nuti   liude,   treba   stvoriti   mogućnost    (Pljeskame 

„dohrnvanie), treba potpomasrati privatnu inicija- 
tnn tr,.K-, stvarati ortranizaciie štednje domaćim ka- 
pitalom i ne stranom dati mogućnost trajnog zapo- 
slenja. 

Tako Jedino moći ćemo mi da doskočimo tim ve- 
likim problemima koji se nalaze pred nama. Mi 
mamo velikih mogućnosti sistematskog reda na tom 
nnliu la pomnijem samo pitanje unutrasnie kolo- 
ni/Tiie Mi imamo u državnim šumama velike pro- 
ctnriie koie su danas prepuštene same^ sebi, koje se 
alrikulturno ne iskorišćuiu. U pasivnim krajevima 
Гти vanrednih mogućnosti, da se sa relativno malim 
Lrestvima može tim Hudima osigurati krajnja egzi- 
ctenciia Mi vidimo da su zemlje sa mnogo gonm 
oreduslovirna rada uspele da zbrinu svoje stanovm- 
' vo Ali kod nas u tom pogledu nedostaje potreban 
nrmrrarn. nedostaje volja za jedan sistematski rad, 
? to e i prirodno jer je g. Ministar socijalne politike 
■ previše zauzet organizacijom partije i drugim po- 
litičkim poslovima. 

Gospodo, ja moram da skrenem pažnju na to 
- taj problem lebdi nad nama, on može da izazove 
noliti'čke kataklizme, a to niko ne želi i ne treba da 
че doeodi da te ljude moramo zbrinjavati docnije 
kao zločince u kazamatima da im se tamo daje o dr- 
evnom trošku izdržavanje, nego treba tu primeniti 
sociialnu preventivnu medecinu umesto kurativne. 

Ali dokle ovde opažamo jedno osustvo protrram- 
skoir' rada   jer za celo ovo vreme ja nisam токао 
nj-imefiti  ni  jedan   veći   akt da smo   pokušali   da se 
normimemo sa  zemljama  koje  dopuštaju  emitrra- 

'     iiu   koje su nam odredile malu kvotu, da smo poku- 
v4j'0(| njih da dobijemo veću kvotu, i da smo pokli- 

ci;!   sezonski    dobijemo   veći    kontimrenat   naše 
'dne'snage u inostranstvu.   Medulim   dokle na toj 

rfrani  vidimo  pol puno   osustvo   sistematskog   rada, 
"mi  na  drugoj  sirani vidimo da  se operišc  sa  nekim 
Mredbama  o  minimalnoj   nadnici,   da   smo   lifeli   da 
nreduhitrimo  i  same   Severo-Američke   države,   jer 
hoćemo   tobož  da  pokažemo   kako   smo mi   jedim 
uspeli da rešimo taj problem minimalne nadnice. 

Gospodo   ja kao pametan ekonomista pristalica 
eaIn  poboljšanja  radničkog stanja i podizanja život- 
„ne standarda radnika i ja pozdravljam svaku kou- 
cfriiklivim   meni  koja  u  tome  pravcu  dolazi,  ali   tu 

mora ići  jednim evoiucionim putem. Ne može da 
donosi   jedna  uredba  koja daje političkim  licima. 

banovinama  potpunu slobodu,  neku  vrstu  diktature 
no'dedu određivanja minimalnih nadnica. Ne samo 

?o neeo se kaže: Ban će ceniti da 11 u jednom predu- 
Wu ima mosta akordnom radu ih da se odred, nad-, 

ica na čas i da se tako hononse radništvo. Uredbu o 

minimalnim nadnicama niti Makdonald koji je pri- 
padao laburistima i vladao toliko godina, nije smeo 
da donese za drugu vrstu poslova nego samo za onu 
kućnu industriju koja se iskorišćuje industrijskom 
snagom kao što je konfekciona industrija. 

A vi ste videli da u Francuskoj sve do dolaska 
g. Bluma socijalistički režimi nisu mogli jedan za 
drugim da nadu soluciju za taj problem, nisu mogli 
sve dok nije došao g. Blum na vlast, koji se tek upu- 
stio u te eksperimente. 

Gospodo, nama je mnogo potrebnija bila jedna 
Uredba o štrajkovima u tom pravcu da se obezbedi 
privatna svojina, da se osigura jedan postupak pro- 
tiv oštećenja privatne svojine i zlostavljanja ljudi 
koji se ničim nisu ogrešili o radničke pokrete, da 
se reguliše pravo štrajka i da se onemoguće oni 
ekcesi kojima smo bili svedoci naročito u Dravskoj 
i Savskoj banovini. Umesto toga mi smo dobili jednu 
Uredbu o minimalnim nadnicama, kojom nije rešeno 
pitanje socijalnog dampiuga. Gospodo, socijalan 
damping u našoj zemlji postoiaće sve dok bude 
nezbrinute radne snage. Gospodo, nije uvek poslo- 
davac onaj koji ucenjuje. Gospodo, danas jedan 
radnik kad mu poslodavac kaže: nije mi potrebno 
više da uzimamo radnike, on onda sam počne da lici- 
tira i nudi svoju radničku snagu za koru hleba, on 
prima svaki uslov rada. Nije sam u tom svom oča- 
janju. Gospodo, to nije danas izlečeno, to nije i to 
će ostati i dalje i tu Uredba o minimalnim nadnicama 
nije mogla da doskoči. 

Mi smo čuli predgovornika koji je govorio u 
ime Jugosiovenske radikalne zajednice sa ove go- 
vornice. Čuli smo njegove interesantne konstatacije. 
On je konstatovao da se naša zemlja razvila brzim 
tempom ka proletarizaciji. Ла vrlo žalim što nije bio 
prisutan g. Ministar finansija da čuje kako pret- 
stavnik grupe Jugosiovenske radikalne zajednice 
misli o tome optimizmu, koji on razvija u pogledu 
svoje budžetske politike, i 'kako pretstavnik Zetske 
banovine ovde gleda na stvar. Ja mislim da je naš 
drug Novica Popović bio u pravu, da iskreno i otvo- 
reno govori, onako kako prilike diktiraju. I zaista, 
gospodo, situacija je takva. Međutim, kod nas se u 
socijalnoj politici misli da se mogu graditi kule u 
vazduhii, umesto da se ono malo može malim 
sredstvima da postigne i postavi ua solidnu osnovu. 

Gospodo, mi očekujemo svakoga dana da će g. 
Ministar socijalne politike navaliti jedan nov leret 
na privredu, on će to izvršiti potezom pera i laka 
srca. on će to moći da učini jer je ovlašćen da admi- 
nistrativnim putem to regUltše, lo će biti 100 iniliona 
novih davanja za poslodavce ako on proširi onako 
kako mu se susjeriše osiguranje za slučaj starosti i 
iznemoglosti. Gospodo, ja apsoluntiio pozdravljam 
proširenje socijalnog zakonodavstva ako ono treba 
da se popravi onako da se taj magarac koji je pri- 
lično opterećen malo otereti l.j., da privatna inicija- 
tiva, taj poslodavac, da se ne preoptereti, jer mi vi- 
dimo da je situacija u ovom pogledu prilično zrela i 
privredni'krugovi su lačno konstatovali da se može 
to proširenje izvesti i podneli su konkretne sugestije 
u tom pravcu da se može to proširenje da izvrši bez 
naročito novih dažbina jednom konkretnom refor- 
mom uprave i organizacijom već postojećeg socijal- 
nog zakonodavstva. 

I ja apelujem na Gospodina Ministra neka bude 
oprezan, neka se ovde ne da zavaravali nekim krila- 
ticama,   neka   prethodilo   izvrši tu organizaciju,   pa 
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kad vidi tu uštede, neka onda proširuje socijalno osi- 
guranje i na nove grane. A ne što mu sugerira Suzor 
koji svoje neprestane deficite, čije dimenzije nepre- 
stano rastu, — da pokrije na taj način da ima svoje 
nove grane osiguranja za koje će plaćati lica povre- 
meno i sezonski samo zaposlena, ona lica koja se 
pojavljuju kao poluseljaci ili poluproffesidhalni ra- 
dehici u prethodnom zaposlenju a koji neće nikad 
uživati koristi od toga osiguranja. 

Gospodo, kako misle poslodavci 0 radu ovoga 
Ministarstva ja neću ovde citirali, ali pre nedelju 
dana bio je zbor industrijskih korporacija. Tu smo 
iz usta jednog Srbijanca, koji je sam stvorio ovo 
što ima, čuli gorke reči o pomanjkanju jednog kon- 
struktivnog problema, jedne linije rada u tome Mi- 
nistarstvu, pa čak i ličnu kritiku na račun Ministra, 
naročito u pogledu ponašanja, kad se na svojim 
inspekcionim putovanjima mnogo puta, čini mi se, 
ide suviše daleko u zauzimanju stava prema radnič- 
kim masama. 

Gospodo, to bi bile ove napomene, koje sam ja 
u ime manjine imao da iznesem. A pošto vidimo da 
se ne leči zlo pri korenu, da se ne radi sistematski i 
da se donose stvari, koje našim prilikama ne odgo- 
varaju, manjina će glasati protivu ovoga budžeta. 
(Burno pljeskanje na levici). 

Иретседиик Стеван Ћирић: Реч има народни 
ппсланик r. Војислав Лазић у име групе Незави- 
сног клуба. 

Војислав Лазић: Господо иаролни посланици, 
Министарство социјалнс политике има два задаг- 
ка: npmi му je задатак да води социјалну политику 
у нашој земл>и, и други му je задатак да води 
здравствено старање o нашем народу. 

Господо, ja ћу прво говорити o социјалним 
проблемима, да видимо, да ли je ово Министар- 
ство својим радом успело да социјална питата 
у нашој земљи бар у колнко реши. И у колико 
je то решавано, да видимо, да ли je добро решено, 
na liv после npelm на онај други задатак, старање 
o пародном здрављу. 

Господо, у соција.пкш старању Мииистарства 
социјалне политике на Мрвом мссту ja истичсм ин- 
валидско пигање и xofey с тим питањем да се по- 
aadamiM јср сматрам да je то иајпречс питање нај- 
болнкје и најрђавије решено у нашој земл^и. 

Ради чега су људи, кпји ее зову ратним инва- 
лилима, постали то, ради чега су остали неспосоП- 
ни за рад? Ради опште целинс нвшег парода, |)ади 
отптих интереса свпју нас, ради стварања велике 
Ју^ославије. Али како се тој целини, зајс.шици, 
држта одужила прсма н.има? Никако. бставила 
их je да цео век проведу у мучној беди, невољи, 
cKniiaitan.v и да свој живот окончају под најте- 
жим околностима и да одлазећи са овога свота 
З^жзле што су чипм.ш оио ради чсга су постали 
инвалиди. Гооподо, како Je н>има, нсспособннм л.у- 
дима за рад тешко гледато какр други нривређују, 
a omi ne иогу, јср су неспособни, како je њима 
гледати како другл који нису im омирисали ба- 
р\т, како се то код нас свљачки каже, који су из- 
бегли nojiiv обавезу na ралпс Начине, кад сс je 
требало nopimi.ii данас стварају велике капитале и 
живе v no.'iiniancTiKMioM сјају H провођењу, док 
umi нду као сепке, изнурени. исцрпл>ени, очеку- 
.ivlin да заврше бедно. Господо, |а мислим да im 
|една држаиа im свету, која je учествоваЛа v Свет- 
ско.м   paiv,   imji'   сс   рђавије   пОк&заЛв   прсма   nm 

најзаслужнијим   синовима   своје   земље,   као   што 
je то учинила наша земља. (Плзескање на левици.) 

Господо, можемо ми говорити да смо се.ује- 
динили политичким путем, можемо ми говорити и 
да смо хтели да се ујединимо, и да je то учињено 
вољом народа, али с друге стране морамо да ви- 
димо како смо ми дошли до те воље, да ли je 
што год претходило тој нашој волјИ, да ли je 
што год претходило политичарима који су хтели 
да то изврше. Претходило je једно велико и ду- 
готрајно ратовање због кога су ти људи и поста- 
ли инвалиди, ратујући и пробијајући непријатсл,- 
ске колоне и непријател>ске заштићене бедеме. 

Господо, узалуд би Југословенски одбор у еми- 
грацији радио на нашсм уједињењу, узалуд би 
наша влада на Крфу радила на стварању нашег 
уједињења, узалуд би се писала Крфска деклара- 
ција да су централне силе. којс су против нас ра- 
товале, победиле. Господо, ми смо желели да се 
ујединимо, али je прво требало отерати некога, 
моји je сметао нашем уједињењу, трсбало je оте- 
рати Аустрију,... (Пл>ескање на левици)... и он- 
да тек добити вољу за уједињељем. Ko je извр- 
шио то, које отерао црнога орла, који je сметао 
иашсм v.jc.iim.oii.v. To су, господо, ратмици, то су, 
господо, инвалиди, који данас скапавају од глади 

Ja мислим, господо, да Министар за социјалт 
политику није ништа учинио са оним прошлого- 
дишшим ретењем, прошлогодишњом Уредбом o 
побољшању инвалидског питања, a коју je Урел- 
бу донела сама Kpa,fiieBCi<a влада, не излазећи са 
том Урсдбом пред Народну скупштину да би та 
Уредба могла бити донета боље, јер народна пр- 
СЛОВИца каже: вите л.уди више виде. И да je то 
питање било пред Народном скупштином, ja ве- 
рујем, да би та Уредба била много боља. 

Али, на жалост, Влада je сама доносила ову 
Уредбу и нашим ипвалидима дала два зрнца више 
и каже: Ево вам два зрнца, ово вам дајемо више, 
да останете живи! — Тако je она решавала наше 
инвалидско питање, дала je инвалидима још два 
зрна, која су апсолутно безначајна. Влада каже: 
Ми смо подигли порески цензус, који je раније 
био 150 динара ... (Мииистар соцпјалнс политпке 
и Hnpojinor здравља Драпипа Цпстковић: 120!) До- 
бро, пека je 120. Kao право за сгицање инвалидо, 
од 120 линара подигли см: на 170 динара и тиме 
смо ретили инвалидско питање. 

Господо, ima je тимс учињено? Није учпње- 
но апсолутно ништа. По томс je врло мали број 
иииалида добио право на иивалиду. To су два 
зрица датих, која сам paimjc нстакао. 

Још кад се у то  170 динара осиовне  порезе 
урачуиава и очев порез, онда наравно нема ту ни- 
каквог гаобољшаша, Да ли je отац дужан, кој« je 
mia'u- рирома човек, који je било сељак, било за- 
натлија, било трговал и сам сиромах и сам нема 
сретстава за жнвот да храпп сакатог сииа, неспо- 
собиог за рад, који нема или једну ногу, или јел- 
nv руку, или има Kdjn лруги физички нодостатак. 
са  KojiiM on  не  може да  привреНује, a то je све 
добио v рату ради стварања данатње иатс велпке 
државе.  У  место да ra лржава храни  и o п>е.м\ 
бригу води, јер je ради њс остао неспособан, оста- 
вила  ra  сиромашном  оцу,  који сам за себе нијс 
сттособан да заради. 

Господо, сем ових шшалида, ми дапас имамо 
ратника који су neli прави инвалиди, који нмају 
n обе руке и оое ногс и исмају физички недоста- 
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так. Али су инвалади зато што немају ни рада, 
нити сретстава за зараду, нити уопште могућности 
за живот, a због изнемоглости :i старости не могу 
да зарађују. 

Господо, ми имамо данас резервних официра 
na селу, имамо их и у вароши у редовнма занат- 
шјским, који су чете водили, који су у моментима 
батаљоне водили, и данас ти л.уди са својим по- 
иодицама скапавају од глади, и држава није на- 
шла за потребно, да ма колико пружи могућност 
за збрињавање тих л.уди. 

Господо, ja пмам један случај у маме срезу, 
гедвога човека, који je пре рата био мали трго- 
вац Отишао je у par као један обичан подофи- 
пир али се он толико истицао својим радом и са- 
мопожртвовањем да je постао резервни официр. 
Био ie пионир и raj je човек за цело времс на Со- 
iviicKOM фронту сваке ноћи са својим водом ко- 
пао ровове, правио утвр1)ења под врли тешким 
(жолностима и непријатељском ватром Cpeha га 
ie послужила и он се читав вративо кући. 

После демобилизације није код куће ништа на- 
mao Хтео je ui ради, али није могао почети ни- 
какав посао. После рата na и данас послови су 
, чкви да само онај, који хоће да зелснаши, само 
онај који има концесије, само онај који се служи 
нелозвољеним сретствима, може да заради. 

Ta i човек искрен, поштен до Kpaja, нијс имао 
соетстава за зараду. Био je једнога дана постав- 
r. рн за надзорника државних путева. Али после 
гплину дана нашло се, да он нема квалификациЈе 
Гл то ла буде надзорник на путевима, скинут je 

! тога положаја и наре^ено je да се од њега на- 
плати све оно што je раније као плату примио. 

Гооподо он je имао квалификације да утвр- 
,lVie положаје за време борби, он je имао квали- 
шкације да прави путеве и комуникациЈе за из- 
КГачење топова и доношење убоЈних сретстава на 

.плчје a нема квалифи«ациЈе да буде надзор-- 
«ик над државним или окружним путевима fM«- 
^и Божић: Жалосно! -- Милаи ЛетжошА; Можда 
има ^едостатак што није ЈРЗ.) Јесте, oaaj je чо- 
" к увек био искрен и поштен и HHje мењао својс 
политичко мишљење никада и HHje био никад у 
владаТућој партији, нити je био pa^je у ради- 
SHO странци, која je давала положаЈе својим 
SSa « без квалификација и уопште без струч- 
; ? S еме. није данас ..ристалица ЛРЗ, Koja се та- 
^nhe истим сретствима служи као и раниЈе ради- 
^л .a сгранка. и за њега нема места Ш за наЈобич- 
Sv ДРжавну службу да ради државе привређуЈе 
Гтми еним радом кору хлеба заради. 
ТоокГдо. радничко питање овде je третирано 

НаШГгоспИоГоДКрам за дужност да ипак про- 
г()нопим неколико речи o радничком питању. (Јо- 
Јаи Здравковпћ: Пошто нема радничких претстав- 

НИКаГосподо незапосленост у нашој земљи огром- 
^ ie велика! Влада није успела да организовањем 
",ЈИХ падова запосли наше радништво. Незапо- 
гпеност радника није само у вароши него je неза- 
^пгленост радиика и на селу. Ми имамо Јсдну чи- 
аву трећину сељачког народа, који тражи посла 

и 
за1Јј

аА^ОСПОд0| ко су радници? Радници су сви 
^7наии   Откуда се формира та радничка колона, 
мТтп се'зове радииштво, него се регрутуЈе од села 

сељака  Сељак који нема довољно земље, остав- 

ља село, иде и тражи зараде. И разуме се село je 
извор радничичс снаге у нашој земл^и. Нису ови 
радници који зидају ове палате велике no Београ- 
ду не за себе већ за другога свршили какву наро- 
читу школу. To су Оили најобичнији сељаци, који 
су у својс врсмс дошли са села овде у Београд да 
траже посла и зараде, na су данаг постали велик,! 
мајстори и првокласни радници. 

Према томс радничко питање тесно je везано 
са селом. 

Господо, бедна надница наших радника п 
уопште нашег радничког сталежа како no фабри- 
кама, тако и no другим предузећима таква je, да 
наш радник нема ни онолико, колико му je по- 
требно за хлебац, a камо ли за опстанак његове 
породице и за друге његове потребе. 

Господо, прошле године било je неколико 
штрајкова. Шта су ти људи тражили, кад су обја- 
вили штрајкове. Тражили су, да им се повећају 
наднице. Наступили су преговори између радника 
и послодаваца, али су ти преговори редовно за- 
вршавани без икаквог успеха за раднике. 

Господпн Министар социјалне политике, no- 
што je у прошлој годпни неколико пута кундаком 
и жандармериском палицом и куршумом разјурио 
радничке зборове, који нису били штрајкашки, 
него обични зборови за договор шта ће радити, 
како he рсшити своје тешке проблеме, Нашао 
се побуђеним да донесе Уредбу o минималној 
надници. 

Господо, ja ne верујем у ту Уредбу. (Приго- 
вори на десници). Ja не верујем у ту минималт 
надницу. (Поновии приговори на десници). Ие ве- 
рујем, a ево зашто. Зато што je ова Влада, Влада 
оосћања, али Влада неизвршења. (Одобравање иа 
левици — Приговори на десници). Није она обе- 
ћала да реши само један проблем, само једно nn- 
тање. Све je она обећала, алп ништа nnjc извр- 
шила! И 'нека се ne радују радппцп каквој до- 
Gpoj минималној надници "код ове Владе. Биће to 
само мртво слово на хартији. (Жагор и приговори 
на десници). Наш радник остаће и даље да ради 
џабе, без хлеба и без средставаза живот. 

Господо, исхрана пасивних крајева такођер 
. спада у падлештво Министарства социјалне поли- 
тике. Ja мислим да се ово питање од ове Владе 
третира више као политичко средство за добивање 
присталица за своју странку. Оно се са тога ста- 
новишта и решавало. Господо, ja нисам из пасив- 
них крајева. Али, на несрећу, због неродице про- 
шле године, и мој крај који je no плодпости уписан 
међу најплодније крајеве наше земље, прошле го- 
дине био je због дуготрајне суше пасиван. И npo- 
шле године требало je народ и у овоме крају 
исхрањивати, требало je да се држава стара o ње- 
говој исхрани. 

Али господо, од стране Владе била je пружена 
само мрвица, a не довољна исхрана. Пружене су 
само мрвице сељаку, да би се тиме исхранио да 
остане жив, али и те мрвице, које су пружене, пру- 
жене су на један чисто партизански начин. Тамо 
код нас храна je слата у врло малој количини, у 
врло скученом обиму, a и оно што je послато, по- 
слато je среском начелнику, a срески начелник je 
политички човек. Јер, наши срески начелници, да- 
нас нису ништа друго него претставници владајуће 
партије. Ти срески пачелници, као претставници 
владајуће странке, моралн су да искористе ту 
исхрану, да би дошли до присталица за .владајућу 
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странку. И разуие се, када Je дошла храна, срески 
начелници позивали су Претставнике општина и 
направнли слискове, у којв су ушли партиски људи 
мз ЈРЗ. Наравна ствар да су храну добили само 
(iHn, који су прииадали ЈРЗ. Они су говорили ОНИ- 
ма који припадају опозицији да je боље да се 
упишу \ .\\УЛ., jt'p ilira им вреди да су у опозицији, 
кад не могу да добију исхрану. Тако je било код 
нас. Ja no верујем да je бол>е било и у Босни, Хер- 
ULTOBHHH, Црној 1 "рн и Далмацији, него mro je 
било код пас. (Одобравање на левици). 

Ja сам видео како се ради na терену код иене, 
свакако се не ради боље на другим иестииа. 

Гоопсдо, name село захтева нарочигу бригу 
социјалног параи.a. Није иишс наше седо као што 
цекад »IOIIIO. да има у оолу свега и свачога, сваки 
оољак со снабдева сам и није со морадо o ссдј 
водити иикакво социјално старање. Господо, да- 
нас je соло дошло у јодан тежак аоложај. Због 
пол.оприиредно кризе и због ових економских 
општих прилика у iiamuj земљи село јо дошло у 
положај да прва брига мора бити восвећена у со- 
цијалном погдеду селу. Ако се на сслу не створи 
просперитет, ако се na сслј no створи могућност 
да сел>ак обрађивањем своје земље, заиста добије 
користи да na солу мпжо опстати, онда се нс можо 
pcmiirn mi једно Друго mnaibo, na no може со рс- 
nnrm im nmaiho радпика. 

Господо, ако жслите да што мањс буде нсза- 
послених у нашој државц, да што иање л.уди no- 
оода Берзу рада; ако жолите да mro мањи број 
људи оставл>а село и долазн у варош радн зараде, 
онда ви господо, из Вдаде решите > првом рсду 
сел.ачко iinian.o. (Узвици: Тако jel), Ако би сел.ак 
имао зарадо и проопорптота na солу, онда бп ту 
остао, no би одлазио \ варош да тамо тражи за- 
раду. <'п roia iipocnopnrora иеђутим данас нема, 
o друге стране прираштај доспева и nam сељак 
налазп се у безиздазном положају. Пуна je кућа 
способних .I.\;UI за рад, a од рада на селу нема 
никакво користи и онда je сељак принуђен ла иде 
у варош, a, пажалост, ни у ваЈ^отп посла нема. Ми 
смо сведоци, сви 1ШДКК0 нас овде има, сваког 
дана нас сусрећу сељаци, и иоле да им на1)емо по- 
сла, да iiM нађеио зарадо, na у крајњем случају " 
моле за милостињу да пм će да што год да се 
врате својим кућама, јер псмају сресгава ни да се 
Kvliii вратс. 

Госпбдо, ja морам овом приликом да укажем 
na то да no можо бити решено социјално питање 
ако се не буде данашњи друштвени поредак ме- 
n.ao у социјадном погдеду. A, господо, да се то 
\4iiiiii иора оо npniin такио.м ypol|Oii.v да оо опомо- 
гући појединцима нагомилавање ведиких капитала 
п no сме оо допустити да у onoj земљи, једни имају 
mimo noro ШТО пм троба, пмају мпого нито и МНО- 
го брзо зарађују, a други да немајз ништа. (Јед^н 
uiao: Немају im коре хлеба!). Па чак mi сретстава 
да зараде кору хлеба. 

Нока   ме   n.immv   гоопода   na|)o;niii   поолаппци, 
који о\ n.t школованих кругова или нз варошких 
кругова. .la xohy да укажем само на i*y неаравил* 
ност n mi ту несоцијалну неправду. Господо, ми 
имамо \ napoimi богатих кућа у којима се жппи 
бесно, v којима оо разбацује, док кмамо опромат- 
них у којима пома живога, a ииаио селака који 
радн n дан и воћ a хоће да окапа (,.i глади, -I1' 
NOIIV да Niiopo.niM једну rocnohy из виших кр.\- 
гова, која  нема другог посла  noro да  нацрвени 

вокте, да нацрвени уста, да окупа своје штено и 
да оо аутомобилом прошета, са сељанком са села 
која нема мараме да се повеже, која пома вре- 
иена честито да се умије, и која нема могућности 
да купп сапуна, да опере веш сапуном, него пере 
luni боз oanvna, nopo ra само водом и пополом. 
(Одобравање на левици.) II док ми имамо такав 
систем, док мн имамо такву велику разлику одо- 
адо до rope, нема ту социјалне правде. Док ми 
имамо прод очпма случај Јосипа Стојановића, бив- 
mor помоћника Министра финансија, који je биб 
сиромаша« човек одмах после para, који je одмах 
ПОСЛС para оодоо у гуђој i<ylm, a оад се открило 
да on пма оодам куНа, да има два аутомобила и 
да има im.n na Додии.у, да његов cim чипи оно 
mro je \Miiinio ca onoM девојком и ради његовог 
боса морали су ornim \ гроб n кћерка и отац. Док 
\III пмамо такво богаћење na једној страни, с дру- 
io стране пмамо толико незапослених људи, којн 
скапавају од глади, ту онда нема социјалне прав- 
до. (Одобравање на лоници.) 

Ja liv оада да кажем неколико речи o здрав- 
ственом старању Министарства социјалне полнти- 
ке и народног здравл.а. (Милап Лазаревић: Ila ти 
нисн докто|), no зпаш Tu ro!) Господине, кад би 
Ви били miMormiJm 1!и би сте памогпијо н гово- 
риm, a no би ото говорили тако! (()д()бравање на 
левици. — Мплап Jliuapeniih: Tu ниси никакав 
чоиок!) 

Претседипк Стеван Ћирић: Молим Вас, г. Ла- 
aapoiml.v, да no употребљавате непарламентарне 
пзразе. 

Војислав Лазић (наставља): Иајвећа nama 
брпга треба да будо старање o здравствеиом ста- 
иу miinoi народа. Здравствено стање нашег народа 
im јо добро. To ми морамо сви да признамо; a mta 
je узЈкж гомо? liani je народ nanio од дугогодиш- 
њег ратовања. Он je за време para претрпео тешхе 

(Невол.о и пелику боду, jop imov били само ратпицп 
onu којн су билп na бојним пољима, него и они 
који оу ОСТВЛИ код Kvlio и жене и деца, сви су они 
били ратници. 

Све je то подполо тегобе рата и тешку окупа- 
цију целријатеља, и, разуме се, raj и такав тежак 
paimi подожај KOJU je nam народ [тритискивао до- 
noo jo nainoM народу то да je on изгубио здравље 
које je IIJIO рата имао.   Немамо ми данас   онаких 
младпх n  јодрих младиКа и девојака ма селу, као 
mro их  |е 6ИЛ0 пре para. I loi лодајте name сел.ан- 
ке; ono су оада блодо и немају онога црвенила на 
обраву mro оу ra пре рата имале. Па, господо, сад 
посде рата дошла je и ona економска криза и еко- 
помока беда na селу, р1)ава исхрана и р1)ави усло- 
mi   за   живот   vonmio,   рђави   хигијснски   услови 
доио.тп ov  ro, да оо данас у пашом оолу често по- 
jan.T.viv oo.Tonirmio, појављују се у великом обиму 
туберкулоза n друге болести и зато    наш    народ 
тражи да има   доста   локара.   A   лекара у селима 
пома. Лекари су сконцентрисани no варошииа, и 
троба преДузетм нарочите мере na да лекар оде у 
oo.io. Ja оматрам, господо, да je nam школован чо- 
noK дужам да своје школовање и своје знање којв 
je \   ШКОЛИ отекао nooMorii свом шроду. Не можо- 
мо, господо, omi MU да свршимо   школу.   Ако би 
omi \iii onpnm.iii школу, na ко би радио на селу, ко 
on био оо.пак-, ко on opao n cojao? Mopa неко оста- 
iii na оо iv да ради и да приврсђује, мора неко да 
буде радник. Један известан број људи може ићн 
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на школовање да тамо стекне знања, али то знање 
послс да употреби «а добро свога народа. И, го- 
сподо, лекари који су стекли лекарско знање, ду- 
жни су то своје знање дати народу из кога су по- 
никли. A они то своје знање не могу дати народу 
ако остану само no варошима и градовима a не 
спусте се и у село да тамо примене то csoje знање 
и ту своју науку коју су стекли на школовању. До 
сада, господо, није учињено ништа у том погледу 
штоби иагерало наше лекаре законским путем да 
се спусте у село. Иредузета je приватна иницијати- 
ва од једног уског круга лекара који су фактички 
осетили колика je неправда од тога што je наше 
село остало без лекара и без лечења, na су основа- 
не no селима здравствене задруге и преко тих 
адравствених задруга наши су лекари почели до- 
лазити у село. Господо, млади лекар др. 1аврило 
KoiHli пикренуо je ово питање, и његови најбољи 
саоалници у томе делу јесу: др. Стеван Иванић и 
лп Карло Шнајдер. Ми сељаци морамо тим шко- 
лованим синовима нашега народа, тој нашој бра- 
Ки одати пуну захвалност за ово покреташе здрав- 
ствених задруга. (Одобравање). Др. Гаврило-Ко- 
јић vMpo ie изненадно као врло млад човек, али 
његов започети посао, његове идеале продужили 
rv шегови другови, те данас има већ доста здрав- 
гтвоних задруга и велики број лекара који су no: 
гтали њихови помоћници, радећи предано у тим 
чпоавственим задругама. Ми тим задругама мора- 
мо дати полета и воље за рад ка селу. 

Ja господо, мислим да je то најбољи начин 
лечења сељака путем здравственог задругарства. 
Хоавствене општине које се предвиђаЈу a Koje се 
никако не оснивају, не би дале оно што би дале 
што дају здравствене задруге на селу. Зашто? 

Чадруга учи задругара поред тога како he се у 
кигијенском погледу понашати, како ће хигиЈен- 
гки свој живот удесити; учи ra и у погледу мо- 
^алног, културног и .просвешог напретка његовог. 
Господо здравствено задругарство развија задру- 
гаоску свест, развија солидарност за заЈедничко 
лечење свих сељака у једном селу. И зато ja ми- 
?лим да смо ми дужни да томе задругарству што 
више изиђемо у сусрет. да ra што више помогнемо 
v шеговоме раду, и жалим што Министар соци- 
1,лне политике и народног здравља HHje у своме 
ivueTV предвидео већи кредит за помагање тога 
чадоугарства. Ja сам видео у буџету Један мали 
^пепит од 500 хил>ада динара. Сматрам да je то за 
Smv земљу врло мало, јер здравствено задругар- 
гтво треба да се шири да буде у свакоме селу здрав- 
пИена задруга, и онда можемо казати да смо бар 
нршто учинили за поправку оронулог здравља на- 
шега народа. (Одобраваше на левици). 

Господо  ja морам да напоменем овом прили- 
„пм и да изнесем рад Уреда за осигурање радника. 
vnp;i за осигурање радника посгао je Једна уста- 
мпна потпуно биракратска. Тамо се предмети ре- 
„«Raiv врло тешко и уколико се решавају, реша- 
a\v се тако, да што већи број радника, који.су 

Вгдкаћени и остали неспособни, одбије од права 
С^  пенту   Окружни уред у том погледу врло je 
Гкпт na ако нешто мало и даде ренту постоји цен- 

ла v Загребу која његове одлуке Већим делом 
лпише Али, господо, у прибирању уплата за оси- 
гЈпање радништва ja морам да изнесем Један по- 
rrvnaK који мислим да није на своме месту. Окру- 
^•ни упед за осигурање радника тражи да имаоци 
^ршаћих машина на селу плаћају удео за осигу- 

рање радника на све раднике који на тој вршаћој 
машини раде. Ja бих још разумео и разумем кад 
би се тражило да плати сопственик вршаће ма- 
шине на оне раднике што ложе машину, и што 
хране машину, на она три радника која су у не- 
посредној вези са машином, али не разумем да 
сопственик вршаће машине мора платити и на one 
раднике који носе снопље, који noće сламу, који 
носе џакове са житом и који немају никакие везе 
са машином и који нису његови радници, већ су 
то радници сопственика жита, које машина врше. 
Јер код нас вршалица иде од куће до куће no селу 
и сопственик вршаће машине има само своја три 
радника a остали радници су сопственици свога 
жита. To нису чак ни пољски радници, него con- 
ственици свога жита. Скупимо се нас пет кућа, na 
позајмљујемо један другом наднице, na се данас 
оврше код једног, сутра код другог и тако редом. 
Ми сопственици вршемо своје сопствено жито a 
од сопственика вршаће машине Уред тражи и заду- 
жује ra ca баснословним сумама и каже: једна вр- 
шалица има 30 радника, и за ове њих има да плати 
осигурање, међутим од тих 30 радника само су тро- 
јица који иду уз машину a радници су сопственика 
машине, a 27 су сопственици своје пшенице која 
се врше. 

Господо, мој предговорник са овог места г. 
Мохорич рече да наш Министар социјалне поли- 
тике није имао времена и нема довољно времена 
да мисли и да се бави социјалним питањем у на- 
шој земљи; њему je претежније питање, организа- 
ција партије. Господо, то je претежно питање ње- 
гово и ja потпуно делим мишљење свога претход- 
ника г. Мохорича и господо, да овом приликом 
изнесем један случај партизанства јер, господо, г. 
Министар као партиски човек мора гледати своју 
партију и гледа je и он употребљава сва сретства 
да придобије што већи број партиских људи. Го- 
сподо, ja hy изнети један пример партизанства г. 
Министра јер сматрам за дужност своју да то из- 
несем, пошто je наша дужност да укажемо прстом 
на све оно што није добро. Начелник Среза опле- 
начког г. Станимир Марковић велики je штићеник 
Министра r. Цветковића. Господо, као штићеник 
његов и као човек који je повлашћен од партије 
ЈРЗ и коме je наређено да за партију добије што 
већи број присталица, он je за време општинских 
избора лично као начелник среза држао зборове 
у срезу и на њима говорио. Господо, да ли се то 
поклапа са идејом демократије, да државни чинов- 
ник, начелник среза, отвара зборове и говори на 
њима? (Граја, упадице и протести на левици). 

Претседник Стеван Ћирић: Молим господу 
народне посланике да не упадају у реч говорнику, 
a г. говорника да продужи говор, јер му време 
ускоро истиче. 

Војислав Лазић (наставља): Господо, он je на 
зборовима говорио овако: ово je мој кандидат и 
ако гласате за овога кандидата, гласате за мене и 
према томе народ у Срезу опленачком имао je да 
гласа за среског начелника a не за претседника 
општине. Taj начелник срески пошто je успешно 
завршио своју мисију, он je за награду добио по- 
стављење за саветника у Министарство социјалне 
политике и остао je још тамо на Опленцу и добио 
два месеца осуства или боловање, то je његова 
ствар или ствар Министра који му je то дао, да 
уведе његовог заменика у политичку дужност и 
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научи како треба присталице за ЈРЗ стварати, a 
сиакако кад изврши мисију онда he отићи у Ми- 
нистарство социјалне политике. 

Господо, Министар je у своме експозеу гово- 
рио у Финансијском одбору, да je он утврдио да у 
нас има болница које имају и лекаре и послугу a 
које немају болесника. Ja верујем да тога има, али 
морам да укажем да у извесним местима нема бол- 
ница a има болесника, a негде има болница али са 
недовољним бројем кревета. UHOM. приликом хоћу 
да укажем да су болнице у Београду толико пре- 
трпане да се са Опште државне болнице ираћају 
ико 4U болссника дневно, то je просечна цифра, 
јер не могу бити примљени. Околина око Београ- 
да, и то цела долази у Београд на лечење. Није 
бољи случај ни са болницом Ваљевском и тамо 
нсма довољно места, нема ни довољно зграда. 

И као што видите на једној страни има бол- 
ница a нема болесника a на другој страни има бо- 
лссника али нема довољно оолница. baro ja ми- 
слим да наше Министарство социјалне политике и 
народног здравља мора да се нарочито постара да 
сс оолнице оспособе за свој рад, да се оспособе 
да могу примати болеснике и да се та здравствена 
политика унапреди такр, да не буде случаЈ као што 
je сада, да тамо, гдс има болница нема болесника 
a где има оолесника да нема болница или их има 
или су мале и немају довољно постеља. 

У једну партизанску владу, као што je Влада 
др. Милана СтоЈадиновића, не могу да верујем, не 
могу да верујем да ће она решити ни један n'po- 
блем у овој земљи, као што није ни решила, не 
могу да верујем да ће решити социјално питање, 
не могу да верујем да ће решити здравствено пи- 
таењ, аошто она no своме саставу није за то ни 
способна, и с тога ћу гласати противу овог буџета. 
(Пљескање на левици). 

Претседник Стеван Ћирић: Реч има народни 
иослапик г. др. Шиме Кулишић у име групе Народ- 
nor радног клуба. 

AKO r. г. посланике занима, ja могу саопштити 
да je то тристотинити говорник у овој буџетској 
дебати. 

Dr. Sime Kulisic: Gospodo narodni poslanici, u 
današnjoj modernoj državi lcško je povući granicu 
između političkih, socijalnih i ekonomskih problema. 
Nemoguće je riješiti jedan politički problem ako se 
prethodno ne rasvjetli socijalna i ekonomska stra- 
n,i Log problema. 

Današnja Vlada nije izvor hiti političkih niti eko- 
nomskih snaga zemlje. Ona istina ima većinu u Par- 
lamentu, ali je ta većina bez političke snage, a osim 
toga u očiglednoj suprotnosti sa ekonomskim sna- 
gama zemlje. 

A osim toga je u očitoj suprotnosti sa ekonom- 
skom snagom zemlje, jer od 370 narodnih poslanika 
imamo manji broj privrednika, imamo 58 seljaka a od 
toga 20 u Skupštini, koji su agilni zaslugom g. Voje 
Lazića a nemamo ni jednog radnika. 

Današnja Vlada ne rcšava savremene prohlonic 
svesirano već jednostrano, samo politički. Naime ona 
ne deluje aego samo politički obećava, i ako je naš 
problem no samo politički, nego ujedno i jedan so- 
cijalan ekonomski kompleks. Usled krize danas je 
ugrožen   cijeli  savremeiii  društveni   poredak. 

Danas u bijedi /ivi ogromna većina naroda. Sru- 
šena je vera u tradicionalni ekonomski sistem, odba- 
čeno  je   l'atalistieko  verovanje   u  vječnu  dobrotvor- 

nosl privrednih zakona. Radi loga u svrhu postignu- 
ća socijalnih smerova i ekonomskog poboljšanja ši- 
rokih narodnih masa, pojedine države su zavele u 
oblasti privrede bilo totalnu bilo delimičnu inter- 
venciju. 

Kod nas se hoće samo da se politički djeluje 
umjesto da se prede na jednu smišljenu socijalnu po- 
litiku. Iznašaju se samo politička pitanja: samoupra- 
ve, federacije, centralizam, dekoncentracija vlasti, 
unitarizam, međutim našega seljaka i široke mase 
interesuju ti problemi samo utoliko u koliko smatra 
da će rešenje tih problema biti ujedno ekonomsko 
rešenje njegovih vitalnih potreba. Čim on uoči da ta 
politička pitanja ne rešavaju njegov ekonomski pro- 
blem, on će ta politička pitanja kao neefikasna za- 
baciti. Široki slojevi žive u bojazni od neizvesne bu- 
dućnosti i mislim da nisu naročito gladni i političkih 
problema. Država ima da reši primarno ekonomsko 
socijalne probleme da svaki u ovoj zemlji ima prava 
na pristojan život, pravo na rad i pravo na hleb. 

Vlada mora smišljenim planom da intervenira u 
oblasti privrede, ona mora današnju anarhističku 
ekonomsku delatnost pretvoriti u razumni instrume- 
nat, koji će biti u službi naroda kao celine. Ulaskom 
iz anarhističke privrede u plansku privredu izašlo bi 
se iz današnje krize a samim tim bili bi lakše rešeni 
svi unutrašnji problemi, čisto političkoga karaktera. 
Samo vlada koja je izraz interesa širokih narodnih 
masa može primeniti i uvesti u život ovaku ekonom- 
sku plansku politiku i time riješiti sve političke i 
ekonomske probleme Jugoslavije. 

Današnji kapitalistički sistem u cilju da sačuva 
svoje pokolebane pozicije, gušeći demokratiju, stva- 
ra kroz kruti centralizam fašističke pokrete. Samo 
zaslugom kapitalističkog sistema oborene su nekoje 
savremene evropske demokratije i stvorene fašističke 
državne organizacije u cilju da kapital bez kontrole 
isključi iz dobiti rada i privrede široke narodne slo- 
jeve Dok god se iz naše sredine ne uklone svi tra- 
u-ovi centralizma, dokle god se kapital, bio on do- 
maći ili strani ne stavi pod kontrolu naroda, dotle 
se ne fendeu riješiti naši ni ekonomski, m socijalni a 
ni politički problemi, jer i političke probleme odr- 
žava i raspiruje kapital  radi svojih interesa. 

Svijet više nije zadovoljan samo formama demo- 
kratije.'formama'parlamentarizma. On ne traži samo 
forme tih političkih načela, nego, njegovu stvar- 
nost da u tim političkim formacijama ostvari svoje 
ekonomske i socijalne interese. On hoće da vidi po- 
zitivne rezultate rada demokratije i parlamentarizma. 

Socijalna pitanja snažno su zakucala na vratima 
ministarskih kabineta i traže bezodvlačno njihovo 
radikalno rešenje. Rešenje tih socijalnih pitanja iz- 
bija u formi komunističkih pokreta, revolucionarno. 

I dok je taj pokret bio vidljiv, on se je mogao 
lako da uguši. 

No on danas dolazi nečujno, on je nevidljiv, ali 
svako osjeća da on postoji, da se konstantno i la- 
tentno širi, bez buke i vidnih vanjskih manifestacija. 

Tu sad ne pomaže sila, ne pomaže policija, već 
duhovni socijalni preporod, promjena načela da- 
našnje privredne delatnosti, promjena ekonomskih 
načela i ekonomskog stanja u kojem neće biti izra- 
bi jivača ni izrabljivanih, u kojem će biti izdignuto 
načelo  rada, dostojna naplata  radne djelatnosti. 

Ništa ne pomaže tucati glavu u pijesak i lamen- 
lisali da su prilike teške i žalosne. 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 

Vreme leti stalno i bezobzirno i teško nama i 
budućim generacijama, ako pustimo da nas ono 
pregazi. 

Cijela Evropa nalazi se danas sa cijelim svojim 
kulturnim životom u previranju. Ova traži lijeka 
svome socijalnom zlu. To nam najbolje pokazuju 
Sjedinjene "Američke države i današnja Francuska, 
koja je energično zahvatila da preobrazi svoj soci- 
jalni poredak U Evropi nemamo jedan dovršen so- 
cijalni poredak koji bi nam mogao biti škola u rije- 
šen ju naših socijalnih problema. Isto tako ne mo- 
žemo tražiti uzore u Rusiji, jer tamo još nije rije- 
šeno socijalno pitanje. Rusi su srušili stari socijalni 
poredak, ali novi još nisu sagradili.    • 

Oni dakle stoje pred riješenjem socijalnog pro- 
blenui kao i ostali narodi. Rusija će moći dati pri- 
mjer 'socijalnog rešenja bilo u pozitivnom bilo u 
negativnom pravcu tek u budućnosti. 

Socijalno- pitanje nije nikakav tehnički pojam, 
pak za njegovo rišenje ne postoje ustaljena načela 
odnosno pravila. 

Socijalno pitanje je pitanj« duhovnog života. 
nak ono ne može biti za uvjek i definitivno riješeno, 
ier je ljudsko društvo u svom duhovnom djelanju 
iivek u razvitku i stvaranju. Danas ćemo naći riješe- 
ne socijalnog problema, a sutra će se već nametati 
drugo novo riješenje. v 

Svaka generacija imace njesavati socijalno pi- 
tanje, jer će stajati'uvijek pred novim i novim pro- 
blemi'ma socijalnog karaktera. 

Cilj svake vlade, koja imade socijalnog osecaja 
mora da bude da društveni poredak približi idealnoj 
socijalnoj pravdi. 

Mi moramo u socijalno politički život uneti svu 
svoju savjest, punu duševnost etičkih principa, jer 
samo sa lako visokim odgojem moćićemo da se bar 
donekle    približimo    idealnom    rešenju    socijalnog 
problema. .    .    , . . -.« , 

Ali etički princip, kojemu moramo svi težiti kao 
celina to je najvažniji faktor za uređeni socijalno 
politički život, da društven poredak postavi na zdravu 
Osnovu, i da ga približi idealima socijalne jednakosti. 
Socijalna pravda ima se protegnuti na sve staleže, na 
seljake i radnike, činovnike i intelektualce. Snaga i 
veličina države leži u rešenju ovih problema. 

Gospodo, nije dosta imati demokratski program, 
već treba taj' program sa punom savešću provesti u 
delo a na temeljima socijalne pravde i jednakosti, 
мјје' dosta govoriti i nabacivati se demokratijom, 
već je potrebno i težiti cilju demokratije i u rešenje 
političko socijalnog problema uneti svu svoju dušev- 
1 st i svu svoju snagu poštenog i ispravnog morala. 
To mora biti cilj jugoslovanske demokratije. 

Sadanji društveni poredak ne može da nas zado- 
volji nM™') pojedince, ni kao grupe, ni kao celimi. 
Kakove    mi    pojave   vidimo   u   našem    današnjem 
draStvu? 

U duhovnom životu vidimo opadanje idcalmn 
motiva i pobuda, opadanje nesebičnih ljudi, porast 
materijalnih pobuda i interesa, veliku neprosvećenost 
-irokih masa. " fizičkom životu: loše higijensko 

anie u masama, slabu ishranu, porasl tuberkuloze, 
alkoholizma i veneričnih   bolesti, što sve   dovodi do 
degeneracije  rase. . ,      , . 

Ц ekonomskom životu: losu raspodelu dobara, 
/■ostilu produkciju, slabu raspodelu sretstava pro- 
izvodnje    nedovoljnu   i   nesavremenu   eksploataciju 

dobara i preradivanje sirovina, spekulativnu indu- 
striju i trgovinu i neuređene finansije. 

Mnogi nalaze uzrok ovim nedaćama u politič- 
kom stanju, u režimu i u sistemu centralizma. 

lako je taj uzrok dobro postavljen, postoje i 
drugi razlozi, a ti su s jedne strane prvo pretežno 
rasne i istorijske prirode, drugo, anarhija kapitali- 
stičke delatnosti u našoj privredi, a s druge strane 
teško stanje, u koje je naša država zapala posle 
evropskog rata, iz kog se je stvorilo naše narodno 
ujedinjene. 

Mi smo zemlja oskudnog kapitala i u svrhu 
razvitka naše privredne delatnosti mi smo ovisni od 
stranog kapitala. 

Kod nas postoje dve struje: jedna za strani ka- 
pital, i druga protiv stranog kapitala. (Jovan Zdrav- 
ković: Pljačkaju i jedni i drugi!). 

Prijatelji stranog kapitala ovako rezonuju: Naša 
je privreda zaostala. Treba podići privrednu delat- 
nost, razviti industriju. Tada će nestati krize i naći 
će se uposlenje za svakoga. Sa razvitkom privrede 
ojačaće se naš trgovinski bilans. pojačaće se poretka 
snaga naroda, stvoriće se povoljni uslovi za kulturni 
i prosvetni razvitak zemlje. Država se pokazala kao 
loš privrednik. Samo privatna inicijativa može da 
dade poleta privredi. A za privatnu inicijativu traže 
se kapitali. 

Mi privatnog kapitala.nemamo, barem ne u do- 
voljnoj meri. 

Treba zato svim sretstviina privući strani kapi- 
tal u našu zemlju i olakšati mu pod svaku cijenu 
i bez ikakove rezerve priliv u našu privredu. To su 
mišljenja onih. koji zagovaraju priliv stranog ka- 
pitala. 

Protivnici stranog kapitala rezonuju međutim 
ovako: Strani kapital je anacionalan i nemoralan. 
Sa njim dolaze u našu zemlju stranci, koji podrža- 
vaju tudi mentalitet i u svojim akcijama vode se 
samo svojim egoističkim ciljevima. Ti stranci nemaju 
nacionalnih i humanih obzira, demorališu sredinu u 
kojoj žive, eksploatišu  radnike i potkradaju državu. 

Strani kapital u bescenje odvlači naše nacional- 
no bogatstvo. U zemlji ostaje minimum kapitala za 
isplatu radnika i  druge režijske troškove. 

Ove su ontužbe protiv stranog kapitala uglav- 
nom tačne. samo u tom pogledu ne postoji razlika 
između stranog i domaćetr kapitala, jer je osobina 
jednoe i drusrog da eksploatiše što više može, jer 
kapital uopšte nema nacionalnih ni socijalnih oso- 
ćaja. On traži samo svoj nrofit i posluje samo pre- 
ma načelu profita: što veća eksploatacija i što veći 
interes. 

Osim toga mladi kapitalizam je gladan i halap- 
ljiv. Često je trori i bezobzirniji od starog stranog 
kaoitala. Strani kapital vodi često pravu kolonijalnu 
politiku u zemljama, koje su manje kulturne i nacio- 
nalne neosporne. 

Osobito su teški ekonomski razlozi, koji se na- 
vode nrotivv nesavesne eksploatacije, koju vrši tudi 
kapital. 

Što se  tiče  koruncije. u  njoj  se  domaći kapital 
dobro  snalazi,   zapravo  i  bolje  od  stranog.   Samo  u 
korupciji, koja dolazi odozgo, strani kapital  je opa 
sniji od domaćeg. 

Kapitalizam uonšte je jedno potrebito društveno 
i ekonomsko zlo. Treba gđ samo stezali nodesnim 
ekonomskim i političkim merama i ublažiti rtjegOVU 
pbgtibrtu  delatnost.  Ne  može  se  prema tome voditi 
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jedna principijelna borba protiv stranog kapitala. Ta 
borba treba da se preokrene u borbu protivu zloupo- 
trebe stranog kapitala i kapitala uopšte, tim prije 
što je nama strani kapital još uvek potreban, a od dr- 
žave ,koja se je pokazala kao loš privrednik ne može 
se očekivati jače oživljenje privredne delatnosti. U 
pogledu kako je sprovedena kontrola kapitala i nje- 
gova primena u privrednom životu, može da nam po- 
služi, kao uzorna švedska, koja je smišljenom organi- 
zacijom kanitala u periodu od punih 30 godina, po- 
digla socijalni nivo kod stanovništva na zavidnu visinu, 
osnivajući zadruge na svim poljima privredne delat- 
nosti. Svaki radnik u Švedskoj smatra kuću za leto- 
vanje i motorni čamac neophodnom životnom potre- 
bom, a koje se stvari u ostaloj Evropi smatraju luk- 
suz pristupačan samo boiratašima. 

Svaka reforma okušana je prvo u praksi. Skan- 
dinavske zemlje razvijale su se za poslednjih 100 
eodina više manje po strani od nacionalnih i poli- 
tičkih strasti kontinentalne Evrope. Za poslednjih 
30—40 sroditia uspele su da organizuju plansku 
uiuitrašniu privredu. Svrhom joj nije bila utopistička 
država, izgrađena u smislu propisa proizvoljnih te- 
orija, već praktičan čili. da se snize izdaci za pri- 
stojno i udobno življenje a koji je najbolje izražen 
u krilatici Švedske sociial-demokratske stranke: u- 
dobnost u kući za sve klase bez razlike. Tako se 
standard života u Danskoj i Švedskoj popeo na naj- 
viši stepen u Evropi. 

Gospodo, s obzirom na ove prilike kulturnog i 
sociialnoer razvoja u drucfim zemljama, potrebno je 
pogledati kakav je socijalni standard života naših rad- 
nika i kakovi su uslovi životni, uslovi pod kojima 
se oni nalaze. Kod nas je radničko osiguranje uza- 
konjeno Zakonom o osiguranju radnika od 14 maja 
1922 <rodine. koii predviđa tri frrane osiguranja: osi- 
(Titrsmie ti sbičajn bolesti, drusro nesreće i treće osi- 
цпгапје u iznemoglosti, starosti i smrti. 

Penziono osiguranje postoji već za sve javne 
š'tižbnike. Zakon o radnjama predviđa sra i za.same 
zanatlije i trgovce, a sprovedeno ie već takode za 
.'dvokate, a treba da se sprovede i za lekare, apo- 
tekare i novinare. (AIcksandnr Lazarević: Za advo- 
kate propalo!) Ne. postoji još uvek, samo je. refor- 
mirano na području advokatske komore u Zagrebu. 

Sprovodenje osiguranja za slučaj iznemoglosti, 
starosti i smrti ne trpi nikakvog odugovlačenja, jer 
se bez tog osiguranje ne može ozbiljno pristupiti 
suzbijanju svih onih bolesti i nedaća, koje tište naš 
radnički stalež. 

Za odgodu osiguranja što se tiče bar krupne in- 
dustrije nema nikakvog opravdanog razloga. Čak bi 
to odlaganje bila velika nepravda prema domaćem 
radničkom življu, kojega velika industrija, koja je 
pretežno stranog porijekla, ostavlja nezbrinutog da 
padfl na terel SVOJOJ siromašnoj rodbini ili javnim 
humanim institucijama kao prosjak. 

Gospodo narodni poslanici, donesena je Uredba 
0 minimalnoj nadnici, koja predviđa minimalnu nad- 
nicu od 2 dinara po radnom satu, to jest za 8 časova 
dnevnog rada 16 dinara, a može da se kreće maksi- 
malno do 24 dinara dnevno za prostog fizičkog rad- 
nika. 

Ova Uredba ovakva kakva je donesena ne može 
da poluči a niti će polučiti svoje socijalne svrhe, jer 
ne može da zadovolji radnike, jer njima nije toni l> 
redbom osiguran minimum egzistencije. Ta Uredba 0 
minimalnim  nadnicama po svome sadržaju  nije soci- 

jalna. Tom Uredbom je predvideno obavezno pomi- 
renje između stranaka, radnika i poslodavaca, pre 
nego što bi se pribeglo štrajku. Ova ustanova Uredbe 
daće prilike poslodavcima da otežu ispunjavanje 
svih opravdanih zahteva svojih radnika stereotipnim 
razgovorima i pregovorima, a to ne može da zado- 
volji radnike tim pre kad Uredba ne predviđa obligat- 
no sklapanje kolektivnih ugovora, koji mogu done- 
kle da spreče pojedinačno izravnjavanje radnih snaga 
sa strane poslodavaca. 

Gospodo, poljoprivredni radnici i sluge u poljo- 
privrednom radu, osobe pomorskog ribarstva nisu ni- 
kako socijalno zaštićeni. Kod njih nije osiguranje 
uopšte provedeno a niti je obavezno kao kod drugih 
radnika, pa je u socijalnom interesu da se i za njih 
izvrši obavezno osiguranje. Međutim, prema tome 
obaveznom osiguranju naše trgovačke i industriske 
komore zauzele su jedan negativan stav iz neoprav- 
danih razloga, jer to osiguranje, naročito osiguranje 
za slučaj .smrti, iznemoglosti ili bolesti ne može da 
bude iedan veliki teret našoj privredi, jer će ona taj 
teret koji bude dala za to osiguranje, prebaciti na 
potrošače, a radnici će i onako morati^ doprinašati 
svoj doorinos za izvršenje toea osisruranja. 

' Nedavno su naši pomorci zatražili osiguranja za 
slučaj invaliditeta, međutim to njihovo traženje bilo 
ie odbijeno sa motivacijom privrednih komora, da to 
osiguranje soada u treću vrstu osiguranja, t. j. osigu- 
ranja za slučaj bolesti, smrti i iznemoglosti i da tako 
osiguranje ne bi mogla da izdrži naša privreda. Me- 
đutim, mi znamo da je život pomoraca vrlo težak, da 
i on izvrenut opasnostima života. Pomorci se nalaze 
daleko od svojih porodica, žive pod vrlo teškim uslo- 
vima. kod njilv nema radno? vremena, oni moraju da 
rade svakodnevno, kad <rod ustreba, a da ih se za to 
ne plaća. Rad  iednosr pomorca je najteži. 

Ovom nrilikom ia bih izneo u pogledu naših po- 
moraca jedno vrlo teško i krupno pitanje, a to je Pi- 
tanje povratka niihovih uloea koje su dali u zadrugu 
..Garihaldi". Naime, posle nropasti Austrougarske mo- 
narhije, naši mornari koji su se nalazili zaposleni na 
triSćanskom Lojdu ti Trstu, bili su osnovali jedno dru- 
štvo za uzaiamno osiVuranie odnosno nodupiranie 
nod imenom ..Garibaldi". To društvo je bilo u ilali- 
ianskim rukama. UOnSte ono ie bilo italijansko nre- 
rlnz^će i naŠ mornari od svoiih beriva sn davali sva- 
komesečno stanovite doprinose, zanravo taj doprinos 
hto im Ie Rustezan nrisilno tako da ^u nolate sa stra- 
no naJili mornara n U\ zfldrUftl ..Garibaldi" iznojite 
ПРкоИкл miliona ifaliianskih lira Kad je došla faSi- 
uir-i-i vlada, ona \P iz ovop itaHianskof društva i/- 
barila svn strano radnike pa je tako izbacila i naše po- 
morm sa (ili brodova. 

Medni im  niibnv!  nlo^i  nisu  im  novrareni.   ne.ttn 
*n i dalie ^n^ržani   To oitanie bilo ie nekako г<»бм»о 
Neotunskim    konvendlflins   na   fai    način   da   mšipi 
mornarima italiianska vlada iamči /a povratak ulova 
samo do ZTK, A to ie malo. Kad su naši mornari vi- 
'h']\ r>vn slabo ге"епi,-   oni su nevolino pristali na to 
Mfl   tom  nitaniu   rad!  se  već  nreko  1П  p-odina  i   loS 
do   d^na.S   m<ii   "aši   mornari   dobili   nikakvo   re<eni^ 
U  tom  oraveu. To  ie vrlo bolno  i teško pitanie krai 
č'niemVe da se oni nalaze tamo na pranici kola ana- 
cionalno   i   I-oše   delnie   "i   nsihu   naše"   nanula.   Пвк 
ie već ч  mteresn  prestiža  naše države, rla i ovo pi- 
tanie1   definitivno  skine  sa   dnevno?   reda.  .Ta  sam  0 
foi  stvari  nisao  i  trosnodinii   Pretsednikn   vlade dr. 
^toiadinoviću i eosnodinn Ministru sociialne nohtike 
i narodno? zdravlja jer ja zastupam preko 100 ra- 
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denika koji imaju milijonske svote, i danas mi je 
izjavio gospodin Ministar socijalne politike da je to 
pitanje rešeno u amandmanima ove godine. Ja molim 
zato gospodina Ministra da se izjasni ovde u Skup- 
štini o toj stvari, da bi mogao onaj siromašni narod 
tamo to čuti i jednom biti smiren i da se uveri da 
ova država pokazuje za njega smisla i da vodi računa 
o njegovim potrebama, interesima i brigama da mu 
ti ulozi ipak nisu izgubljeni, kao i to da će biti izmi- 
reni barem u onom srazmeru kako to predviđaju 
Neptunske konvencije. 

Da je, gospodo narodni poslanici, od potrebe 
pružiti što veću zaštitu našim radnicima i omogućiti 
im zdrave uslove života i rada, to proizlazi iz statis- 
tike za 1935 godinu, koju je izdao Ured za osigu- 
ranje radnika u Zagrebu. Te godine bilo je nespo- 
sobno za rad usled bolesti 288,702 osigurana člana. 
Prema godini 1934 pokazuje se jedan porast nespo- 
sobnih za rad usled bolesti za 22.978 osigurana člana, 
п irod 1935 bilo je upućeno na bolesničko lečenje 
44 151 osiguran član prema 40.659 članova u god. 
1934 Usled bolesti ili nesreće u god. 1935 bilo je 
nesposobno za rad 2.924 člana od ukupnog broja 
svih članova koji [e iznosio 543.549 članova. Na hi- 
ljadu osiguranih članova dolazi 5,2",; umrlih članova. 

Velikom broju obolenja i mortaliteta uzrok su 
slabe nadnice i rdave higijenske prilike u radioni- 
cama tako od 1000 smrtnih slučajeva osiguranih čla- 
nova'otpali su u god. 1935 najviše na sledeće bolesti: 
na zarazne bolesti 44,5, na tuberkulozu pluća 349, a 
tn ie gospodo, jedan veliki procenat; na bolesti 
mozira i /ivaca 56,2, na bolesti dišala 64, na bolesti 
'toka krvj ]25, na ozlede 100 i na samoubistva 45,8. 

Pn statistici nesrečnih slučajeva za god. 1935 bilo je 
.Uuono 11 035 rentnih invalida. U god. 1935 prijav- 
Гепо je svega 15.369 nesretnih slučajeva, od kojih 
najveći procenat otpada na šumsko-pilanske indu- 
strije sa 653 nesretna slučaja. 

Slabo i nezaštićeno socijalno stanje našega rad- 
ništva dovelo je, prirodno, i do štrajkova, koji su 
sorovodeni u 1936 godini. Mnogi su gospodo, hteli 
"ia prikažu te štrajkove kao delo agenata sa strane 

su čak tražili da se ti štrajkovi zabrane. Međutim, 
Irospodo, nisu ti štrajkovi preduzimani iz neke obesti, 
već jedino zato da radnici poboljšaju svoje ekonom- 
sko i socijalno stanje. A kakvo je to stanje, mo^u 
vam kao primer navesti to da je jedno vreme kod 
-umske industrije plaćan rad od 75 para na sat, što 
vnosi svega 5 do 7 dinara dnevno. Sem toga, gospo- 
Но radnici naročito šumski i poljoprivredni, izrab- 
liivani su i na taj način, što za svoj rad nisu dobi- 
Jali naknadu u novcu nego što je tamo uobičajena 

r'iksa da im poslodavac u mesto novca da takozvanu 
Pismenu potvrdu, kojom ih šalje u dućan da im se 
*mo naturi roba koja im i ne treba, a uz to i još 

• no skuplju cenu/Mnogi su se radnici protivu toga 
L nili" i obraćali su se za zaštitu upravnim vlastima, 

noslodavac, čim bi za to doznao, on bi dotičnoga 
a Hnika otpustio. Takvo izrabljivanje radne snage sa 
rfrane   poslodavaca   mora   se   bezuvjetno   sprečiti   i 

ravne vlasti moraju nastojati na tome da kontro- 
^н kako i na koji način se radnici isplaćuju: u goto- 

m novcu ili u nepotrebnim stvarima, kad i kako se 

iS^ aia ću izneti ovde jednu malu statistiku prema 
ndatcima Središnjeg ureda za osiguranje radnika da 
. vidi koliko su iznosile njihove nadnice. Iz te sta- 

^•tike se vidi da su 8Г1.346 radnika imali nadnicu do 

8 dinara; 97.585 sa nadnicom od 8 do 14 dinara; 
137.185 sa nadnicom od 14 do 20 dinara i, istom, 
72.900 radnika sa preko 48 dinara. Jedna anketa sa- 
rajevske Radničke komore bavila se pitanjem sezon- 
skih građevinskih radnika, pa je utvrdila da 66% rad- 
nika ne doručkuje, 10% ne ruča a 15% uopšte ne 
večerava. 

Zagrebačka Industriska komora, da ispita pro- 
blem radnika, pravila je jednu anketu, kojom je 
obuhvatila 270 prediizeća sa 30 do 37 hiljada rad- 
nika pa je tom anketom ustanovila: da u našoj in- 
dustriji više od polovine radnika ne zarađuje ni to- 
liko da može da pokrije i minimalne fiziološke po- 
trebe ni za sebe a kamo li za svoju porodicu. I taj 
izveštaj ankete glasi: da industrijski problem nije u 
nezaposlnosti već u niskim cenama i usled toga, u 
slaboj kupovnoj moći širokih slojeva i njihovom ni- 
skom standardu života. 

Gospodo narodni poslanici, nadnice su veoma 
važan faktor kad je u pitanju život radnika. 1930 go- 
dine te su nadnice iznosile preko 5 milijardi dinani, 
dok su se 1935 godine spustile na 3 milijarde. 

Gospodo narodni poslanici, nadnica mora biti 
socijalna, dakle izdašna za izdržavanje jedne porodi- 
ce, ona mora biti životna da bi obezbedila snažne ge- 
neracije, trajno mogla da čuva našu rasu od degene- 
racije. Sve ove socijalne koristi ne može da obezbedi 
donesena Uredba o minimalnim nadnicama. Minimal- 
ne nadnice mogu radnicima biti obezbedene putem 
kolektivnih ugovora zato treba našim radnicima i na- 
meštenicima obezbijediti najpuniju slobodu njihovog 
organizovanja u slobodne sindikalne organizacije. 

No, gospodo, uz radnički problem postoji kod 
nas jedan od najaktuelnijih problema, a to je naše 
inteligencije. Kod nas se postavlja problem inteligen- 
cije u hiperprodukciji, međutim taj problem više je u 
tome što školovana inteligencija u našem socijalnom 
životu ne zauzima ono mjesto koje bi mogla i treba- 
la da zauzima. 

Kad govorimo o inteligenciji moramo voditi ra- 
čuna o tome da se radi prvenstveno o ljudima koji su 
svršili škole. 

Naši privredni krugovi nisu došli do uvidavnosti 
da bi se naša inteligencija dala u većoj mjeri kori- 
sno zaposliti nego što je to slučaj. Gotovo bi se mo- 
glo reći da u tim našim krugovima postoji izvjesna 
averzija prema školovanim ljudima. 

Drugi razlog zbog kojega naši intelektualci ne 
mogu naći posla i hleba jeste loše organizovano trži- 
šte rada naših intelektualnih radnika. Kod nas se ne 
može znati koliki je broj nezaposlenih intelektualaca 
sa fakultetskom spremom po njihovim strukama, ne- 
mamo statistike o njihovim ekonomskim i socijalnim 
prilikama. Ne samo da su kod nas nezaposleni inte- 
lektualci sa fakultetskom spremom većinom prepu- 
šteni sami sebi, nego kod nas nema uopće nikakvog 
planskog rada za buduće stvaraje intelektualnih rad- 
nika prema prilikma naše sredine. Zato i ulaze stran- 
ci u našu zemlju i pod vidom stručnjaka zauzimaju 
mesta našim ljudima. Kod nas dakle nema hiperpro- 
dukcije inteligencije kako se hoće sa nekih strana da 
prikaže. Koliko bi, na primer, pravnika mogle zapo- 
sliti naše opštine. Narodu su potrebne škole i nastav- 
nici, jer se naš narod nalazi u kulturnom zaostatku a 
mi imamo hiljade nenamještenih učitelja i profesora. 
Mi imamo loše zdravstveno stanje u narodu a na se- 
lima je potpuna oskudica u lečnicima. Mi imamo Sre- 
dišnji ured za posredovanje rada i u svim većim gra- 
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dovima postoje njegove podružnice, javne berze rada. 
One' bi se imale takode baviti i pitanjem neuposieno- 
sti intelektuiaca uopšte. 

Ustanove za posredovanje rada i omladinske or- 
ganizacije na Liiverzitetima mogle bi primiti na sebe 
i tu funkciju, da budu ujedno savetodavni organi kod 
izbora studija i zvanja. 

Gospodo, mi imamo još jedan problem a to je 
problem populacije. 

Naša država kao pretežno agrarna zemlja iako 
relativno slabo naseljena nalazi se baš zbog svoje 
privredne strukture u relativno stalnoj prenaseljenosti. 
Kao pretežno agrarna zemlja biti će stalno prisiljena 
da eksportira radnu snagu. Tako smo prisiljeni da 
emigracijom gubimo ogroman broj produktivnih sna- 
ga u najboljem naponu. Zbog privredne strukture 
zemlje oseća se kod nas pritisak nezaposlenog i su- 
višnog seoskog i gradskog stanovništva koji idu u 
industriske centre da nadu sebi zaposlenje. 

' Kod nas je natalitet još uvjek visok i prirodni 
porast u zemlji ide godišnje od 425.000 do 495.000. 
Uza sve to što je ljudski materijal kod nas dosta jak 
u rađanju, ipak postoji niski fertilitet, radi sve ja- 
čeg i bržeg dizanja mortaliteta. 

Uzrok visokog mortaliteta jesu nepovoljne eko- 
nomske i higijenske prilike. Naš narod većim dje- 
lom izvrgnut je kroničnom gladovanju, koje stvara 
fizičku i intelektualnu degeneraciju. Dok u Belgiji 
broj smrtnih slučajeva kod dojenčadi i djece iznosi 
19.9%, u Južnoj Srbiji iznosi 51.5%. 

Naše selo zagazilo je u pauperitet i u njemu se 
konstantno nalazi. Ishrana tog našeg »idiličnog« sela, 
daleko je ispod minimuma. Za slučaj bolesti nema 
sretstava ni za liječnika ni za lijekove koji su za 
njega u svakom slučaju preskupi. Danas, gospodo, 
ako seljak poboli njega čeka, ako je bolest teška, 
neminovno propast, jer nema sretstava niti za liječ- 
nika niti za lijekove. Kraj svih sreskih lekara, vete- 
rinara, agronoma koji su birokrate u pravom smislu 
reći, selo živi u svojoj siromaštini i zaostalosti i raz- 
vija se sporo, samo, kako to dopušta hod njegove 
prirođene nadarenosti. Usled centralizacije sretstava 
proizvodnje nastavlja se stalno seljenje iz sela u gra- 
dove. Ali kad ni industrija ne može više da primi i 
uposli višak seoskog stanovništva, tada iskrsava novi 
problem, problem emigracije. 

Gospodo, skoro jedna četrnaestina našeg naroda 
živi na američkoj hemisferi i u pretežnom djelu kao 
radnik. On radi u rudnicima, topionicama i tvorni- 
cama. Osim radnika ima dosta našeg svijeta, koji se 
bavi zemljoradnjom i voćarstvom na svome zemlji- 
štu i ribarstvom. Kada se naši ljudi uporede sa dru- 
gim strancima u Americi, ne može se reći da su naši 
ljudi imali uspjeha u Americi. Izvesni pasivni krajevi 
.Jugoslavije upućeni su na iseljavanje, odnosno na 
privremeni odlazak u evropske zemlje i prekomor- 
ske krajeve. Naš narod odlazi u svijet da pribavi 
sretstva za uzdržavanje sebe i svoje porodice i da 
se nakon nekog vremena opet vrati svojim kućama. 
Pored potrebe da dođe do sretstava za izdržavanje, 
goni naš narod u tudi svijet i drugi faktor, a to je 
dug, jer je naš narod još uvek dužan i još uvek se 
zadužuje. Međutim, godine 1924 S. A. D. zatvorile 
su vrata našoj emigraciji. Nesređene političke prilike 
u zemlji odvratile su desetke hiljada naših iseljenika 
od povratka kući i odlučiše da tamo stalno ostanu. 
Usljed zabrane iseljavanja u Sjedinjene države, masa 

naših posleratnih iseljenika uputila se prema Južnoj 
Americi, osobito prema Argentini. Za nekoliko posle- 
ratnih godina do po prilici 1928 naš iseljenik mogao 
se nekako provlačiti. Štedeo je do krajnjih granica 
da uzdržava obitelj i da otplaćuje dug. U tu svrhu 
slao je kući znatne svote. Ukupne iseljeničke doznake 
iz čitavog svijeta kretale su se od svršetka rata 
do konca 1929 između godišnjih 14—20 miliona do- 
lara, što je iznosilo jednu milijardu dinara godišnje. 
Međutim, svetska kriza teško je pogodila naše ise- 
ljenike u Americi. Radnici koji su ostali bez posla 
trošili su svoju teško zarađenu uštedu ili su se za- 
duživali, dok kriza prode ili krene na bolje. 

Međutim kriza nije prolazila, nego je pritiskivala 
sve jače i više tako da se danas naša emigracija u 
Americi nalazi u teškom stanju, u kakvom se nikada do 
sada nije nalazila. U Severnoj Americi u krahu hana- 
ka naši" su ljudi pretrpjeli ogromnih gubitaka. Da je 
u domovini bilo manje pljačke iseljeničkih pologa, 
više nadzora, znatan dio tih uloga mogao je biti u 
domovini spašen i za iseljenike i za našu zemlju. 

Gospodo, danas iz Južne Amerike jedan dec na- 
ših iseljenika spašava se povratkom pomoću repatri- 
cije. I opet se vraćaju sa svim velikim teretima duga 
sa kojim su u svijet otputovali u nadi da će u svetu 
svoj socijalni život popraviti. Nigde gotovo u Evropi 
nema naroda čiji iseljenici bezglavije i nepripremnije 
u svet putuju kao iseljenici našeg naroda. Ni od koga 
zaštićen odlazi u svet koji je njemu potpuno nepo- 
znat gde ga čeka neuposlenje, izrabljivanje i prevara. 
Drugi narodi uz saradnju i potporu države, uz razne 
zaštitne, dobrotvorne i gospodarske ustanove pružaju 
pomoć svojim iseljenicima i daju upute u pogledu 
pravca iseljavanja i vrste zaposlenja. U čitavom Bra- 
zilu, gde imade '30—40.000 naših građana, većina je u 
najsiromašnijem stanju, naša država nema ni poča- 
snog konzula, da tim bednicima bar u nečem bude pri 
ruci i pomoći. 

Svi zapadni i severni narodi kad polaze u svet 
znaju gde odlaze i na šta dolaze. Naš svet polazi u 
svet nemajući pojma šta ga tamo čeka, da li postoji 
potreba njegove radne snage u tom kraju ili ne. Po 
južnoameričkim zemljama na stotine grupa naših ise- 
ljenika stalno pešače nemogući platiti podvoz od ied- 
nog kraja do drugoga, kao izgubljene duše tražeći 
hleba. Trebalo bi znati koliko je naših ljudi prešlo 
Ande, tražeći rada uzalud. To je tragika naših iselje- 
nika, a o njima mi moramo i te kako voditi računa. U 
Ameriku treba dolaziti spreman, da se ta sprema is- 
koristi na širem i pogodnijem terenu nego li kod 
kuće. 

Gospodo, još treba naglasiti da u Evropi sigurno 
nema zemlje, koja hi od Jugoslavije slabije pozna- 
vala život i prilike svoje emigracije u svetu i manje 
se za njih interesovala." Teški problem emigracije ne 
može se rešavati paradama i banketima, već tu treba 
dubokog proučavanja problema i savesnog primenji- 
vanja potrebnih mera. Tu Ministarstvo socijalne poli- 
tike i narodnog zdravlja može da imade široko i za- 
hvalno polje rada, ono treba da vodi računa o našim 
iseljenicima, o njihovom   kulturnom   i   ekonomskom 
stanju,  da  učvrsti  vezu naših  iseljenika  sa  domovi- 
nom, da ti siromasi osete, da je država tu koja će ih 
moralno i materijalno pomoći, kad to ustreba u nji- 
hovoj nesreći. Treba pojačati našu diplomatsku i kon- 
zularnu službu i postaviti na ta mesta savesne činov- 
nike, kojima je problem emigracije dobro poznat, a 
ne samo" figure za reprezentaciju. 
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Još ću, gospodo, da spomenem jedan problem, 
koji tišti naš narod. To je zdravlje našeg naroda. 
Spbmenucu problem tuberkuloze, koja se usled svoje 
raširenosti naziva socijalnom bolešću. 

Gospodo, kod nals od tuberkuloze boluju svi sta- 
leži Od nje boluju i umiru djeca, odrasli, bogati, si- 
romašni, činovnici, obrtnici, radnici i seljaci u veli- 
kom broju. Socijalni je položaj od velike važnosti za 
razvijanje bolesti. Siromaštvo pogoduje tuberkulozi 
i ostalim bolestima kao i loše stanbene prilike. Tu- 
berkuloza je kod nas mnogo raširena i među seoskim 
nučanstvom i to ne samo medu siromašnim nego i 
medu imućnijim. Uzrok tome leži u njihovom nehi- 
gijenskom načinu života, u napornom radu i lošoj 
ishrani Kod nas je pomor od tuberkuloze na selu 
toliki   koliki drugde u svijetu po drugim gradovima. 

Poboljšanju higijenskog načina života našeg se- 
ljaštva valjati će posvetiti naročitu pažnju. 

Mi moramo da mobilišemo protiv te zarazne bo- 
lesti sve naše moralne i materijalne snage. Što je do 
iad u tom pravcu učinjeno, nedostaje za suzbijanje 
tp bolesti Ponegde je osnovan po koji dispanser, 
no koja bolnica, po koji sanatorijum ali na trgovač- 
ko! osnovi. Ali to sve nije dosta jer ni tuberkulozu 
пр liječi jedan čovek, jedna institucija nego cijelo 
Hmštvo cio narod. Najširim narodnim prosvijećiva- 
nipm treba promicati higijenu i higijenski način ži- 
vota,  poboljšati ekonomsko stanje širokih narodnih 
slojeva. 

U borbi protiv tuberkuloze treba više. borbenih 
otpmenata  a to su:  antituberkulozni dispanseri, bol- 
; гр i lečilišta za tuberkulozne, gospodarske kolonije 

tuberkulozne, ferijalne kolonije, šumske i sunčane 
-kole  i  druge administrativne mjere. Sve te zdrav- 
ctvene institucije imaju biti pristupačne svima boles- 
nirima bez obzira na njihovo imovno stanje  U Ve- 
i kni    Britaniji   tuberkuloza je počela   opadati   još 

•VP   neeo li što je bio poznat uzročnik tuberkuloze. 
тРт?гок  tome opadanju leži poglavito u poboljšanju 
Ekonomskog i socijalnog stanja pučanstva. Kod nas 

nehigienski   građeno" selo,   nehigijenske  kuće   i 
n^h srijenski se ljudi hrane i žive. Podizanje narod- 
^.r   zdravlja   naša   je   najpreča   zadaca,v zdrava   i 

Sna   rasa   je poduvjet za procvat   nase   države, 
i^avne zadaće   promišljene   sanitetske   politike bile 
u      П higijensko   prosvjećivanje   naroda,   2) dobro 

■^mišliena   i   sustavno   provođena   socijalizacija   u 
Рл avstvu   t j   sve  zdravstvene  ustanove trebalo bi 

'initi nristupačnim i najširim slojevima naroda, 3) 
^Vneliita  reforma naših bolnica i sviju ustanova za 

ialnu skrb, 4) svestrano suzbijanje uzroka akut- 
nih i kroničnih zaraznih bolesti. 

Za izvođenje dobro promišljene sanitetske poh- 
•r ^ notrebni su lečnici sa razvijenim socijalnim shva- 

^iem svojih dužnosti. Ali se pored toga mora tra- 
^Л veći kontakt i to neposredno sa narodom. 

Rad se mora prenjeti na sela, dakle ne verti- 
kalno nego horizontalno. 

U  održavanju jakog, zdravog, našeg seljačkog 
ia jeste težište svega onoga što se kod nas može 

Ha nazove tako zvanim popravljanjem rase. Mi i ne- 
a   mo mnogo da popravljamo već da održimo i sa- 
Javamo naš lijepi zdravi i brojni seljački svijet. 

Za nas radi toga borbena fraza ne glasi: higi- 
•pna rase, nego higijena sela i svega onog što je u 
;lp7i sa seljakom i njegovim životom.. 

Gospodo narodni poslanici, imajući u vidu da je 
Vlada promašila i u pogledu rada Ministarstva za so- 

cijalnu politiku, i budući da ono ne može da udo- 
volji socijalnim potrebama našeg naroda, ja ne mogu 
da glasam za ovaj budžet. (Pljeskanje na levici). 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик г. Чедомир Захарић. 

Чедомир Захарић: Господо народни посла- 
ници, чули смо сви у овоме Дому исцрпно доку- 
ментовани експозе г. Министра социјалне полити- 
ке и народног здравља, чији je експозе no својој 
садржини и опсежности за свако поштовање. 

Унапред изјављујем да код овога великог ре- 
сора важног са разноврсним функцијама нисам рад 
подврћи критици ма и једну радњу у њему, али 
сам рад као народни посланик једног пасивног 
краја, који се налази у географском центру наше 
Југославије, дати извесне сугестије и указати на 
прилике тога мога краја колико оне тангирају по- 
словање Министарства социјалне политике. 

Колико je опсежно и деликатно пословање у 
Министарству социјалне политике, доказ je и то 
да ja као говорник код овога раздела буџета не 
знам одакле бих прво почео, да ли од народног 
здравља, социјалног старања, наших инвалида, 
болница, санаторијума, пијаћих вода итд. итд. 

Сматрајући да се стварањем здравог тела у 
човеку ствара и здрав дух у њему рећи ћу прво 
као лаик у медицини неколико речи o здравстве- 
ним ириликама у моме крају. Ужички народ je сиро- 
тан и оскудан са најнужнијим потребама за жи- 
вот. To je крај који живи од рада на туђим посло- 
вима, од стоке и сточних производа и од воћа и 
његових производа када оно буде родило и тим je 
самим уочљ.иво да je мој завичај у тесној вези са 
социјалним старањем и бригом за народно 
здравље. 

Социјалним старањем због тога да се народ 
обезбеди са исхраном и другим невоља.ма, народ- 
ним здрављем због оскудне и недовољне исхране 
и неподесних хигијенских прилика. Taj честити 
крај, кога ja престављам у овоме Дому, највише 
храни управо одржава висински чист ваздух и до- 
бра пијаћа вода. Да није тога, још би био много 
већи проценат разбољевања и умирања у раној 
младости и најлепшим средњим годинама. Услед 
недовол^не суве хране и незгодних хигијенских 
прилика, наш je грађаним подложан свима боле- 
стима. Kao сваки срез и мој срез има свог санитет- 
ског среског референа, но будући срез као један 
од највећих no површини у некадашњој нашој 
Краљевини Србији, њему je недовољан један ле- 
кар да би могао у 16 општиш одазвати се позиву 
свакога грађанина, коме лекарска помоћ затреба, 
те би зато молио господина Министра за стварање 
могућности за још једног лекара, како би се, што 
рекох, сваком дому у случају болести у сусрет 
изашло. За ову потребу je доказ, што у моме срезу 
због таквих околности већ пет година дана тиња 
епидемија дефтерије и шарлаха, o чему je надле- 
жнима познато, као и то какве су прилике и окол- 
ности до овога довеле. 

Болница бановинска je у Ужицу са околности- 
ма као и све остале болнице бановинске и као та- 
ква још и удаљена од Среза златиборског na народ 
од ње мало користи има. 

У моме крају нема притиока крви и склерозе 
услед слабе исхране, и сваки je грађанин кошчат, 
жилав, лаган, ведар и чио, оштра ума и неустрашива 
погледа, те није чудо, што je као такав у минулим 
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ратовима стекао велики проценат личних и rropo 
дичних инвалида. 

Господо народни посланици, грехота би било 
кад ja, као ратни друг многих изгинулих и осака- 
ћених, не би застао код нашега поноса, код наших 
светлих цветака из онога венца, окићеног и опле- 
теног славом кроз многа ратишта од 1912 до 1919 
године, код наших инвалида. Палим жртвама и 
осакаћеним херојима имамо благодарти на првом 
месту ми из овога велелепнога Дома, који смо се 
у њему збрали, сакупили жељом народа, који нас 
je овамо послао, да му са овога места тугу бла- 
жимо, наде остварујемо и живот олакшавамо. Је- 
сте, господо народни посланици, ми на првом ме- 
сту, na редом сваки грађанин ове земље, од најма- 
њег до највећег у овој нашој великој држави, мо- 
рамо бити захвални ствараоцима њеним, и то на 
првом месту палим херојима, na онда жи-вим и 
ратом онеспособлЈеним ратницима, na тек на трећем 
свима учеоницима кроз минуле ратове. 

Мора се, господо народни посланици, призна- 
ти, да на првом месту породице изгинулих и по- 
мрлих, као и наши лични инвалиди, немају ника- 
кве користи од голог признања које им се указује, 
нарочито у овим мучним и тешким привредним 
приликама, које царују у целоме свету. Позната 
je ствар, да ти заслужни грађани наше земље нису 
потпуно задовољени и обезбеђени од свршетка 
победоноснога рата na до данас. Некако се ово 
питање обезбеђења и давања видног признања тим 
најзаслужнијим грађанима недовољно схватило и 
то баш онда, када je овом државом управљано у 
време просперитета и већих материјалних могућ- 
ности, кад je се и ово питање могло лакше решити, 
него што га ми можемо данас остварити. Ha тај 
начин наши инвалиди не би били социјално про- 
гнани и заборављени. Тешки су то грехови, ročno- 
до народни посланици, a још теже последице за 
будућа наша поколења. C тога са овога места са 
дужношћу и правом констатујем, да je Данашњи 
Министар социјалне политике у овогодишњој бу- 
џетској години учинио један велики корак уна- 
пред и омогућио повраћај инвалиде за преко 
23.000 лица. Желетије, да се и у будућој буџетској 
години у овом погледу коракне још дужим ходом, 
не би ли се грешке исправиле бар на остатку на- 
них мученика и незаштићених инвалидских поро- 
дица. којих je сваким даном све мање и мање. 

Велшке 'наде наш народ полаже у данашњу 
Краљевску владу, те да ће она и ово крупно шита- 
ње потпуно и хумано решити. 

Господо народни посланици, — поменуо сам 
у почетку и пијаће воде, са којима мој крај изоби- 
лује у самоме квалитету, док се у њеној количини 
много оскудева, вал^да услед кречњачког масива 
и великих висина. Доказано je, да у Округу ужич- 
ком има засеока, који морају ићи на воду no неко- 
лико сати, тако да су чељад и стока таквих места 
у сталиом даноноћном походу. Има честитих дома- 
ћина, који се жале, да им je тешко у кући оженити 
младића бољом приликом, јер се зна, да та неве- 
ста, као најмлађа (no нашем обичају) има се рас- 
плећити идући на воду no неколико часова. Са ово 
неколико речи рад сам уверити наш Централни хи- 
гијенски завод и уваженог Министра социјалне 
политике, o потреби скретања што веће пажње и 
на ову околност ужичког краја. 

Неправо би било, да не речем неку реч и o 
рђавом стању са пијаћом водом у нашем бившем 

окружном месту у самом Ужицу. Ужице, као и 
многе вароши и варошице предратне Краљевине 
Србије зле су судбине биле раније у малој Србији, 
која je располагала са врло скромним буџетима и 
могућностима у погледу водовода и канализаци- 
је, na и сада, у великој Југославији, иста их je 
судбина снашла. Са урођеном скромношћу, као 
прави патријахални домаћини жељно смо загр- 
лили наше миле и драге Југословене, na смо ра- 
дије чинили сваком другом делу наше миле и ве- 
лике Југославије, него себи самима у погледу по- 
дизања путева, јавних грађевина, na и самих пи- 
јаћих вода. Опијени славом и надчовечанским ус- 
песима наше војске, мало смо се освртали на своје 
опорављање и подизање у оно време, када je у 
нашој земљи било већих материјалних могућности. 

Ужице je стара турска чаршија, положена у 
котлини реке Ђетине, опкољена бРД,има са свих 

страна. Оно je изложено великом ризику и опа- 
сности'услед нездраве и нехигијенске пијаће воде. 
Ужице, као што рекох, јесте стара варош и, као 
таква, заснована на најпримитивнијој здравстве- 
ној основи. Све чесме су у вароши доведене дрве- 
ним цевима, — како их ми зовемо чунковима. Ва- 
рош je без канализације, те, као таква, има врло 
сумњиву воду, јер дрво временом трули и прима 
у се све наилазеће бакциле, a то све уди здравл>у 
грађанства вароши Ужица и њене околине. У ове 
околности уверен je и сам г. Министар социјалне 
политике, те му и са овог места и ову велику по- 
требу ужичког краја стављам на душу, тим пре, 
што наше Ужице, услед пасивне околине, a живо- 
пионе висинске природе, упућено je на туризам те 
као чувено због Златибора, Рибнице, Кремана, Ка- 
луђероки Бара, Дрине и других места изложенп 
великој посети странаца, који у последње_ време, 
из године у годину своју посету умножавају, тра- 
жећи баш те чисте еоде, ваздуха — што наши веле 
— из прве руке, четинара и других природних 
благодети. 

Излажењем на сусрет овој ужичкој потреби, 
држава би оспособила овај крај здравствено и 
створила како граду, тако и његовој пасивној око- 
лшни бољи и угоднији живот. 

У моме Срезу златиборском налазе се горе по- 
менута летовалишта Златибор, Рибница, Кремна и 
Калуђерске Баре. 

Златибор има своје ваздушно лечилиште, кра- 
љеву Воду са врло слабим хигијенским приликама, 
те би на тај факат требало скренути што већу 
пажњу како ово посве подесно лечилиште, обда- 
рено свима природним лепотама, не би добило 
рђав глас и штетан утицај. 

Иаш чувени мирисни Златибор je висораван 
просечне надморске висине од 1000 метара. Пун 
свежине, цветног мириса и шаренила. Преко лета 
кроз сезону опорављања, одмора и лечења, прође 
Златибором no неколико хиљада посетилаца. Зла- 
тибор се подиже више приватном иницијативом, 
но иницијативом бановине и државе, који су по- 
звати за његово уређење. И преко зиме Златибор 
са околином пружа нашем ^ладом смучарском no- 
лету разне нијансе својих коса, нагиба, повољних 
терена и скијачких линија. 

Златибор je у срећној околности, те као паси- 
ван и оскудан крај, има истрасирани пут преко 
Златибора"и Рибнице, као везу са Санџаком, али 
није срећан, да се тај пут доврши. Ha њему се ради 
од прошле године, од онда када je на Владу до- 
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шао г. др. М. Стојадиновић сп својим кабинетом, 
но услед оскудних материјалних средстава, са ко- 
јима наша пасивна Дринска бановина располаже, 
ти радови напредују споро. 

Пошто je и овај пут у вези са летовалиштем 
Златибор, надам се, да he r. Министар социјалне 
политике уложити своје интересовање и за њега. 

Кремна je једно висинско место, налазећи се 
испод Шарган планине, обдарене лепотом изобил^а 
свежине и четинарских комплекса; Кремна се про- 
теже између Златибора и Калуђерских Бара. 

Калуђерске Баре су између станице Кремна и 
варошице Бајине Баште, на једном платоу, обра- 
слом боровом, смрчевом и јеловом гором, место 
пуне свежине и природних лепота, али без пута, 
удалзено од Креманске железничке станице свега 
7'и no километара трасираног модерног пута, који 
je народ из околине његове прокопао својом ку- 
лучећом снагом још у време, када je постојала 
област ужичка, и од тада, na до данас на том путу, 
у погледу извођења вештачких радова   није ура- 
ћено ништа. 

Молим Господина Министра социјалне поли- 
тике, да се заинтересује и за ову околност иако 
није'дужан водити рачуна o путевима, али je овај 
пут у вези са једним великим санаторијумом, који 
je подигао Централни хигијенски завод, a коме се 
може прићи само nemice, коњем и назор волујским 
колима од Креманске станице или Бајине Баште. 

Овај санаторијум прима велики број деце пре- 
Ko лета, која од својих кућа дођу врло удобно ра- 
зним железничким пругама до станице креманске, 

одатле морају са највећом муком пети се уз ве- 
лике висине, док дођу у саму зграду санаторијума. 

Од Златибора—Чајетине преко Шљивовице 
no Креманске станице постоји стари, скоро неупо- 
тоебљени пут којим би требало повезаги летова- 
лишта мога среза: Рибницом, Краљевом Водом, 
Кремна, Кал. Баре—Б. Башта. 

Овај санаторијум кошта са својом организа- 
иијом до 2 милиона динара, те сам с тога слободан 
мога драгог пријатеља Министра г. Цветковића 
замолити, да се са одговарајућим ресорним Мини- 
стром и o овој потреби заинтересује. 
' Нс бих могао са овота места сићи, a да не одам 
пуну хвалу нашем уваженом г. Министру Цветко- 
вићу, који je учинио више него и један његов прет- 
ходник у свима правцима свога ресора. 

Нарочиту хвалу одајем му зато, што je омо- 
гућио да преко 23.000 инвалида и њихових поро- 
пица добију истргнуту кору хлеба и да им се др- 
жава одужи како треба. 

Исто тако захвалан сам г. Минисгру, што je у 
погледу радничког питања поклонио већу пажњу, 
него и једна влада до сада. 

Надам се, и у то сам уверен, да he наша Кра- 
љевска влада на челу са нашим уваженим пријате- 
љем и вођом г. др. Миланом Стојадиновићем сва 
несвршена тешка питања решити на потпуно за- 
ловољство и срећу ове наше земље, те с тога из- 
јављујем да ћу гласати за буџет. (Одобравање у 
центруму и на десници). 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик г. Љубомир Јовановић. 

Л»убомир Јовановић: Господо народни посла- 
гици буџет овог Министарства није тако велики 
na би могао да подмири у целини материјалне из- 
татке, да би олакшао стање раднИштва, a у исто 

време није тако довољан, да би могла наша хиги- 
јена да буде на достојној висини како у вароши, 
тако и у селу. Управо, буџет није тако велики, када 
би се упоредио са грандиозним и галантним обећа- 
њима господина Министра социјалне политике ... 
(Жагор и приговори у центруму. — Милаи Лаза- 
ревић: He дирај у кума!)... обећањима радништву. 
обећањима за побољшање њиховог материјалног 
стања. (Поновни приговори у центруму и на де- 
сници. ■— Одобравање на левици). Потребе народа 
у болницама, у хигијенским установама и клини- 
кама тако су велике, да би се за све то морало 
дати не десетине и стотине хиљада, не више ми- 
лиона, него и стотине милиона динара. 

Целокупан рад господина Министра социјалне 
политике своди се на инспекциона путовања с јед- 
ног краја земље на други, не у циљу да помогне 
сиромахе и слабе, већ у циљу да учврсти органи- 
зацију — тројке Јерезе! (Жагор и приговори у 
цснтруму и на десници. — Одобравање на левици). 
Овакви поступци господина Министра социјалне 
политике нису оправдани, a још мање социјални. 
(Милан Лазаревић: A када je јурио за тебе, био 
je добар!) 

Својим инспекционим путовањем, господо на- 
родни послаиици, запоставио je свој рад у своме 
ресору тако, да су нужне потребе требале чекати 
на његов потпис недељама, na и месецима. (Жагор 
и приговори у центруму и на десници. — Одобра- 
вање на левици) 

Метните руку на срце, na искрено реците, или 
бар у себи осетите, да оваквог Министра уопште 
наш народ није имао, оваквог Министра — са ње- 
говим инспекционим путовањима. (Гласови на де- 
сници: Мн смо задовољни!) Никад таквог није за- 
бележио наш Парламенат, али морате рећи и у 
души признати, да je то страшно шта се са њего- 
вим инспекционим путевима дешава. (Приговори 
на десници и узвици: To je лично!) 

У нашем народу већ je ушао у причу  
(Милан Лазаревић: Ушао je у причу Љуба Јова- 
новић!  Жагор)   да  постоји Министар  соци- 
јалне политике, као вечити путник са његовнм са- 
лонским колима, луксузним аутомобилом, масним 
дневницама и празним обећањима- (Протести и 
приговори у центруму и на десници). Обећао je 
више чесама, него што има извора у нашој земљи, 
обећао je више надница радничких, него што no- 
слодавци могу да зараде, a обећао je болнада, кли- 
ника, хигијенских станица, здравствених домова 
више него што има села у нашој земљи, тако ла 
ова његова фантастична и грандиозна обећања и 
сама убеђују, да их не може привести у дело. 

Али, господо народни посланици, то му je 
ушло у навику, у крв. Како би он могао постојати 
без тога? Какав би био политичар, исто као риба 
без воде. Такав начин рада то je мамац за просте 
и наивне људе, да се уопште претстави пред наро- 
дом као веома популарна личност. Једном речју 
хтео je да постигне једним ударцем два успеха: у 
влади да се претстави као врло вредан и активан 
члан владе ... (Повици из већине: И јесте!) ... a 
уз то да има народ уза себе ... (Повици из већине: 
To je тачно!) ... a код народа да се претстави да 
je велики државник ... (Један глас: И јесте!) ... 
и омиљени министар (Узвици код већине: Јесте, 
тако je Љубо, то није ботаника!). 

Од овог двога једно je позитивно: да je r. Ми- 
нистар социјалне политике вечити путник са npa- 
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зним обећањима. Чак и бирач у најзабаченијем 
крају зна да су његова обећања кратких ногу. Ко- 
лико г. Министар социјалне политике жели добра 
народу види се најбоље из тога што политичка 
обећања уопште до сада нису приведена у дело. 
Једном речју, све Je ово неугодно тако да се код 
иарода изазива револт, јер je много боље, господо 
народни посланици, рећи искрено једном бирачу: 
Ла не могу то учинити, него ли га обмањивати. Ha 
raj начин он руши сам свој ауторитет. (Повици са 
деснице: Ти си срушио свој! Није он срушио свој 
ауторитет! — Један глас: Путуј, игумане, не питај 
за манастир. Ти си отпутовао из манастира!). 

Видећи да му некако иде тешко са организа- 
цијом политичке тројке ЈРЗ и да се у народу ства- 
ра све више незадовољство, г. Министар прибе- 
гава другој методи, наиме приближује се радни- 
штву, да тобож под видом те организације нацио- 
иалних синдиката дочепа се власти, тј. ако при- 
мети да се љегово присуство у влади не жели, a 
још ако народ дође до свога изражаја, да се не- 
како натури томе радништву na да га у згодном 
моменту прихвати и ако му устреба да му се стави 
на чело. (Гласови на десници: Он je и раније био 
заштитник радника!). 

Ja не знам чему толико напора код њега. Јед-. 
новремено он je и са банкаром и са дужником и са 
кућевласником и са надзорником кућа и са посло- 
давцима и са радницима. Ja не могу да разумем 
и да схватим његову политику, или je то оно што 
сам мало пре казао: да жели да им се у згодном 
моменту стави на чело 

Сетимо се његове интервенције за време штра.[- 
ка грађевинских радника на Пашином брду. Место 
побољшања социјалних и материјалних, радници 
су платили цех крвљу, a г. Министар je почаство- 
ван чланом Главног одбора ЈРЗ. Сам овај догађај 
довољно илуструје рад господина Министра соци- 
јалне политике. који се смеши, јер му годи наро- 
чито кад га на зборовима, које он врло често при- 
ређује, радници називају: друже. 

A још боља карактеристика г. Министра соци- 
јалне политике претставиће нам се кад вам прочи- 
там извесне пасусе ,,Нишких новша" од 4 августа 
1935 године бр. 31 (Милан Лазаревић: A кад je ју- 
рио за тебе у Алексинац, био je добар, сад ти не 
ваља! — Настаје граја). У том броју „Нишких но- 
нина" пише (чита): 

„Г. Цветковић je заиста за време нашег из- 
гнанства био у Швајцарској, али није ради школо- 
вања, већ да би избегао војну обавезу. И док су 
његови другови гинули на бојишту, он се у Ци- 
риху жени, a узгред уписује на технику, коју ни- 
када није завршио, што му ипак није сметало, да 
се no шшратку из Швајцарске претставља и пот- 
писује као свршсни машински инжињер, ма да 
нијеположио испит." (Упадице и гласови: To није 
истина!) 

Ja ћу да Вам покажем, ако хоћете, и факсимил 
тога његовог тштписа! (Настају поново упадице и 
граја услед објашњења између појединих посла- 
ника са левице и деснице, у шјој се чују и реми: 
Изјасните се да примате и одговорност пред судом 
за ово што износите!) 

Претседник Стеван Ћирић: Упозоравам Вас, 
господнне посланиче, да говорите o прсдмету и да 
се никако не упуштате у претрсс личности госпо- 
дина Министра, јер то нема никакве везе са пред- 
метом. 

Љубомир Јовановић (наставља да чита): „Он 
je   завршио   школу   тек   прошле   године,   и   то 
права     у   Суботици, a не у Београду. 1927 одно- 
сно 1925 године био je у својству претседника on-- 
штине у Нишу " 

Претседник Стеван Ћирић: Господине говор- 
ниче, одузећу Вам реч, ако наставите цитатима 
који вређају господина Министра. По чл. 45 За- 
кона o Пословном реду, то je строго забрањено, a 
no § 102 одређено je да Претседник мора одузети 
реч оиоме који вређа Министра. (Настају упадице 
и објашњења између појединих посланика са ле- 
вице и деснице. — Говорник поново узима у руке 
„Нишке новине" и показује их према посланици- 
ма). AKO наставите тако даље, одузећу вам реч. 
Ово сматрајте уједно мојом последњом опоменом. 
(Гласови са левице: Докажите противно! — MHIIII- 
стар социјалие политике.и народног здравља Дра- 
гиша ЦвеТковић: Казаћу и доказаћу само ако г. 
говорник изјави, да се nehe крити иза имунитета 
и онда hy га за све тужити суду. За сада нем^м 
нишга више да кажем!) 
Љубомир Јовановић (наставља показујући 

„Нишке новине")-- Ово су „Нишке новине" које je 
цензура пропустила! (Гласови са деснице; Изјави 
да се нећеш крити иза имунитета! — Гласови на 
левици: Ero видите како o вама говори. — Мини- 
стар социјалне политике и народног здравља Дра- 
гиша Цвегковић: Па не каже он то мени, него ка- 
же и цитира како су писале „Нишке новине".) 

Претседнчк Стеван Ћирић: Молим вас, госпо- 
дине говорниче, да наставите свој говор, a ову 
ствар да прекинете. 
Љубомир Јовановић (наставља): Господин 

Министар социјалне политике донео je додуше је- 
дну Уредбу o минималним зарадама радника и го- 
ворио je o неким колективним уговорима и o раду 
радништва, али ништа није рекао o незапосленим 
радницима, нити xohe нити жели да реши најхит- 
нија и најболнија питања радника, a то je помоћ 
незапосленим радницима. (Глас са деснице: To 
ћеш ти решити!) Господин Министар социјалне no- 
литике уопште спроводи оно што нема ефикасних 
мера код радника. Ово што je урадио, то je још 
донесено пре 50 годпна у другим културним и на- 
предним земљама. (Ого Гавриловић: Није тако, г. 
Љубо, пребацили сте се! Треба новапа и то много 
новаца!) За доношење   Уредбе o помоћи   незапо- 
сленим радницима   потребно   je   новаца    (Гла- 
сови: Много napa!)... потребно je доиста много 
пара, a потребно je и ммого напора, али наш г. 
Министар не жели да се трудн и да се замара него 
каже: ja имам и друга сретства на расположењу, 
— како би се преставио народу и радницима као 
њихов доброжелатељ. 

Ja не знам шта je г. Министар учинио до сада 
у своме ресору, да ли je подигао неки број болни- 
ца или хигијенских установа или здравствених ста- 
ница, да ли je подигао профилактична одељења 
no болницама. Ништа од свега тога он није учи- 
нио, него je само празна обећања давао. 

Приликом начелне дебате o буџету, г. Мини- 
стар je казао како je био у затвору за време збора 
J. H. C. у Нишу. Ja одмах хоћу да укажем само на 
неке нетачне чињенице. Године 1933 за време збо- 
ра, г. Министар пије био v Нишу него je био у 
Светом Роману, a 1932 године био je у затвору 
зато  што je у његовој кући била конференција 
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удружене опозиције на којој сам и ja био. (Мнлаи 
Лазаревић: To није говор o буџету!) 

Претседник Стеван Ћирић: Господине Лаза- 
ревићу, ja Вас опомињем да не у-падате говорнику 
у реч. AKO се г. говорник огреши o Пословник, 
моје  je  право  и  дужност да  га  на то  опоменем. 

Љубомир Јовановић (наставља): За ово што 
je држана конференција удружене опозиције у ње- 
говој кући, он je био кажњен, али ja вам могу ис- 
крено рећи да je њему био дат новац да замени 
затвор, али он намерно није хтео то да учини, како 
5и се преставио политичким мучеником. 

Господо, на крају морам рећи да и сувише 
тражим од г. Министра социјалне политике с об- 
зиром на шегова многобројна и галантна обећања. 
Он je, на пример, обећао мојим Алексинчанима 
како ће им дати клинику, здравствену станицу, ра- 
зне хигијенске установе као и водовод, a кад му 
ie долазила депутација ,он ју je дочекао са једним 
осмехом, тешећи je да причека на боље дане, na 
им je свакако дао и већа обећања него ли су она 
ранија, на пример обећао им je да ће им место 
Шумске дирекције, која се отселила у Ниш, дове- 
сти У Алексинац Окружни суд и да je у Финанси- 
Ски закон већ ушао и амандман o томе, мада o 
томе ни помена нема. 

Ово господо, што сам вам изложио, изложио 
сам на основу тога што су ми све те ствари врло 
добро'познате, тим пре што сам и сам доскора 
саоађивао лично са г. Министром социјалне поли- 
тике који се je сада толико заборавио да не види 
како губи терен у народу, и како га из дана у дан 
остављају и напуштају његови најбољи досадањи 
пријатељи и политички сарадници. 

Господо, када се упореди цео његов рад са 
падом овога ресора који му je поверен, онда мо- 
пате бар У Души признати да г. Министар само 
даје  празна, шупља обећања или другим речима 
туца воду. 

Завршују^и са овим излагањима, будите за 
да тиме задовољни. Да вас не бих даље замарао, 

морам изјавити, да се никада нећу завести као ви 
оваквим обманама и зато hy гласати противу бу- 
пета Министарства социјалне политике и народног 
здравља. (Одобравање на левици). 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч Министар 
социјалне политике и народног здравља г. Цвет- 
ковић ради личног објашњења. 

Мииистар социјалне политике u народног 
здравља Драгиша Цветковић: Господо народни 
посланици, «а крају буџетске дебате говори^у no 
вима начелним питаљима која су покренута у 
току дебате o Мииистарству социјалне политике и 
народног здравља. Овога пута јавио сам се за реч 
изузетно да одговорим на неколико клевета које 
cv ми овде јавно нанете и за-које hy ja наћи на- 
чина ^а их одбијем оннм путем, који je једино и 
лозвол3ен у јавном политичком животу, да их од- 
бијем од стране једнога човека, кога сам ja на- 
жалост као носилац листе и као носилац политике 
v Нишком округу носио вечито на својим леђима. 

Господо, лист који цигира господин посланик, 
то je лист који припада Николи Узуновићу, лисг 
који уређује један адвокат у Нишу, један човек 
ко[и je и данас Узуновићев човек, који je вечито 
био Узуновићев човек и у коме се листу најгоре 
писало не само за мене него и за г. Јовановића. 

Господо народни посланици, никакви то нису 
аргументи који се износе у једном листу. Ja сам 
тужио уредниха за сва ова писања и уредник je 
био за то осуђен. (Одобравање и пљескање код ве- 
ћине). 

ETO видите, господо народни посланици, ко- 
лико има истине у томе и г. народни посланик то 
зна и баш зато нема моралне квалификације да са 
овога места o томе говори. (Одобравање и пл>с- 
скање код већине). 

Господо народни послапици, износи се ту да 
сам ja тобож некакзу своју војну обавезу фалси- 
фиковао. Па, господо, то je тај лист износио у 
ономе времену кад ja нисам имао никаквога ути- 
цаја ни на којој страии, када je могао слободно 
све то да докаже. A ви знате, господо, да један 
човек који изврши фалсификат, ви знате да стоји 
под ударцем кривичног закона и ви знате како би 
тај крпвични закон према мени био примењен у 
ономе времену када je Узуновић био на власти. 
(Гласови из већине: Тако je!) 

Видите, господо, то je још онда изнесено, али 
ja овде имам један докуменат из кога се види мој 
војни раопоред. Дакле, све je у реду. Имам и једно 
уверење из кога се види шта сам ja за време рата 
чинио. Али ja морам са овог местц, да питам г. на- 
родног посланика, нег<а поштено каже пред госпо- 
дом народним посланицима овде, да ли хоће да 
понови ово што je казао, a ja се нећу крити, ни- 
сам нимада бежао од одговорности, ja hy сам 
изићи пред суд. Нека он поштеио изјави шта je 
учинио на фронту и шта се с њиме догодило, нека 
изјави ono што je нама причао и што ће другови 
народни посланици из нашег округа и својом 
речју потврдити. Довешћемо сведоке na ће се 
констатовати једна жалосна чињеница да и у 
овоме питању он нема моралиих квалификацпја 
да o другоме говори. 

Господо народки посланици, ja схватам једну 
буџетску дебату да се у њој могу да износе погре- 
шке и да се коригује рад једног политичког чо- 
века. Ja, господо, признајем да сваки политички 
човек има позитивних a има и негативних страна 
у своме раду. И ja ћу се, господо, осврнути на све 
оно што сам ja no својој савести и дужности ра- 
дио, али, господо, једну ствар никада и ником не 
Јиогу дозволити, a то je да спори да сам увек 
радио no својој савести и да je било пуно личне 
исправности у моме раду. 

Исто тако, господо народни посланици, ни 
мало није укусно, кад се зна a и сам г. посланик 
мора то да зна, да прошлих избора за народне 
посланике, да није било моје личности, да није 
било мога угледа у Округу нишком, a потврдиће 
то, ja то верујем, и тадашњи Министар унутра- 
шњих послова, да није г. народни посланик Јова- 
новић богорадио и молио да дођем у његов срез 
и да држим зборове, онда када су ме органи вла- 
сти непријатељски дочекивали и кад je он стално 
поред мене трчкарао и молио ме да ипак одржим 
збор, да није било тога, никада он не би био у 
Народној скупштини. Ja мислим, господо, да ње- 
гова савест треба да проговори и да он пред сво- 
јом савешћу мора да призна да то, што je он сада 
сдаде у Народној скупштини, има да заблагодари 
Mojoj личној популарности и мојим везама баш у 
његовом срезу. 
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Господо, ми смо се разишли на једном начел- 
ном терену, јер г. Јовановић никада није био при- 
сталица Главног одбора. Ja опет апелујем на њего- 
ву савест да каже отворено и јавно са овог места, 
a ja hy му довести десетине и десегине сведока, да 
je онда, кад сам ja бранио политику г. Аце Стано 
јевића, говорио пред сведоцима, да je r. Аца Ста- 
нојевић био поткупљен са извесне стране и да je 
водио ону пасивну резистенцију зато што je то 
извесној страни годило. 

ETO видите, господо, то су ти „начелни" мотиви 
са којима се стално руководи г. народни посланик 
у своме политичком раду и o чему сам ja морао 
изазван овде да говорим. Ja сам морао да кажем 
ово неколико речи и ja остављам господи народ- 
иим посланицима да пресуде и оцене на чијој je 
страни морал и право. (Одобравање и пљескање 
код већине — Љубомир Јовановић: Молим за реч!) 

Претседник Стеван Ћирић: Не можете, госпо- 
дине Јовановићу, добити реч ради личног објаш- 
њења. Ви сте изазвали г. Министра и тиме губите 
право. Осим тога г. Министар je дао јасан одго- 
вор. Изволите на другом месту, ако имате што да 
одговорите, a ja не могу допустити да ова говор- 
ница буде место са кога се сме вређати. 

A господу народне посланике молим да својим 
упадицама не сметају, јер због тога што упадају 
у реч кад се води озбиљна полемика догађају се 
такве ствари, да се не зна шта се сме a шта се не 
сме одавде говорити. Ja бих молио да на тај на- 
чин не отежавају и онако тешку претседничку ду- 
жност, него да помогну Претседнику да може пра- 
вилно применити Закон o пословном реду. 

Реч има народни посланик г. Мита Димитри- 
јевић. 

Мита Димитријевић: Господо, ja сам наишао 
једним случајем после једног дуела, који je овде 
био, између нашег посланичког друга г. Љубе Јо- 
вановића и Министра г. Цветковића, и у томе дуе- 
лу ja сам био само посматралац као и ви остали, и 
као посматралац ja нисам у могућности да будем 
и арбитер. Не могући да будем арбитер, ja остав- 
љам овај спор увек отворен и од обојице и с једне 
и са друге борбене стране, a они су обојица бор- 
бени и темпераметни људи, na нека тај дуел и оста- 
не отворен у толико пре што je и сам г. Претседник 
Скупштине сад поменуо да ће бити време да на- 
тера г. Јовановића да одређеније говори. A мој 
партијски друг r. Јовановић не бежи никад с мег- 
дана. Што се мене тиче, ja немам ни могућности 
да што било овде речем, јер ме мој друг г. Јова- 
новић није no овој ствари ни o чем дубље оба- 
всстио. Са њиме се слажем само у томе што ћу 
и ja, као и он, гласати противу овога буџета. A 
сама материја je јако компликована и пошто je 
не знам не могу да уђем у расправу тога. 

Ja се трудим у овој Скупштини да уверим 
другове, да сваки мој говор није*ствар импрови- 
зације него базира на извесној студији, на изве- 
сном проматрању факата, и хоћу да још боље 
учврстим то мишљсњс код мојих другова својим 
говором и o овоме буџету. 

Господо, ми морамо кад се говори o социјал- 
ној политици да имамо у виду и нашу социјалну 
идеологију, као и социјални покрет и социјално 
стање и односе у нашој земљи. Тамо где нема со- 
цијалис мисли тамо врло ретко бива и социјалне 

политике. Баш са тога гледишта ja морам наро- 
чито истаћи да се у нашој земљи, у нашој малој 
Србији врло рано јавила напредна социјална Mu- 
cao и жива социјална идеологија. A социјални по- 
крет уопште имао je своје врло активно доба. 

Ми смо, господо, добили напредне социјалне 
законе. Године 1910 донет je Закон o радњама под 
министровањем г. Јаше Продановића. A раднички 
покрет код нас јавио се још од 1901 године. 1903 
године било je већ врло много синдиката. Посто- 
јала je радничка партија, било je и радничких по- 
сланика. Имали смо тада Суд добрих људи за су- 
ђење   спорова   изме1)у   послодаваца   и   радника,   a 
тога данас немамо. To je један минус. После тога je 
настао рат. Наше je законодавство дошло у кризу. 
Између 1918 и 1919 r. долази обнова наше државе 
и у том времену одмах после рата наша Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца била je једна од првих 
држава која je створила Министарство за социјалну 
политику. To je Министарство створено благода- 
рећи господину Кораћу, првоме министру који je 
био у томе Министарству.  Господин Kopah, који 
се високо издигао својом интелигенцијом, био je 
један физички радник. Он je отац наше аграрне 
реформе, a исто тако дао je и основе за почетак 
социјалног законодавства. Доцније су дошла два 
добра закона:  један Закон o заштити радника a 
други,   Закон   o осигурању   радника.   Ти   су   за- 
кони из  1922 године. И дотле, господо, све je у 
реду. Али после тога настаје социјална реакција, 
упоредо са  политичком реакцијом. За време кад 
je Министар финансија био баш г. Милан Стоја- 
диновић  — морам   то  рећи  — десило  се   нешто 
што чини интересантан прелом у току социјалних 
момената, a то je што су у то баш време, кад се 
подизала вредност динара, биле оборене цене по- 
љопривредним производима и с тим самим и рад- 
ничким надницама.  Тада je  наступио судбоносни 
прелом. Јер, у ствари, подизање динара није било 
код  нас,  него  на  иностраним  берзама.  Међутим, 
куповна je вредност његова у самој земљи пала, 
те су тако пале и цене производима. Упоредо с тим 
и радна снага бива јевтинија. Радници су се ну- 
дили у све већем броју, a у погледу услова рада 
погоршале су се прилике не само у питању над- 
ница него и у дужини радног времена и у хоно- 
рисању тога времена. Радници no градовима нису 
били у стању да постављају услове, јер je присти- 
зала огромна маса осиромашеног сељ>ака, који су 
конкурисали радницима. Они су се нудили испод 
цене и под најбол>им условима за послодавце, a 
иајгорим  за  раднике.  Још  je  био  и остао тежи 
положај   полЈОпривредног  радника.  Ha  пример,  у 
Војводини   се   може  радник  добити   за  8 дишра 
дневно и то да буде на својој храни. Ja желим да 
вам, господо, скрснем нарочиту пажњу на тежину 
положаја пол>оприврелних радника на селу. 

У пољопривреди наступа један парадоксалан 
обрт. Тамо се наполица претвара оад у рад на тре- 
ћину, и чак четвртину, тако да се враћамо у 
феудализам. Али ту су прилике обрнуто насту- 
пиле јер je раније ara, који није радио земљу, до- 
бивао четвртину, a сад земл.орадник, који ради, 
добија четвртину. (Гласови: Тачно! Тако je!) 

Критикујући ово стање, ja чиним апел и су- 
гастију Министру социјалне политике, да се заин- 
тересује живље за ово тешко стање пол^опривред- 
них радника на селу- Њих свс више има. To je 
сеоски пролетаријат, чији je прилив у градове све 
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већи.   Ово je једна   жива  невоља и за села и за 
грацове, a највећа невоља за раднике у опште. 

Господо, такво стање на селу аутоматски ио- 
горшава стање радништва у вароши. Отуда се 
јавља озбиљна потреба вођења социјалне поли- 
тике на селу. Нарочито наглашавам, да смо ми 
села у том погледу оставили сама себи. Није то 
ма^о питање. Пауперизација, ооиромашење села 
озбил,ан je проблем наше садашњице. Наш je 
обичај да често говоримо, да земљорадници, се- 
љаци, чине 80% нашвга народа. Па, господо, кад 
"има 80% сељачког, земљорадничког народа, и кад 
ми те фРазе бацамо лево и десно, у свакојаким 
демагошким наступима онда усредсреднмо нашу 
пажњу на извесно социјално законодавство и' со- 
цијално побол^шање села. 

Није довољно штитити радника само у граду, 
iep услед великог прилива и навале осирома- 
шених пауперизованих пољопривредних радника 
са села, повећава се понуда рада на штету град- 
0Ког радништва. To појачава незапосленост, убија, 
обара наднице. 

Ха-бс све већи бива у односу радништва и њи- 
хове заштите. И сами закони, који постоје, изи- 
гоавају се. (Др. Драган Дамић: Тако je!) 

Инспекције рада не функционишу. To треоа 
•та зна Министар. To je моја критика соци- 
!алне политике. Инспекција рада апсолутно ne 
(hvHKUHOHHiue како би требало, чак и далеко, да- 
пеко испод минимума. Због тога се дешавају не- 
срећни случајеви, исто тако у јадном стању стоји 
наше радничко осигурање. 

Радници као и послодавци оптерећени су ве- 
ликим доприносима, a од тога осигурани радници 
немају никакве користи. 

Уреди за осигурање радника само су биро- 
^патске касарне, у којима се гомилају армије чи- 
«ов,ника. Признајем, да je и тешко извести један 
гистем али оно што као своју критику дајем 

то je да те бирократије, или бирдаратски 
Зачин вођења уреда буде што ман>и, и да се пре- 

pcv на што реалнију основу, јер je и предмет, o 
тме се ради, далеко од сваке апстракције, то je 
преДмет P^H«4KHX стваРних потреба. 

Уреди за осигурање радника морају да се 
гтпереформишу. -Не треба оставити раднике у 
-глквој несрећној ситуацији, да чекају мрве од 
ппихода са забава за зимску помоћ. 

Цео   систем   радничке   заштите и осигурања 
u~ функционише   као што треба. Ево шта са гле- 
ишта 'разборите и објективне  опозиције   желим 

нлпочмто да   нагласим.   Предајте се  г.  Мивистре 
■ me бризи око заштите и осигурања радника, a 

!гање борби с радничким организацијама коју во- 
ите из уских партијских разлога. 

Ha ове моје примедбе не може се одговорити 
брзо ни лако. У место таквих површних одго- 

'"па    предајте се стварном   раду,   вршите   своју 
^л/жност   према   радништву с више   добре   воље, 
без   прогањања   и   увек   опоразумно с радничким 
опганизацијама. 

Господин Цветковић мисли, да je лек у томе, 
„тп гони комораше, mro ратује са Радничким ко- 
«Апама    Господо,   гоњење   комораша - - како се 
звикло то pehu — то je специјалитет овог Мини- 
тпа   Нико пре њега н.ије то чинио. Његов сукоб 

С пат са Радничким коморама нема никакав карак- 
И
ер    социјални,   него   партијски,   a циљ je да се 

разбију радничке организације у духу њиховом, 
a да се кроз њих спроводи пропаганда партиске 
организације Југословенске радикалне заједнице. 
Тиме се хоће променити дух и карактер радничких 
комора. Али, што je најгоре, тиме се објављује 
рат и коморама и радништву. 

Докле je то дошло види се и no томе, што 
данас у Државном савету постоји једна тужба 
од стране Радничке коморе, тужба упућена Др- 
жавном савету против Министра г. Цветковића. 
Таквог примера још нисмо имали. 

Господо, далеко сам од тога да браним ма 
где какву бирократију, али сматрам, да ј€ још 
апасније предати радничке установе у руке пар- 
тиским кортешима ма какве странке, a најгоре 
још кад св€ то и:ма да служи владајућој странци. 
Јер онда се губи онај дух и главни систем на чему 
се заснивају Радничке коморе. 

Господо, ми врло добро знамо, да Радничка 
комора није никада била осумњичивана комуниз- 
мом нити je кад била осуђивана као комунистичка. 
Имали смо прилике неки даЛ да чујемо од г. Ко- 
рошца посланицу, упућену народу томе, на први 
дан ове наступајуће године, да нема комунизма у 
радничком свету. 

Кад то каже Министар унутрашњих послова, 
може ли друкчије мислити и говорити Министар 
социјалне политике? Зашто се онда иде у сукобе 
са радничким организацијама, у којима се радни- 
ци,  no својим  професијама  осећају  најбоље. 

Најзад дошла je као један лек Уредба О' ми- 
нималним надницама. 

Господо, сва господа посланици из ове Скуп- 
штине могу се сетити да сам ј^ прошле године, 
мислим у марту месецу, пред саме радничке штрај- 
кове, говорио o потреби доношења Уредбе o ми- 
нималним надницама. Скупштина, тј. владина ве- 
ћина, није мом говору поклонила довољно пажње, 
нити показала много разумевања радничких не- 
воља и штрајкови су наступили. Догађаји су ми 
дали за право да je Уредба o минималним надни- 
цама неодложно потребна. И тек после годину да- 
на, 13 фебруара ове године, Влада je дала ту Уред- 
бу. И шта се дешава? 

У тој Уредби видимо ово: 
Г. Министар социјалне политике десном ру- 

ком узео je ■више, него што je дао левом руком. 
Истом Уредбом читавој серији радника забранио 
je сваку борбу за поправљање њихових економ- 
ских односа. Од 800.000 радника чини ми се, да je 
само једва око 200 хиљада обухваћено повољним 
одредбама те Уредбе. У ствари никакве гарантије 
нема, да he се поштовати прописи Уредбе o ми- 
нималним надницама, a сигурно je и то, да je по- 
грешка била, да се питање минималних надница 
стави у компетентност чисто управних власти, тј. 
бановима и управнику вароши Београда. Због све- 
га тога биће мало позитивних изгледа од те 
Уредбе. 

У том друкчије се радило у другим народима. 
Господо, ja ћу овде да поменем једно велико по- 
литичко име, не из наше прошлости, него из Не- 
мачке. Поменућу Бизмарка. Он je био државник 
који je гонио еоцијалистички покрет. C једне 
стране, велим, гонио je социјалистички покрет из 
политичких разлога али зато на социјалном и еко- 
номском пољу Бизмарк даје радницима највеће 
повластице. Одузима слободу социјалистичког 
покрета али даје хлеб и заштиту радницима. 

14У 
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Наша Влада прогони све социјалне елементе, 
као дивље звери, и увек под оптужбом комуни- 
зма a ништа не даје сиротим радничким класама. 

Оваквом социјалном политиком какву данас 
водите, ви најбоље агитујете за комунизам јер 
ширите очај и беду, убијате наду у поступно по- 
бољшање прилика и у мирно решење друштвених 
сукоба. Гоните револуционаре, a у ствари отвара- 
те пут револуцији. Ja вам долазим овде као све- 
док и кажем вам: тако серадило и у Русији. 

Сад ћу, господо, овде да говорим o нечему, 
o чем досада једино ja нисам говорио, a то je o 
хрватском питању, али са   социјалног   гледишта. 

Ja мислим да ћете ми дати бар једно призна- 
ње компетентности да и ja могу и треба да гово- 
рим o томе. 

Хрватско питање не извире само из Загреба 
већ из миогих огњишта за која нисте ништа учи- 
нили да их угасите или блажите. Једно je од та- 
кових огњишта пренасељено и претерано сирото 
Хрватско Загорје, одакле извире хрватско питање 
и откуд су у прошлости потицали сви покрети од 
Матије Губца до данас. Kao и раније за време Ма- 
тије Губца, тако и сад хрватском сељаштву није 
бол^е! (Др. Драган Дамић: Hehe бити тако!) Ти ћеш 
научити лепе ствари ако ћутиш. (Др. Драган 
Дамић: Ja сам увек радо слушао!) 

Задржимо се на хрватоком Загорју, као једном 
од многих огњишта, најтипичнијем no хрватским 
сел^ачким покретима у прошлости. 

Како поправити стање? Зато има један лек, и он 
je на чисто економско-социјалном терену: аграрна 
реформа, која би хрватским сељацима у Загорју да- 
ла земљу, и паметна индустријска социјална поли- 
тика која би сиромашног сељака запослила. Тиме 
ja не умањујем вредност и првенствену потребу 
политичких рефорама за које се данас бори хрват- 
ски народ са пуним правом. Слободан хрватски 
народ и слободна хрватска ломовина за сваког je 
Хрвата изнад свега првостепено питање. У томе je 
изражена јединствена и несаломл^ива снага хрват- 
ског народа. To je мој одговор и свима овде који 
нас занимају o полумерама споразума с Хрватима 
и свима онима који ни то не признају. Ja хоћу, 
цоред овпга да нагласим и сву тежину економског 
положаја хрватског сељаштва баш на примеру хр- 
ватског Загорја одакле сви покрети од Матије 
Губца до данас увек црпе своју снагу. Због тога 
наводим Загорје и као најживлзе огњиште из кога 
извире хрватско питање, да би разбиотврђење да 
je само Загреб центар, како многи кажу, одакле се 
разноси активитет овог проблема кроз друге масе. 
Тачније се може рећи да се из свих крајева у За- 
греб стичу, као живе реке, све ове живе изворне 
струје хрватског питања и покрета. 

Претседник Стеван Ћирић: Господине посла- 
ниче, опомињем Вас да Ваше време истиче и да се 
према томе држите материјала. 

Мита Димитријевић (наставља): Ja сам при 
крају. 

Да je проблем економски и социјални значајан, 
доказ je и то што je и сам др. Мачек свестан тога. 
Зато упоредно са својим поли-гачким покретом 
шири Господарску слогу, не би ли хрватском се- 
лзаштву eeh данас пружио «епосредну материјалну 
помоћ и заштиту. 

AKO желите да решавате хрватско питање, има- 
те два пута: један je, или да цело подручје    на 

којем живе Хрвати, препустите г. др. Мачеку, или 
да сходним, али првенствено политичким, затим 
социјалним и економским мерама сами покушате 
задовољити праве потребе и захтеве народа хр- 
ватског који хоће да je слободан у својој слобод- 
ној хрватској домовини. Прави државници комби- 
новали би обадва ова начина, јер г. др. Мачек није 
никада тражио да Хрвати изађу из ове државне 
заједнице, већ je увек истицао да заједнички по- 
слови буду поверени једној заједничкој централ- 
ној влади (Милан Банић упада у реч). 

Господине Милане Банићу, ja сам седео мирно 
кад сте Ви говорили, и многе Ваше ствари нисам 
одобравао, али сам ћутао. Ja Вас молим да ме не 
прекидате. Треба и мени дати право, који сам Вас 
све слушао, да и ja искажем своје мишљење, макар 
и последњи, o хрватоком питању и на свој начин. 

Господо није било тачно оно што се овде ro- 
ворило, да je сва политичка мисао г. др. Мачека 
везана само за једну крилатицу: моје nape нека 
су у моме џепу a моја пушка на моме рамену. — 
Не! није у једној реченици сва његова политика, 
нарочито «ад се она од противника злоупотреб- 
љава. Оно што Хрвати траже то je хрватски Са- 
бор и деконцентрација, али дубља и коренита, ау- 
тономна деконцентрација у питању здравља, соци- 
јалне политике, просвете, грађевина, трговине и ин- 
дустрије, шума, a у Министарству финансија имати 
своје властите финансије, a код војаке: службу у 
својим крајевима. 

Могу вас уверити, господо, да г. др. Мачек ни- 
кад није довео у сумњу и правио питање o Мо- 
нархији и Династији. Никада! Напротив ja имам 
с једне непосредне стране обавештење o дубоком 
поштовању достојаиства претставника Круне, како 
je недавно r. др. Мачек дао могућности да се то 
обострано осети. Господо, могу вас уверити да се 
питање o томе не прави и да се исго тако не прави 
питање o данашњим нашим државним границама 
нити o заједничкој војсци и одбрани. 

AKO хоћемо савесно да говоримо не можемо да 
тврдимо да Хрвати нису борци на својим грани- 
цама, или да смо ми већи браниоци него они наше 
државе на северним границама, за случај евенту- 
алних напада од стране извесних држава које ja не 
помињем овде. 

Будите сигурни, господо, да je др. Мачвк мно- 
го озбиљнији и много солиднији човек него многи 
жонглери југословеиства  и  национализма. 

Ja сам свршио свој говор и своју дужност из- 
пршио. (Одобравање на левици). 

Претседник Стеван Ћирић: Реч има народни 
посланик r. Стјепан Новаковић 

Stjepan Novaković: Gospodo poslanici, želim, da 
me izvinite da vas još u ovo vreme ručka zamarani, 
ali kako perpetualna služba traži, to je bezuslovno 
nužno da završimo tu debatu koja je danas na pre- 
tresu, a to je debata o budžetu najvažnijeg resora 
Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja. 
Ona je tim važnija što je u tom budžetu trebalo da 
se vidi najjasnije i najefikasnije pomeranje jednoj 
preorijentaciji našeg celog privrednog a naročito 
društvenog života, da nas prenese jednoj potpunoj 
reformi higijenskih i socijalnih uredaba, po kojima 
ćemo da staiožimo celi naš društveni život i da omo- 
gućimo i uredimo blagostanje zemlje. 

Ja sam već u načelnoj budžetskoj debati izneo 
neke glavne momente i nedostatke naročito po pi- 
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tanju politike socijalne i zdravstvene u ovoj zemlji, 
pa i sada to činim, ma da izgleda da Kraljevska vlada 
naročito nama poslanicima s levice, ne poklanja puno 
nažnie a još manje uvaženja. Unotoč toga ja ću na- 
stojati da uverim i da umolim Gospodina Ministra i 
Kraljevsku vladu, da učine po tom pitanju ono što 
je najhitnije i najpotrebnije po narodno zdravlje, to 
najveće narodno blago. 

Gospodo, mi smo svi svesni da je stanje najmno- 
p-obrojnijeg i najmoćnijeg i  najvažnijeg našeg sta- 
leža zemljoradnika upravo očajno i teško i to kako 
u ekonomskom tako i u socijalno zdravstvenom po- 
o-ledu   Seljak propada sve dalje i dalje, on ide u sve 
Tacu pauperizaciju i postaje sve više seoski proleter. 
On osiromašen napušta selo i beži u grad, da bude 
ne/srodan takmac gradskom profesionalnom radniku. 
Т oša i nedostatna hrana, nezdrav stan, slaba i nesi- 
gurna nadnica baca ga u pravu proletersku bedu a 
Г-, ie i izvor bolesti, kulturnog i moralnog njegovog 
Sablienia. A šta radi po tome vlast? — Tomu ste vi 
sami najbolji svedoci i najbolji kritičari. Vlasti stoje 
o-otovo skrštenih  ruku, nadajući se da će to vreme 
Нл izleči   Opšte je poznato, a to napose možemo da 
vidimo iz izveštaja   naših   vojnih   vlasti,   da je naš 
nodmladak fizički sve slabiji zbog slabe   primitivne 

nedovoljne hrane, zbog iznurenosti i zbog teških 
nehigijenskih i socijalnih prilika, tako da je to naj- 
^biliniia   činjenica,   koja   treba da nas zabnniuie, 
vr ie to buduća   odbrana   naše  zemlje.   Stanovi tih 
*Hnika i seljaka su nezdravi, bez zraka, bez svetla, 

• Vlažni i većim delom bez čiste zdrave pijace vode, a 
^uređenje dvorišta i dubrišta vrlo malo se polaže 

važnosti   Taj  radnik i seljak rada se i živi kao rob 
lZoira  neznanja, svog teškog ekonomskog položaja 
•   neorobudenog duhovnog života. Deca su mu sla- 
Lniava   nečista,  u dronjcima,  zapuštena u odgoju 

hitel iskoni  i  školskom,  žrtva su teških  postojećih 
cririialnih i prosvetnih prilika, žrtva su greha svoga 
^rnštva   vlasti i sviju odgovornih faktora. Pa i naša, 
rosnodo   poslanici,'tradicijonalna   moralna  jakost   i 
fSička svežina sela i grada  sve  više  pada.  Umesto 
konstruktivnog, čestitog i svezeg radnog podmlatka 

^elu i u <midu iskaču nemile pojave razularenosti 
"nestruktivnosti.   Mladež   je   naša   sklona   zločinu i 
Lim porocima. Objesna je u nepoštovanju zakona i 
Si i tako postaje najzgodnije sredstvo za vršenje 
Ivakog terora i za.stva-.nje haosa u selu i gradu po 
"'!iii i ooručbi skrivenih plaćenih narodnih zločinaca, 
£vi   su znali i umeli, da iskoriste tu štetnu psihozu 
n?lade/i i da je privuku sebi. A sve to vodi najviše 

om   terenu" koji se danas   pod   raznim   imenima 
ОП1лс1 u našu zemlju kao što je komunizam i ostale 
iSže nemile ројахе. Ko ga u tome iskorišćuje, to vi 

ste sami  To'su oni koji su pametnije od nas pn- 
hližili   mu se i koji   su  ga  privukli i koji  ga i sada 
Hrže   Do svega toga ne bi trebali doći, da je u svoje 

Irne bilo pravih  socijalnih i ekonomskih  reformi. 
vHravlie ljudsko, to   najdrngocenije   narodno   blago 
-   - ip u 20 vijeku više predmet trgovačke bilance no 
^AJVOZ altruizma i  rodoljublja u vršenju dužnosti 

Hravlia   svoga   naroda   jer   država ni banovina ne 
nodmi'ruje ni kroz godine dospjelih troškova i ugro- 
? ,,n  sama opstanak samoupravnih   bolnica   koje   bi 
Snrotiv morala podupre«. Bolnice su rijetko pose- 
" ne a pristupne u glavnom samo za one koji imaju 
Se a ne za siromahe. 
V       Ambulantno lečenje sirotinje kako u gradu tako   - 

selu to je jedan postulat socijalizacije medicine 

1 to hitan i neodložan, koji treba da ide na teret dr- 
žave, jer nam inače sve više razara narodni život 
tuberkuloza, sifilis, malarija i sve ostale posledice 
koje od toga dolaze. 

Sialne periodične presrlede i lečenje školske 
dece na selu i gradu, nije Kraljevska vlada još uvi- 
dela kao narodnu potrebu, ma da joj je znano da u 
naprednih naroda postoji državna kartoteka dece i 
obitelji o kretanju zdravlja i pojavama bolesti, koja 
se obvezantno vrši. Uz to nema sistema ni pravog 
stručnog nadzora zdravstvene službe u našoj zemlji, 
nema ni savremenog jedinstvenog zakona već leksi- 
kon raznih kontradiktornih raznovremenih uputstava 
i naređenja u zbirki od 23 knjige. 

Svaka bolnica živi kako zna i može. Kraj istog 
procenta bolesnika u jednoj su tri a u drugoj 8 
stručnjaka, a isto to biva i sa pomoćnim stručnim 
osobljem i u administraciji. Da li to sve nije na štetu 
zdravlja narodnog, to vi "presudite. 

Gospodo, nameće mi se još jedno teško socijal- 
no pitanje: zbrinjavanje našeg mladog liječničkog 
kadra. Dok je narod bez lekara i lekova, stotine mla- 
dih svršenih lekara i apotekara su bez kruha i bez 
svake državne brige. Ni vlasti, a ni lečničke komore 
a ni njihova vlastita udruženja ne vode o tome po- 
trebnu brigu. Dok je manji'broj tih intelektualnih 
proletera uhvatio vezu da se progura kao besplatan 
stažista ili volonter u bilo koju bolnicu ili koju dru- 
iru zdravstvenu ustanovu, — postaje tamo većinom 
bescenjena roba izrabljena od vlastitih starijih dru- 
gova. Bez plate, bez hrane, osuđen na dnevno dežur- 
stvo radi po tom danju i noću bez prekida i odmora, 
vrši praksu ponajviše za sirotinju. Za imućnijeg 
brinu se većinom stariji. Konačno izmoren izađe 
iz zavoda i ugrabi bilo kakvu javnu službu ili otvara 
na sreću privatnu praksu. Drmji. pnstidena obraza a 
prazna želudca, često bez krova obilaze i dalje uli- 
com da konačno dohvate sudbinu prednjih svojih 
drugova. I taj cirktilus viciozus vrti se na sramotu 
zemlje u kojoj nema lekara ni u svim većim oošti- 
nama, a kamo li u većim selima i trajaće sve dotle 
dok za taj nesocijalni poredak ne bude odgovorno 
dotično Ministarstvo i dok Kraljevska vlada shodnom 
uredbom, to stanje ne reši. Na žalost, ima i partizan- 
ski zatrovanih i dobro osiguranih starešina zavoda 
koii odbijaju nameštenja mladih lekara. Cuo sam 
jednoea starešinu u bolnici koji se javno protivio 
nameštenju mladoga lekara recima: ,,Neću voditi 
svinče po bolnici"!! A gospodo ni nadzorna vlast ni 
nadležna liječnička komora nije obnašla po tom pred- 
metu postupiti, jer je taj starešina član povlašćene 
političke partije i višestruki milijunaš!!! 

Gospodo, u pitanju asanacije našega sela i zdrav- 
stvene organizacije našega grada, kad je o tome reč, 
hoću da se poslužim recima poštovanoer Ministra 
g. dr. Korošca: dete u pelenicama. Napose to ističem 
za kraj našeir Hrvatskog Zagorja, Podravinu i Me- 
dumurje koji su krajevi u pravcu asanacije i socijal- 
no higijenske melioracije gotovo sve vreme od našeg 
Ujedinjenja zapostavljeni i zaboravljeni, pa nije ni 
čudo da je to marljivo, otporno i karakterno, u 80% 
seljačko-žiteljstvo razočarano mnogim nepravdama 
i nejednakostima, ogorčeno zbog izigravanja i nad- 
mudrivanja pprtijskih režima silom prilika pribeglo 
krajnjoj opoziciji u nadi na moguću popravku svog 
teškog ekonomskog socijalnog stanja dok je apa- 
tično prepustilo višu politiku svom vodi i voda- 
ma. Gospodo, dok je na pretprošle opštinske izbore, 
kako smo to u ovome Domu čuli, trošeno na stotine 
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hiljada za asanaciju pojedinih južnih srezova, u mome 
kraju osim što je po gde gde sagrađen koji silos ili 
koji bunar, nije ništa urađeno iz javnih troškova. 
Nije, gospodo, moguće da se socijalna politika tako 
vodi u jednom najnapuštenijem kraju naše države, 
i da se zatvaraju redom brojni rudnici, jer je gospo- 
din Ministar saobraćaja skresao, u korist državnih i 
slovenačkih rudnika, dobavu ugljena na nulu te je 
time još više povećao nezaposlenost i bedu u tome 
kraju te ugrozio opstanak gotovo 2000 rudarskih 
radnika seljaka. Ili je moguća socijalna politika da 
g. Ministar saobraćaja u taj naš kraj po svome de- 
mokratskom uvjerenju i u narodnoj ravnopravnosti 
sprovodi krajnju funkciju krutog centralizma te i 
zadnjeg železničkog radnika kontingentira samo iz 
Jugoslovenske muslimanske stranke ili JRZ a g. Mi- 
nistar zdravlja i socijalne politike i preko budžetnog 
predviđanja šalje desetke Nišlija za stražare u Lepo- 
glavskom kazamatu, da na očigled onog brojnog pot- 
puno siromašnog žiteljstva otme i zadnju nadu na 
kruh tamošnjem seljaku koji živi na pola hektara 
neplodne zemlje sa brojnom obitelji. Ili će ih mogu- 
će ovako oduševiti za ideju ravnopravnosti sviju ple- 
mena i ideju narodnog jedinstva?! 

Moram naglasiti još i to da u onome kraju pod- 
vodnom koji trpi zbog loše pitke vode nije se po- 
mišljalo na jedan radikalni sistem da se kopaju zden- 
ci nego se pristupilo jednoj kurativnoj metodi, da se 
stanovništvu uz skupe pare daje jodna so koja je 
pogrešnom politikom dobavljena ne u državi već u 
Nemačkoj, a koja je so skuplja nego obična. 

Gospodo narodni poslanici, jednaku je brigu 
ukazala ova pa i ranije vlade za puteve, cisterne, vo- 
dovode, elektrifikaciju, regulaciju reka, isušenje bara 
i pošumljenje ovoga kraja. Šta više kada se ovim pi- 
tanjem pozabavi privatna inicijativa, i ona se rade 
suzbija raznim izgovorima zaštite zbog prebliske gra- 
nice, pa i onda kada se želi osnovati po koja nova 
tvornica, da barem nekako onaj pretičak brojnog 
radnog žiteljstva privede radu i obezbedi život, kao 
da Zaječar, Leskovac i Paraćin nisu jednako blizu 
državne granice kao i Maribor i Varaždin!! 

A, gospodo, zar je mogućp riješeno invalidsko 
pitanje kad u toj junačkoj zemlji ratni invalidi uskra- 
ćeni u svome ljudskom pravu obilaze pragove da 
kako tako kao bogalji prežive, a da i ne govorimo 
o deci pokojnih ratnika koja još ni danas sretnom 
birokracijom i mahinacijom nisu došla do tužne in- 
validske penzije. 

Ili moguće ne zahvata u socijalnu brigu vlade 
materijalno stanje javnih činovnika i penzionera raz- 
nih kategorija? Zar nije dosta očaja, korupcije, zlo- 
čina i samoubistava u toj zemlji i stradanja činov- 
ničkih porodica zbog odsudnih propusta režima a i 
sa odgovornosti nas sviju na našu sramotu!? 

Gospodo, dozvolite da napomenem još i radni- 
čko pitanje, to primerno socijalno pitanje u vezi sa 
zanatskim pitanjem. Iza najbrojnijeg zemljoradnič- 
kog staleža izbijaju odmah potrebe radnog staleža. 
To su pitanja nacionalno i internacionalno socijalne 
prirode. 

Uvjerenja sam, a mislim jednako i cijeli Dom 
da je svaki dinar u povećanju nadnica jedna kulturna 
i materijalna pobeda radništva a ujedno i socijalna 
pravda u očima sviju nas. To je pobjeda zdravlja iz 
opšteg progresa naroda i države, to je put boljem 
životu — čovječijoj ishrani, rasnoj regeneraciji i 
stvaranju bolje mogućnosti za duhovno usavršavanje 
i fizičko jačanje. Na socijalnoj je politici još težak 

zadatak raznih reformi, medu kojima iskače pitanje 
osiguranja sviju građana, sviju stališa za slučaj ne- 
moći i bijede u starosti, te smrti kao što su to na- 
predni narodi uz velike žrtve stvorili. Ne zaslužuje 
li to najzdraviji sitnoobrtni i trgovački stalež sa 
150.000 članova — glava porodice, — stalnih porezni- 
ka i primernih vojnika ove zemlje, — besplatnih uči- 
telja privrednog podmlatka — koji su kapitalistič- 
kom navalom obrtne i trgovinske industrije ugro- 
zili mu opstanak!!? Država, samouprave i radničke 
institucije imadu većom agilnošću nastojati ublažiti 
patnje nezaposlenosti, osobito u krajevima kao mo- 
jem, koji je prenapučen žiteljstvom a siromašnom 
zemljom, dakle najprikladniji za razvoj industrije. 
Pritom treba javne radove sprovoditi po ključu prav- 
de i faktične potrebe a ne po ključu bilo koje partiske 
politike. 

Zakonom o radnjama predvidene su socijalno- 
kulturne institucije (azili-obdaništa za radnike i decu) 
kuhinje, knjižnice itd., koje bi imale veće tvornice 
podići. Na izvršenje toga imale bi pripaziti nadzorne 
vlasti i požuriti ih, a ne prepustiti milosti ili volji 
upravama velikih tvornica koje većinom reprezenti- 
raju strani kapital. 

Treba što prije izdati svrhishodnu uredbu o 
štrajkovima za pravilno uređenje odnosa posloda- 
vaca i radnika te zaštite reda i svojine za vreme 
štrajka, našto nas upućuju pojave izbile za poslednjih 
štrajkova. 

Nedavno izdanu Uredbu o minimalnim nadnica- 
ma trebaće da se što prije sprovede u život po bano- 
vinama, da se uzmogne oceniti njena praktična važ- 
nost i nedostaci. 

Treba obavezno odrediti i finansiski osigurati, 
da barem svaka veća općina mora imati svoga op- 
štinskog lekara-apoteku, ispitanu primalju i sestru 
nudilju. 

Odrediti i organizovati ambulantno liječenje be- 
splatno na državni trošak: zaraznih bolesti, venerič- 
nih bolesti, dječijih bolesti a postepeno i svih drugih 
bolesti. 

Podizati seoska kupatila. 
Osnivati obavezne opštinske školske tečajeve za 

domaćice, jer je ishrana na selu nezdrava i slaba 
i u kući imućnijeg gospodara. 

Povezati aktivnost raznih privatnih akcija so- 
cijalno-humanih društava (Crvenog krsta, Društvo 
za narodno zdravije itd.) i uplivisati na koordinisan 
pravac i rad oko opće higijene i socijalnih potreba. 

Jednako bi bio poželjan koordiniran rad poje- 
dinih niiiiiviarskih resora po tim pitanjima, dok se 
često vidi divergencija i partiska premoć. 

Sve je to, gospodo, hitno potrebno da pomogne- 
mo podjednako selu i gradu u našoj zemlji i da zau- 
stavimo s uspjehom dalje njegovo propadanje, osvje- 
žimo privredu i dignemo blagostanje zemlje. 

Neka to bude pravi amalgam našem etičkom 
jedinstvu i punoj spoznaji da smo jedno i da nas bu- 
dućnost i istorija na to upućuju. Pošto me dosadašnji 
rad Kraljevske vlade ni rad Gospodina Ministra soci- 
jalne politike i narodnog zdravlja nije u tom pravcu 
zadovoljio, a želim mu da bude ne samo vješt opera- 
tor JRZ. već što bolji operator higijensko-socijalnih 
reformi, što će više poslužiti dobru naroda i ugledu 
zemlje, glasaču protiv ovoga budžeta. (Pljeskanje na 
levici.). 

Претседиик Стеван Ћирић: Господо народни 
посланици, реч би имао г. др. Љутица Димитри- 
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јевић, ако господин посланик жели да говори и ако 
господа желе да га чују, ja бих био за то. (Одо- 
бравање и повици: Чујмо!) 

Има реч народни чшсланик г. др. Љутица Ди- 
митријевић. 

Др. Љутица Димитријевић: Господо народни 
посланици, саслушао сам све предходнике и ja сам 
хтео да изнесем извесне чињенице у погледу здрав- 
ља нашега народа. 

Ви сте, господо народни посланици, саслушали 
експозе г. Министра социјалне политике и народ- 
ног здравља са нарочитом пажњом, што значи да 
je г. Министар социјалне политике и народног 
здравља дао битне услове за одржавање живота 
нашега народа. Овогодишњи бумет Министарства 
од прошлогодишњег у многоме се разликује, јер 
се у овоме буџету водило рачуна највише o пре- 
вентивној медицини. И ja као стручњак морам по- 
хвалити што се тиче грешке у прошлогодишњем 
буџету што je сада исправљена. Г. Министар схва- 
тио je дубоко смисао социјалног стања нашег на- 
рода и дао je максимум материјалних напора које 
je засад било могуће. Зато што je на ту страну 
нарочито обратио пажњу на превентивну медици- 
ну схватило се je исто тако да je најважнија служба 
овога ресора спречаваше да не дође до оболења у 
народу, збрињанање невољвих и изнемоглих и 
заштита и осигурање радничког сталежа. Да би се 
V томе имало успеха ми видимо да je се поставио 
fetan организовани систем рада, да су дата много 
већа материјална средства на хиги јенско-социјалне 
установе које се имају борити свима средствима 
ia не до1)е до оболења у народу да велики про- 
ценат нашега народа буде спашен од најопаснијих 
епидемија. 

Ми видимо, господо народни посланици, да се 
ie ппоценатнахигијенокосоцијалне установе како 
v односу према целсжупном буџету, тако и у односу 
поема буџету ресора повећао док се je ранијих 
година увек смањивао. Te хигијенско социјалне 
л/станове велике су користи учиниле нашем народу 
и ia поздрављам са овога места акцију Централног 
vm-HieucKor завода, који иде на то да у нашем 
* оду што више таквих установа постави. Ми тих 
" нтралних завода имамо: бактериолошких ста- 
ница домова народног здравља, венеричне амбу- 

гамте здравствене амбуланте. Све су те установе 
пале максимум својих напора, јер су им функције 
биле наметнуте послератним последицама као не- 
миновна потреба. 

Претседник Стеван Ћирић: Господине говор- 
ниче  допустите да Вас прекинем. Да ли сте окре- 

ли'леђа левици зато што на левици никога нема, 
или на левици никога нема зато, што сте окренули 
Л      Др.  Љутица  Димитријевић  (наставља):  Затб 
што никога нема. (Смех). 

Кад сам поменуо са овога места хигијенско- 
гоцијиалне установе хоћу да пређем на-болничку 
глужбу ресора Министарства социјалне политике 

народног здравља. Исто тако са овога места не 
и rv да кажем и да се похвалим са том болничком 
глужбом. Болничка служба није самарићанска уста- 
нова али ja смкПшм да она треба да врши ту своју 
гамарићанску и хуману дужност. 

Ja поздравл.ам акцију и концентрациЈу вели- 
х "бановинских болница и болница у већим цен- 

тпима наше државе са сгручном болничком спре- 
мом и довољним материјалом, ал-и не могу напу- 

стити идеју изградње мањих болница за забачене 
крајеве у нашој држави, који немају саобраћај- 
них сретстава. C тога разлога морам поменути 
баш и мој крај, који заступам, a који je гранични 
крај према Румунији и где су људи приморани 
да потраже за хитну интервенцију хируршку или 
коју другу од лекара у Румунији, зато што су 
од најближе бановинске болнице исувише удаље- 
ни. Због тога су наши сиромашни људи принуђени 
да буду остављени на милост и немилост, јер нс- 
мају довољно материјалних сретстава да плаћају 
велике хонораре. У Кладову, центру кључа Вељ- 
кове Крајине и данас постоји једна модерна згра- 
да, која очекује хитно решење за отварање једне 
такве мање хируршке болнице са инсгалацијом 
која je потребна. Ja молим г. Министра за соци- 
јалну политику да скренепажњу на оау ствар Бан- 
ској упрви код које сам ja више пута интервенисао 
да та зграда не стоји празна, јер би била на- 
ционална срамота наша да та зграда не може да 
сачека решење да се отвори једна таква болница. 

Господо н^ародни посланици, прелазећи са бол- 
ничке службе на теренску санитетску службу, ja ћу 
вам у кратким потезима изнети извесне чињенице, 
каква би та служба требала да буде с обзиром на 
нашу здравствену полигику. Ми имамо државне 
среске лекаре, имамо бановинске односно лекаре 
удружених здравствених општина и лекаре здрав- 
ствених задруга. Ти л>уди, ти лекари који врше 
дужност среског санитетског референта код сре- 
ског начелника, толико су преоптерећени админи- 
страцијом и статистиком, који се из дана у дан 
све више повећавају, да нису у могућности да до- 
лазе у контакт са народои. 

Али не само то, већ и награде, које ти лекари 
изискују, отежавају тај контакт са народом, да 
оболелима укажу на време и у свако доба лекар- 
ску услугу. 

Не могу се, господо, побољшати здравствене 
прилике нашега народа, ако се не донесе специ- 
јалан закон, да барем државни и бановински ле- 
кари врше, хумано као апостоли, бесплатно лечс- 
ње у народу, јер се на тој основи може само по- 
бољшати здравствена политика. 

Треба дати државним и бановинским лекари- 
ма довољно материјалних сретстава, како то одго- 
вара њиховом позиву и на тој основи они могу 
што чешће без икакве награде залазити у народ 
и вршити своју дужност. 

Ja желим, да се у будућности та здравствена 
политика проводи у духу, који одговара потпуно 
нашим здравственим приликама у землЈИ исто она- 
ко као што се данас у целоме свету највећа пажња 
обраћа на превентивну медицину, јер je превентив- 
на медицина живот једне нације. Тако ja мислим, да 
ће се и ова санитетска теренска служба поставити 
na такву основу, да ће се омогућити у сваком слу- 
чају да један оболели сирсмах дсбије на време и 
брзо лекарску ломоћ. 

Ови бановински лекари, или лекари удруже- 
них здравствених општина, који су у последње 
време постављени no нашим срезовима и у сели- 
ма, која захтевају извесну групацију појединих 
општина, врше врло добро своју службу, јер су 
они чак и награђени извесним хонорарима, да у 
извесно време обилазе бесплатно дотичне општи- 
не свога реона. Али та награда толико je мизерна, 
да су они у немогућности да плате и превозна 
сретства за тај свој обилазак. 
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Има још једна опаска, која се мора неминовно 
поправити, a то je да постављање тих бановинских 
лекара буде према потреби групације дотичних 
општина, које су удаљене и забачене од центра, 
или од места, где се налазе поједини срески лекари 
или лекари здравствених задруга. И постоји једна 
аномалија, да ако групација тих села, која je заба- 
чена у једном крају дотичног среза, нема више од 
5.000 становника — да таква групација не може до- 
бити бановиносог лекара, односно лекара удружене 
здравствене општине. 

Да не би та анбмалија остала, ja молим да се 
учини та исправка да не би та групација села изо- 
лована остала без бановинског лекара зато што 
нема довољан број становника у дотичном крају. 

Завршавајући o социјалном делу овога ресора, 
ja могу само изразити пуну захвалност r. Министру 
социјалне политике и народног здравља што je 
уложио сав свој труд да побољша и да васпостави 
заштиту и осигурање нашег радничког сталежа 
онако, како њему доликује. Исто тако му захва- 
љујем и на рвизији инвалидског питања, јер су je 
диктовали наши национални интереси, који дубоко 
засецају у наш јуначки народ. 

Завршавајући свој говор, ja желим да се ова 
сад добро организована здравствена политика и у 
будуће води истим правцем, као што се почела на 
добро и благостање нашег народа. 

Гласаћу за предложени буџет. (Одобравање 
на десници). 

Претседник Стеван Ћирић: Сад ћемо преки- 
нути седницу и настављамо рад после подне тачно 
у 4 сата. Први je говорник г. Шукрија Куртовић. 

(Седница je прекинута у 14 часова) 

(Наставак  седнице  у   16,10 часова) 

Претседник Стеван Ћирић: Господо, наставља- 
мо седницу. 

Реч има народни посланик г. Шукрија Кур- 
товић у шие Југословенске националне странке. 
(Пљескање на левици.) 

Шукрија Куртовић: Господо народни посла- 
ници, пре но што пређем на критику овога ресора, 
дозволите ми, да се са неколико речи осврнем на 
завршни говор у генералној дебати, који je одр- 
жао господин Драгиша Цвеиковић, Министар .со- 
цијалне полигике и народног здравља. 

Специјално што се тиче нас из Босне, он je 
у томе говору остао нам дужан да одговори на 
дпоје: ко сипа уље у ватру у Босни и Херцего 
пини, и да одговори још и на другу ствар: ко je 
онај господин од народних посланика са левице 
између националиста, који je писао r. др. Спахи 
писмо да га прими у странку и био одбијен. Тимс 
je господин Драгиша Цветковић хтео да каже, да 
je цела опозиција наша базирана само на томе 
личном моменту. 

Стога ми, господо, не замерите, што hy се 
мало ради оправдања ове принципијелне ствари, 
ради говора o њој, задржати дуже времена на 
гоме предмету у толико више што видим, да ни 
г. Драгиша Цветковић, који je говорио у име Вла- 
де, a то значи да ни Краљевска влада не познаје 
прилике у Босни. Тако може да говори само онај 
човек и она странка и она влада, који не познају 
историјске, психолошке и националне прилике код 
нас, кад оправдавају на тај начин прилике у Бо- 
они. Миого je значајније питање: ко je ватру за- 

палио, јер констатовање чињеница и жалосних при- 
лика у Босни не значи сипати уље на ватру, него 
упозоравати на њу, да се одмах, што пре гаси. 

Господо народни посланици, ни политички, ни 
психолошки, »и историјски, мени се чини, г. Цвет- 
ковић није ушао у прилике у Босни и Хер- 
цеговини. A чим се то не зна, онда и резултати 
морају бити негативни и не може се она љута рана 
верских борби лечити. Нека се зна и нека се чује 
да се тај проблем, проблем муслимански, o ком 
даиас говорим, не може никада решити ako се на 
њега гледа само партизански. Он није ни државно- 
правни ни политички, него je то проблем општи, 
национални, који се решава само радом на соци- 
јалном, културном и економоком пољу међу му- 
слимашша и у пуној хармонији са осталом народ- 
ном целином. Политичка пак акција мора да иде 
паралелно и хармонично са оваквим радом. 

Само тако схватили смо га ми националисти 
из Босне и Херцеговине и упрегли смо све своје 
снаге да га тако схватају и други и да тим путем 
пођу и муслимани. Ми нисмо били нити омо сада 
сви у једној партији. Муслимани националисти 
били су и пре 6 јануара у више партија, али смо 
увек на том пољу били заједно. Партије нас нису 
раздвајале. Једино са нама на културном и на со- 
цијалном раду и политичком оријентисању Му- 
слимана није сарађивала интелигенција Југосло- 
венске муслиманске организације, која je у свим 
нашим напорима на том путу гледала сметњу за 
своју политичку партизанску снагу и зато свим 
силама ометала наш посао. Била je, дакле, чисто 
партизанска са посебним муслиманско-политичким 
карактером. Њој и њеној политици сметало ie да 
се муслимански свет просвети у националном прав- 
цу, да отвори очи и да види да му je једини услов 
трајног опстанка у заједничком раду на сваком 
пољу са осталим суграђанима осталих вера, да je 
ca њима један у свему. 

ETO, у томе je наш основан сукоб, и у про- 
шлости и сада, са политиком Југословенско-мусли- 
манске организације, односно са политиком г. 
Счахс. Он хоће посебно политичко организовање 
муслимана, a ми то нећемо, јер знамо да се тако 
онемогућује васпитање муслимана у чисто нацио- 
налистичком духу, јер je то сметња потпуном 
амалгамисању њиховом са нацијоналном заједни- 
цом ана штету и муслимана и наиије. Он хоће 
да у сваком раду међу муслиманима буде домини- 
рајућа нота верска, a ми сматрамо да je то штетно 
и за муслиманску веру, и за муслимане, и за на- 
цију. Ми смо у толико више против таквог рада, 
a фанатично се држимо cuoje нацијоналне линије, 
што смо свесни тежине проблема као последица 
историјске делатности, где треба упрети све своје 
снаге, моралне, интелектуалне и физичке, да се 
догађаји у будућности не развијају у оном правцу. 
како су се у историји развијали, у правцу сукоба 
на верској основи. И то баш у највећем интересу 
муслимана. Taj нам je разлог у историји донео 
хиљаду зала. Донео je и туђина да са нама управ- 
ља вековима и да у сваком погледу заостанемо 
далеко иза других културних народа. 

Треба да знају та господа из Југословенске 
муслиманске организације да су муслимани у 
борби на верској основи губили и онда, кад су 
били у много бољем иоложају него ли данас; кад 
су имали богатство и власт; кад су имали дооре 
коње и светло оружје и кад им je иза леђа стаЈала 
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једна царевина. Изгубили су, савладани од голо- 
nvKC раје у борби која није била борба између лва 
народа, него, поред верске ноте, борба у једном 
истом народу, борба опревласт оних који су вла- 
дали са подвлашћенима; борба феуда са кметом; 
сукоб конзервативних идеја које су и онда, пре 
100 и више година, биле на заходу, са савременим 
идејама o праву човека и o нацији; борба, дакле, 
прогреса и културе уопште са реакционарним схва- 
тањем. 

Остајати на том терену борбе, макар само по- 
литичке, паргијске, и сметати триумфу савремених 
идеја, мислим да je то највећа нссрећа баш за му- 
слимане; a највећа срамота за Ислам кад се то 
пади у њихово име. 

Не може господин Спахо да захтева од оста- 
лих гра^ана у Босни и Херцеговини да забораве 
на историјски развој сукоба на верској основи, ако 
непрестано и својим политичким организовањем, 
л сваким својим радом, a нарочито, то подвлачим, 
падом својих кортеша подгрејава ту верску поде- 
љеност и враћа непрекидно сећање на догађаје из 
поошлости што мора доводити до сукоба ме1)у 
нашим примитивцима. До прогона и мржње и до 
ковавих сукоба доводи код нас примитиваца пар- 
тијска борба уопште, a камо ли да не доведе пар- 
тијска борба на верској основи у народу, где још 
има живих људи који су у верској борби главе 
секли и убијали. Такву политику и такву работу 
не смеју ни други да воде ако желс добра овој 
држави и нацији. .        с 

Акцију и реакцију Koja се данас догађа у bo- 
сни међу чистокрвном браћом разних вера a која, 

велику нашу жалост, често крваво говори, — 
тоеба приписати само и једино овом психолошком 
моменгу. Нека Бог да да не буде и горега, да ре- 
кција не буде страшна. Moj патриотски иациона- 

1истички ocehaj, исто толико колико и брига за 
' оан живот муслимана, налажу IMH да у по- 
саеднзем моменту и са овога места довикнем: „Вр- 
ћи коња, пишман ћеш да биднеш"! 

Није у питању поставЛЈење већег броја мусли- 
мана у службу, особито сиротиње да заслужи хлеб 
нД јавним радовима који се у неким крајевима врше. 
или V ДРУ им ДР>кавним надлештвима. Кад се ради 
n сиротињи нико не би ни једне речи проговорио 
поотив гога ни овде у Парламенту, na сигурно ни 
v Босни у широким слојевима народа, jep сиро- 
тиња  oceha  муке  међусобне без обзира на веру, 
амо кад би сс то чинило у име правде и братски, и 

Сала  би  се водило рачуна  o свој  сиротињи, без 
бзира на веру. Али кад се то ради овако како то 

ne  кортеши г. Спахе, кад се то ради пркоса и 
a инат са испрсавап^ем и са агитацијом: сад смо 
ми муслимани на влади, сад смо ми господари, — 
онда, наравно, да такав рад мора изазивати отпор 
и негодовање. 

Иије у ггитању ни прогон муслимана национа- 
кад би тај прогон само имао    партизанско 

1л1леж1е  a нс сасвим друго значење. Ми смо нау- 
мли   страдати за идеју.  проповедајући истину у 
oiv фанатичко верујемо и коју смо проповедали 
много тежим врсменима него што су данас. Али 

У r боли што нидимо да се са нашим прогоном, у 
^р гпртизанства, прогони идеја за коју живимо, 

* коју смо давали животе, трпили муке, арадске 
?амнице и т. д. 

Нас боли кад видимо да нам се хоће да оне- 
гући  продубљивање наших идеја у слободној 

националниј држави, да се онемогућује до те мере 
како нам се то није чинило ни у доба Аустрије. 

Нас боли кад се у име тога прогоне не само 
политички људи, него и просветни радници и на- 
ционални радници уопште, са изричитим захтевом: 
ван граница Босне и Херцеговине. Нас боли што 
смо од данашњег режима на тај начин проглашени 
за шугаве овце у националном нашем раду. 

1 lac боли, што то, без имало националнога сен- 
тимента, толерира и помаже Београд, наш Бео- 
град који je био наш и пре рата, и за време рата, 
и сада, и у будуће, и увек — наш. 

У нашем раду, ми се никада нисмо ослањали 
на већину гласача, нити нам je то главни циљ. Да 
смо o том водили рачуна и да смо хтели за ман- 
дате и министарске столвце да дајемо своју идео- 
логију, своју националну и културну свест, ми би 
смо, господо народни посланици, ja вас уверавам, 
могли чинити то бол^е и ефикасније него други. 
Могли, jep наше су и легитимације и квалифика- 
ције стечене пре рата и за време рата биле и боље 
и значајније од свачијих других. Ништа нам лак- 
ше није било него идући за гласачима прислонити 
се уз покрет који je завладао међу Муслиманима 
још од Ослобођења, уз партију ЈМО. 

Али ми никад нисмо хтели да за те столице 
дајемо нашу идеју, ми смо тражили идејне сарад- 
нике, убеђене борце a не гласаче, ми смо хтели 
да културно и политички просвећујемо наш свет, 
a не да га задржавамо у тами реакционарних и не- 
савремших гледања на свет. Ми смо хтели да у 
основи угушимо једном за свагда верску поцепа- 
ност, да бацимо, односно, да се баци у заборав 
злосрећна прошлост наше нације, — међусобне 
верске борбе које су нам донеле хиљаду зала, a 
које нас опомињу да се никад више не делимо на 
верске фронтове. И то све не само у интересу на- 
ције као целине, нсго — то понавлЈам — у најве- 
ћем интересу муслимана. 

Зашто je то у интересу муслимана? 
Просто напросто ради тога, што има у нашој 

држави муслимани нашег .народа свега нешто пре- 
ко 1 милиона, (дакле ни десети део нације).и што 
су културно и економски заостали далеко иза бра- 
he других вера. НиЈиало дакле није у интересу му- 
слимана да воде, и то непотребно да воде, борбу 
на верској основи — истина није оне врсте као 
у жалосној прошлости нашој — са пушком у ру- 
ци него у модерном облику — борба политичко- 
партиска. У тој борби, наравно, не долази живот 
муслимана у непосредну опасност, не гине се као 
у прошлости од пушке и ханџара, али се гине на 
други начин. 

Да не улазим у остала питања, која такође за- 
сецају у благостање и проспеоитст муслимана, a 
која су се вршила у тој политичкој борби увек 
на њихову штету као слабијих у сваком погледу, 
a нарочито у бројчаном, и која he се убудуће та- 
ко вршити, ако на том путу буду инсистирали и 
ако буду водили верско-политичку борбу, споми- 
њем као најбољи доказ за то аграрно питање. 

У том су питању били муслимански земљовла- 
сници веома заинтересовани. Нико не може порећи 
^а je то питање решавано и исплаћивано данас 
оној сиротињи, a не поносним агама и беговима 
из прошлости, управо ради тога онако штетно no 
њих, што су узели за свога адвоката баш ту вер- 
ску организацију муслиманско-политичку, да она 
у партијској заоштрености и борби реши то пи- 
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тање, и то да га реши опозиционим ставом према 
владајућим странкама у Београду. Ондашњи Бео- 
град, на челу са Пашићем и Протићем, са Давидо- 
вићем, Драшковићем и Маринковићем, никад не би 
дозволио ни ради социјалне правде, ни ради на- 
ционалних   обзира,   a   ни   ради   управо  болећивог 
сентимента према „Србима Мухамедове вере" како 
су нас звали, да се реши то питање онако како je 
решено, на потпуну пропаст земљовлаоника. Ha тој 
линији, ли«ији   политичко. сепарисања,  муслимани 
he увек губити, гинути без пушке и ножа. Ja сам, 
господо, још пре рата то писао у једној  књизи, 
која je овде  споменута, и у којој  сам и онда из 
истих разлога нападао верско сепарисање, a пле- 
дирао за национализам, ове речи: „Ha том путу, 
на путу верског политичког сепарисања у нацио- 
налној држави, могу муслимани да буду само др- 
жављани, али никад конационали, никад браћа." 
Ta истина остаје вечита истина. И то бих хтео да 
схвате нарочито политичари из Југословенске му- 
слиманске организације. Kao што видите, господо, 
наша национална идеја и са становишта интереса 
чисто муслиманских, јасна je и отворена,  савре- 
мена и напредна, реална je, a у пуној хармонији са 
прописима   Ислама,   и   са   интересима   муслимана. 
Исто тако реалну и за муслимане схватљиву осно- 
ву проповедали смо ми националисте не само међу 
муслиманима   него   и међу њиховим   суграђанима 
других вера, ширећи уверење да су исте крви, да 
су синови исте домовине, исте нације, да су им 
интереси идентични, a да им je непријатељ онај ко 
уноси међу њих мржњу   и   свађу. Код муслимана 
смо подизали национални понос, a ширили и код 
њих и код суграђана других вера уверење o ве- 
ликој   историјској   заслузи   муслимана  за иацију, 
јер су били најактивнији ствараоци нашег народ- 
ног блага: епске и лирске појезије, дивне народне 
песме  и  музике, .наше  севдалинке  и  питорескних 
везова итд.   Женске муслиманске пссме — то   je 
познато — прве су допрле у културни свет, одуше- 
виле највеће људе Европе и прославиле српско име 
и српску нацију међу културним народима. C друге 
стране, огромне су заслуге наших муслимана и за 
национално-етничку чистоту наших крајева, као и 
за ширење наше нације просторно, далеко преко 
граница које je она раније заузимала. Наравно, да 
то све није раНено свесно националистички, као 
што je далеко била национална мисао у тој про- 
шлости и код браће других вјера, и као што се та 
мисао још увек помало идентификује са вером у 
племенским нашим називима, и код Срба  и код 
Хрвата. Али та подсвесна, инстинктивно расна де- 
латност ииуслимана  у   прошлости од неизмерне  je 
важности за целу нацију и непобитни факат, без 
сваке сумње. 

Ha тај смо начин убеђивали и њих и друге, 
да и муслимани имају заслуге за велику национал- 
ну даншњицу. У томе смислу правилније 6д 
свакога до сада и историчара и социолога нашег 
најобље je 'рекао наш неумрли велик Краљ: да 
je ослобођење и уједињење резултат историјског 
деловања саих делова наше нације, дакле и мусли- 
маноког дела нашег народа. Намера je нас нацио- 
налиста да ово потсвесно деловање преобразимо у 
свесно схватање националне мисли, да пробудимо 
национални полет, како се не би Муслимани сма- 
трали, али да га и други не сматрају, туђином у 
нашој земл.и, ни нижим, ни горим од шаког 
другог. 

И ако овај рад тражи и дубоко убеђење и не- 
себичне апостоле, и ако тражи велике напоре- и 
дуго време да се успе у свему овоме, ми мусли- 
мани националисте нисмо презали ни од чега него 
смо радили, и лостепно корак no корак успе- 
вали обарајући препоне на том путу једну иза 
друге, нарочито у правцу ублажавања наслеђених 
размирица и отклањања свеже успомене верских 
сукоба из прошлости. 

Наш добри народ, који je од искона био у пу- 
ном  међусобном  разумевању  и  пуној  хармонији; 
који je од увек био у међусобним односима толе- 
рантан   и   братски,   осим,   наравно,   у   време   ра- 
това и буна; који се међусобно помагао у сваком 
погледу и у сваком раду, помагао у градњи кућа 
и богомоља, и један друтом се увек у невољи на- 
лазио; који je у прошлости један уз другога као 
брат уз брата дизао устанке и крв лио у борби 
против туђина,  као на пример  у доба  окупације 
Босне 1878 и у доба устанка године 1882 у Неве- 
сињском,   Фочанском   и   Гатачком   срезу   противу 
Шваба, наш добри народ који je заједнички па- 
тио и веселио се, заједнички седио и кафу пио, 
заједнички  певао уз гусле јаворове  натјечући се 
само у том ко he боље уз гусле гудити и ко боље 
и љепше певати „турску или влашку" пјесму све- 
једно; наш добри народ, који, ни у далекој ни у 
блиској прошлости, ни данас ни никад не би до- 
ша-о у сукоб да се са стране од заинтересованих 
није убацивала и да се не убацује искра мржње и 
борбе; тај добри народ почео нас je добро да схва- 
та и да прима наше концепције, да улази у Hauie 
организације, нарочито „Гајрет". Сеоске соколске 
чете биле су и сада.су у врло лепом броју испу- 
њене муслиманима. Тако   Народна   одбрана,   тако 
Јадранска стража итд. Заједно са тим наступило 
je и политичко отрезњење, na су се муслимани по- 
чели   полако  преоријентисавати у правцу  опште- 
народном. Особито у шестојануарском периоду ка- 
да су биле онемогућене партизанске акције и ру- 
шилачке агитације кортеша разних партија на вер- 
ској основи, та je преоријентација видно опажена. 
У целом овом периоду шикад и нигде у Босни није 
дошло до сукоба на верској основи све до пето- 
мајских   избора   када   су   кортеши,  у   намери  да. 
стану на пут овом здравом процесу, почели упо- 
требљавати  до тада  невиНену и нечувену руши- 
лачку  агитацију.  Али  оно што je најгоре, таква 
се акција употребила у једном врло тешком и опа- 
сном   поихолошком   моменту,   иза  смрти   великог 
Краља  кад je било најнезгодније и када je тре- 
бало највише имати у виду тај психолошки мо- 
мснат. 

Moja замерка господину Спахи, оправдана за- 
мерка, која je великим делом и узрок данашњих 
догађаја у Босни, јесте та, што није 5 маја уочио 
тај јасно видљив моменат, и заједнички сарађивао. 
ако не са другима, оно са г. Стојадиновићем него 
je неделикатно и, колико ja знам, без разлога пре- 
кинуо готово свршен споразум за иступање ina 
изборе са г. Јевтићем и Вељом Поповићем, a ве- 
зао се за листу г. Мачека. 

Да није тога било и да није ишао тим путем, 
нити би било оног психолошког разлога за сукобе 
на изборима, нити би било могуће ни онда ни да- 
нас изазивапЈе верске мри<ње преко кортеша, нити 
би се иза избора догађали они немили догађај« 
који су се догађали и који се и данас догађају: 
нити би био могућ уопште онај дубоки међувер- 
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ски јаз изме1)у муслимана и православних Срба, 
који  данас  постоји. 

Тако1,ер не би настао ни још један други ме- 
ћуверски јаз, који je исто тако за велико жаљење, 
између католика и муслимана, јаз који je изазва- 
ia издаја Турака" како данас католици Хрвати 
говоре, јер су „Турци" одмах иза избора оставили 
г Мачека и удружену опозицију и изневсрили са- 
везнике. И тај јаз, господо, погдегде крваво го- 
вори у Босни. 

Заштп je то било потребно нека Бог сам зна. 
агли ja знам да и сви православни Срби, м като- 
лици Хрвати Morv ca пуним правом ла даду само 
оно тумачење које je овде изнео г. Грђић, a то je 
na г Спахо и данас хоћс да ствара само муслиман- 
гк-у политичку организацију, да му је-само до тога 
гталп и ништа више. Такво тумачење Koje via facti 
погтаје све више стварност, и које се оправдано 
т^ачи тл r. Спахо неће' ни Српства ни Хрватства 
мећУ муслиманима, да неће ни правог нациоиалног 
Т^гословенства, него да хоће политичко муслиман- 
'Zno ити као посебну четврту нациЈУ или као поли- 
тичку CKvnm.v, која he непрестано бити камен спо- 
тииаи.а измеНу Срба и Хрвата, камен спотицања за 
изционални мир; политику Koja изгледа врло поле- 
"на зп политичку трговину изме1,у Срба и Хрвата, 
Ли Koia не чини част недужном и неодговорном за 
ro муслиманском свету. нити ће му донета корист, 
Јего напротив, то je сигурно. на крају краЈева 
грдну штету. 

ETO тако, господо народни посланици, изгледа 
муслиманскипроблем са психолошке и историске 
тачке гледишта, што г. Цветковнћ није разумео 

није ни могао дати никаква одговора на дога- 
аје и политичке прилике у Босни, које су TOKOM 

/гебате овде изношене, јер да je ово знао, и ради 
„мипсња своје савести, и ради апела на вашу са- 
вест из већине. који сте сви стезали своја срца кад 
сте счушали жалосне до^аје у Босни, и који сте 
рушили своје савести при гласању, могао вам je 
пти барем формалан разлог, уз овакво или слично 
обоазложење, na да свој глас дадете мирније, без 
шкргута зуба — један формалан разлог који ипак 
чначи плус. Taj je формални разлог, што je r. Спа- 
vo уласком у "ову Владу a касније ступањсм у ЈРЗ 
паспустио формално своју досадању посебну му- 
глимапску верску политнчку организацију и тим 
^кинуо и последњу, али највећу брану за хармо- 
начин рад муслнмана са браћом осталих вјера на 
гваком пољу, a нарочито на националном; омо- 
rv'hHO дакле позитиван рад међу муслиманима на 
свима правцима националног живота. 

To je барем могао да каже г. Цветковић и да 
с умири, бар некако. Taj формални разлог пре- 
апио je и меие кад сам, иза образовања ове Владе 
/ чувши декларацију, у којој je дала и друге оба- 
пезе за позитивну националну и државну политику 
уопште, без оклевања дао поверење овој Влади. 

Али место тога г. Цветковић je хтео јсфтип 
i -KIT И v том делу свог говора, као и у целом 

^ворусвом, он je хтео да скрене вашу пажњу на 
.nvrv страиу, na je у име Краљевске владе поку- 

о ла зада нама националистима Један морални 
^nnau без икаквих скрупула, како то он уме, да 
-v . .', овде и у муслиманском свету и у јавности 
Натпте прикажс безпринципиелним, безидејним, 
■^'.H.irniM партизанима, способним и за шжижење 
сваке врсте ради сласти и власти. 

Он je рекао да je сва наша опозиција само 
ради тога, што je г. Спахо одбио да нас прими у 
своје редове тј. у ЈРЗ, тврдећи да му се неко пи- 
смено нудио из наших редова, и да такво писмо 
постоји. 

Пошто р. Спахо прима без изузетка у ЈРЗ све 
ш м\v пшаш националиста, то значи да се та 

алузија односи само на нас. Свечано изјављујсм и 
ca индигнацијом одбијам обједу као неистиниту, 
да не употребим гори израз, и у име своје и свих 
нацжжалиста иуслимана; јер mi једаи од нас нкје 
писао г. Спахи ни у том, ни у ком другом правцу, 
никакво писмо, нити je шта више усмено то гово- 
|iii(). Али, господо народни посланици, без имало 
зааора изјављујем да се то збиља и кпзгло дого- 
дити. Само никад и никад у правцу нвпуштања 
наше идсологије, него у правцу богорадења ла се 
не чини оно што се чини, да се не ствара зла крв 
међу једнокрвном браћом. 

Особито сам могао то учинити ja, који сам 
имао и друге легитимације за то, осим ono. да сам 
био члан већине дуи{евремена, јер сам ja увек на- 
стојао, пријатељски настојао, непрестано и увек, 
да г. Спахо сиђе са платформе посебног верско 
гголитичког организовања. 

Да не cnoMHibeM, гослодо народни iiociamiuii 
образовање демокрлтскс заједиице у прошлости, 
коју сам ja као бивши демокраЈа искрено поздра- 
вио и на њој capaijHBao, — ja ћу вам, господо, 
открити јслну тајиу. (Жагор на десници и узвици; 
Ах, да чујемо!) 

Пред изборе 193Ј годино, бојећи се да не буде 
ашстиненције код м\слммана н ла их не захвати 
тај хук, o коме се говорило да ће га бити у хр- 
натским крајевима, ja сам у споразуму, no мојој 
иницијативи, и послан од пок. Boje МаринковиКа 
г. Спахи, да у њсгово име говорим и да настојим, 
да г. Спахо уђе у ондашњу владу. Наравно да сам 
мзносио ове исте разлоге, које сам изнео прел 
вама у своме говору, и молио га баш у интересу 
муслимана да ступи у Владу, jep сам се бојао ап- 
стинанције, као што мало пре рскох. Господин 
Спахо je изнео своје разлогс, o којима овде не1л- 
да говорим ... (Рагиб Чапљић: Говори! Да чујемоП 
11 није пристао, на моју велику жалост, — не 
устручавам се да то кажем. (Рагпб Чапљић: Сло- 
бодно говори! Нема ту ништа тајно! — Ристо Гр- 
hiih: Ви  не  разумете  уопште  шта човек  говориГ) 

Претседник Стеван Ћирић: Господине Грђићу, 
молим Вас да не упадате у реч. (Рпсто Грђић: Кад 
i ' lan Рагиб Чапл>ић у овој Скупштини не да Шу- 
крији Куртовићу да говори и упада му у реч, онда 
ja морам да се револтирам, иако сам ja један од 
најмирнијих посланика.) 

Шукрија Куртовић (наставл.а): Исто тако je 
моје настојање било и пред петомајске изборе. .Ta 
сам и код г. Јевтића и код Веље Поповића молио 
и KVMiio, да иристану на све услове, које г. Спахо 
тражи v поведеним прегопорима и уз то нарочито 
нагласио, да се и ja н сви национални Мусли-мани, 
ако то г. Спахо жели, падо одричсмо својих кан- 
лидатура, jep ми не желимо да будемо запрска и 
разлог да г. Спахо оде на листу г. Мачека, у чсму 
смо видели још онда најопаснији пут за правилан 
развој политичких прилика у Босни. (Упадице и 
жагор.) 

Претседиик Стеван TIHDHII: Молим господу да 
у ииру caivivniajv p. говорника. Изволите настави- 
i-n, господине посланиче. 
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Шукрија Куртовић (наставља): Ja понављам, 
на овоме месту, да сматрам то највећом погре- 
IUKOM г. Спахе, и кад je г. Спахо иза избора на- 
пусгио политику r. Мачека и удружене опозиције, 
ja сам без устезања, без икаква устсзања, помагао 
нову Владу г. Стојадиновића, све из истих нацио- 
налистичких разлога. 

Према томе личну ноту пребацивати у моме 
раду, a то значи и у раду осталих националиста, 
не може нико и нема права нико. (Пљескање на 
левици. — Жагор на десници. — Рагиб Чапљић: 
Ви не смете ни у срез да идете!) 

Не идем- ja у срез, господин« Чапљићу, осии 
два-три пута, али не идем из разлога баш оних, 
које je споменуо г. Цветковић, да не сипам уље 
у ватру, коју сте ви и вама слични потпалили. 
(Одобравање и плЈескање на левици.) Ви сте пот- 
палили ватру, и ja не желим да ja будем угарак 
за расправљање ватре. (Ратб Чапљић поново упа- 
да у !реч.) 

Претседник Стеван Ћирић: Опомињем Вас, го- 
споли«е Чапљићу, да не упадате у реч говориику! 
Господкне говорниче, молим Вас да се не упушта- 
те у дискусију са госполом, која Вам упадају у 
реч. (Ристо Грђић нешто добацује.) 

По други пут Вас опомињем, господинс Гр- 
1унћу, IUTO упадате говорнику у реч! (Јово Загорац: 
Има право да упада, кад Чапл^ић непрестано иза- 
зива! Опомените Чапљића!) 

Немате права да упадате у реч! Г. Чапљића 
сам опоменуо. Г. Куртовић je објективно говарио, 
и морам призиати да je то стил, којим треба да 
се говори са говорнице. Ла се чудим, да су госпо- 
да и са једне и са другс сгране тако нсрвозна! 

Шукрија Куртовић (наставља): Можете мисли- 
ти, господо народни посланици, иза свега овога, . 
са колико бола у души сам ja гледао и данас гле- 
дам, развој политичких прилика у Босни, колико 
ме боле сукоби који се догађају и мржња, која 
расте меНу једнокрвном браћом. 

Болело. ме je и као патриоту, и као члана тс 
заједницо, и боли ме истовремено што се руши 
тридесетогодишње дело моје и мојих пријател,а! 
(Живо одобравање на левици и узвици: Живсо 
Шукрија!) 

И док сам био у већини, и када сам изашао 
из ње, ja сам писао не г. Спахи, него сам писао 
господину др. Стојадиновићу, и писаћу и данас, 
и сутра и увек свакоме ко може у томе погледу да 
помогне, да томе стане на пут и да то спречи, да 
не буде више међусобне мржње и да не дође до 
још горих последица. 

AKO je на то писмо мислио г. Цвстковић, онда 
би иајбоље било да га прочита, ако'га има. (Један 
глас на десници: Писмо je упутио Бошко Зел.- 
ковић!) 

Видите, господо народии посланици, наш мо- 
тив за улазак у сваку странку, и за помагање свакс 
владе само диктира наше убеђење и ништа лруго. 
Ми тражимо да се води национална политика! 
Само такву политику можсмо помагати, и само 
такву владу која такву политику води, можемо 
подржавати. (Рагиб Чапљић: Спада ли ту и срс- 
ски начелник Хамовић,) Господине, Хамовић je је- 
дан од најбол.их срсских иачолника који сгзнстира, 
који je дубоко прожет националном идејом и за 
чије je времс, до петомајских избора, док нијс na- 
стала она иесрећна агитација, која je браћу зава- 
дила, Муслиманима било тако добро, да су се осе- 

ћали у својој рођеној кући, као што се никада 
раније нису осећали у Срезу фочанском, нити се 
данас мирио осећају. (Поновне упадице). 

Претседнпк Стеван Ћирић: Господо, последњи 
пут вас молим да господину говорнику не упадате 
у реч, a господина говорника опомињем да не 
одговара на упадице. Изволите наставити, јер 
Ваше време истиче. 

Шукрија Куртовић (наставља): Не бих одго- 
варао, да нијо ово у вези. Никад у Срезу фочан- 
ском нису мзбори пролазили без сукоба, без крви 
и без паљевиие, аод како je настала шестојану- 
арска политика, и од кад сам ja посланик владао 
je братски мир и никад нико није рекао, да у том 
трпи, док није дошао 5 мај, када je и настала она 
ужасна агитација мржње и нетолеранције, и ja 
имам писмо, у коме поручује мој протукандидат 
својим кортешима: Премлатите те проклете Шу- 
кријине агитаторе! Страшне су последице од тога 
могле бити! Реакција je могла бити страшна. Ха- 
мовић je морао то сузбијати, и са једне и са друге 
стране. 

Али, тај приговор да не водимо ми национа- 
лнсти принцимијелну политику није прзи пут пао 
на наш образ. Они су, господо народни посланици, 
долазили, као што стс овде чули од г. ГрНића у 
једном говору, и ca друге стране, од активног Ми- 
нистра, у много горем облику него што je овај од 
г. Цветковића. 

Јср један активни Министар није се устручавао 
ла нас омалпважи и убије у јавности особито у 
Босни међу Муслиманима, да каже: Па, шта су ти 
нацигжалнн Муслимани, — спомкњући два три име- 
на међу којима истина није именовао мене — за 
20 до 30 хиљада динара ми их можемо купити. 
(Гласови на левици: Ko je то рекао?) Ja не знам 
ко je то рекао, питам ко je; хтео бих да га знам, na 
да се са њим обрачунамо, онако као што треба! 
Али знам да нити тај министар, нити ико други 
ко може да нам ово рекне, не може у националном 
и моралном погледу да нам се ни из далека при- 
ближи; ja знам да тај није у стању да жртвује 
ишта, a камо ли крв за своје идеје, као што су je 
давали као добровољци они, које je споменуо; ja 
зиам да тако ■можр o другим говорити само онај, 
који ie сам такав. (Ристо Грђић: To исто и Мијић 
каже!) 

Претседипи Стеван Ћирић: Господине Грђићу, 
опомињем Вас поново на ред. 

Шукрија Куртовић (наставља): Зато, господо, 
II.IM')тни •посланиии, завршујући овај говор мислим 
да сам вам довољно доказао да нити ми скшамо 
уље на ватру, нитн се нудимо некоме да нас при- 
ми у странку, него водимо одређену националну 
политику. 

Данашња политика која сс води, то je поли- 
тика чистог партизанства, мржње и међусобне по- 
деле. И ако гоогтодии Цветковић и у своме ре- 
сору води такву политику партизанску, и ако на 
проблеме гледа овако, као што их излаже ондс, 
као што изгледа да их заиста гледа, онда je, го- 
сподо, сасвим наравно да не могу дати поверење 
mi господину HiicTKiiiiiliv, mi гласати за буџет овог 
ресора. (Одобравање и пљескање на лсвици.) 

Прегседнпк Стеван Ћирић: Рсч има народни 
послаиик г. Ђорђе Јевтић. 
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Ђорђе Јевтић: Господо народни посланици, 
једаи од наших нових другова, објашњавајући ју- 
че разлоге, који су ra довели у овај Дом, чудио 
се мени и мојим друговима из Сељачког клуба, 
откуда и због чега да гласамо за буџет кад нисмо 
у владиној Ј.Р.З. странци. Ми слушамо одавно вас 
из других партија и радикале и самосталне демо- 
крате и браћу Словенце, na сада и браћу Мусли- 
мане, како са овог места воде борбу између себе, 
na пошто je тај наш друг народни посланик при- 
падао раније страици којој сам и ja, дозволите 
да му са неколико речи одговорим. Ja ћу му прво 
испричати једну причу. Путују два сељака на ва- 
шар и један од њих води вола на продају, a други 
није имао вола na иде беспослен до вашара. Кад 
су се уморили, седау да се одморе и виде поред 
пута жабу. Овај који je терао вола на вашар рече 
ономе другоме: гарогутај жабу na да ти дам вола. 
Овај прогута жабу и добије вола. Продуже даље 
пут, сшај, који није имао вола, водећи вола, a дру- 
ги идући поред њега. Овај који je сада добио вола 
помисли у себи зашто да гугам ja само жабу, вола 
ћу продати и новац пигрошити и остаће срамота 
на мени, нека и онај коме je припадао во прогута 
жабу Опет седну да се одморе и опет виде жабу. 
Сада рече онај који je прогутао жабу и добио 
вола OBOuvie сапутнику: прогутаЈ жабу na да ти вра- 
тим вола. Овај прогута жабу и добије вола натраг. 
Најзад сгигну на вашар, na разговарају, и онај 
који je ишао на вашар без вола, рећи ће првоме: 
ти си имао вола, имаш га и сада, али си прогутао 
жабу. Ja кисам имао вола, немам га ни сада, a и 
ja сам прогутао жабу. (Пљескање.) 

Господо, извесна група нас из Земљорадничке 
странке отишли смо на листу г. Јевтића. Због чега? 
Ради извођеша социјално-економског програма на- 
ше странке. Друга група, којој je тај наш друг 
припадао отишла je на Мачекову листу са наме- 
ipoM да реши хрватско п;итање. (Пљескање.) Ми 
прогутасмо жабу, г. Бошко Јевтић je несгао, те 
ми не изведосмо програм, a они прогуташе жабу 
и не решише хрватско питање! (Бурно пљескање.) 
И мислим да смо сада квит! 

Претседник Стеван Ћирић: Још нису господа 
квит, јер сада и једни и други имају да прогутају 
„Ошишаног јежа"! (Буран смех.) 

Ђорђе Јевтић (наставља): Кратак одговор на 
питан>е, што гласамо за бумет, могао би наш друг 
наћи у'нашој народној јуначкој песми: „Узе деда 
свог унука, метну ra на крило" у њеном свршетку: 
Ти не схваташ чедо мило, ми старији знамо, кад 
порастеш и размислиш 1<аз'ће ти се само." 

Док наш друг проведе мало више у овој Скуп- 
штини, видеће због чега смо гласали! (Настаје ве- 
селост' и одобравање у центруму и код већине). 
Јер кад je он могао под притиском својих бирача 
ла напусти апстиненцију, да напусти своје другове, 
na чак и носиоца листе г. Мачека и да дође овде, 
зар не бисмо ми могли правдати тиме и то да гла- 
само за тај буџет. Али ако je наш стари друг ми- 
слио да на овај начин ублажи гњев оних прија- 
теља који су остали верни Мачеку, љуто се вара. 
Она стара рана коју смо ми задали нашим друго- 
вима који су гласали Мачека, зарасла je, a ова 
пана коју им je тај наш друг задао мада je мања, 
боли их више јер je скоро задата. 

Господо народни посланици, кад би ме неко 
питао: Постоји ли један Министар коме би ти Mo- 

rao дати своје пуно поверење, ja бих му одгово- 
рио: Постоји, a то je Министар социјалне политике 
и народног здравља r. Драгиша Цветковић. (Оду- 
шевљени узвици код већине: Живео!) Најексиеди- 
тивнији од свих министара, човек код кога не 
морате чекати у кабинету данима и сатовима, него 
који на дан прими no 50 посланика, човек који 
уради оно што обећа, човек који највише ради-за 
народ, то je г. Министар Цветковић. И ja већ уна- 
пред изјављујем, и то са задовољством, да ћу гла- 
сати за овај буџет. (Бурно пљескање код већине). 

A сада, господо посланици, да се осврнем на 
буџет Министарства социјалне политике и народ- 
ног здравља и да набацим неколико добронамер- 
них сугестија, за које се надам да he наићи на 
дооро разумевање и код r. Министра и код њего- 
вих стручних начелника. 

Г. Boja Лазић говорио je јутрос овде o улози 
здравствених задруга за лечење народа и за сузби- 
јање болести. Здравствено задрутарство je оно за- 
другарство, које се родило у нашој земљи. Док су 
друга задругарства дошла до нас из туђине, док je 
потрошачком постојбина у Енглеској, a кредитном 
у Немачкој, здравственом задругарству постојбина 
je у Југославији. Да je то тако, види се најбоље 
из тога, што код нас долазе да проучавају наше 
здравствено задругарство разни стручњаци не са- 
мо из Европе него и из Америке, из Азије и Афри- 
ке. Који људи нису посвећени у рад тога задру- 
гарства, они не могу ни да верују у моћ тога задру- 
гарства. У крајевима где nocroje ова задругарства, 
у општинама где се она налазе деца су ређе бо- 
лесна јер се вакципирају, појаве шарлаха, дифте- 
рије и осталих болести скоро су остале непознате. 
Ме1)утим здравствене задруге раде и на другим 
пољима. One врше асанацију села, подшку чесме, 
ђубришта и друго. Њихови стручњаци подучавају 
младеж у обради земље итд. И ако постоји која 
установа у земљи која би више учинила хуманих 
услуга народу, ja бих рекао да je највише учинио 
услуга народу Савез здравствених задруга. И док 
Министарство социјалне политике и народног 
здравља даје извесне помоћи овим задругама, 
дотле бановине односно надлежна оделења воде 
борбу против здравствених задруга. 

Оно што говорим односи се само на рад Бан- 
ске управе у Новом Саду. По Закону o здравстве- 
ним задругама, здравствене задруге могу да врше 
и улогу здравствених општина. Међушм у Дунав- 
cwoj бановини дешава се да на мнбгим местима 
где већ од npe 10 до 15 година постоје здравстве- 
не задруге, које су вршиле и улогу ових здравстве- 
них општина, постављају се сада нови лекари, даје 
им се плата и дају им се сретства на расположењу 
да могу и они да врше службу и тиме конкуришу 
здравственим задругама које, као што сам рекао, 
често пута још mpe 10 до 15 године врше тамо ту 
исту службу. Такав je случај задруга у Љигу, Бела- 
новици, Вранову, Великој Плани, Милошевцу, Вра- 
нићу итд. Ja бих молио r. Министра да нађе пута 
и начина да се ове здравствене општине укину 
свуда где год постоје здравствене задруге и да се 
сва здравствена служба на селу повери тим здрав- 
ственим задругама. 

Пало ми je у очи, разгледајући предложени 
буџет Министарства социјалне политике, да се че- 
сто пута за установе једне исте врсте, на пример 
за болнице једног истог ранга, предвиђају разли- 
чити кредити. Такав je на пример случај са болни- 

150» 



1190 XXXV РЕДОВНИ САСТАНАК — 7  МАРТЛ   i937 

цама у Београду и Загребу. To што сам приметио 
идс сада не на штету Загреба него на штету Бео- 
града. Ja сам прошле године био око 20 дана на 
ооловању у болници за заразне болести при Цен- 
тралном хигијенском заводу и могу да кажем да 
je рад целокупног особља у тој болници, од управ- 
ника г. др. Рапковића na до последњег ГхЈлничара, 
за сваку похвалу. Ja мислим да услуге које се тамо 
указују болесницима не могу да се добију ни у са- 
наторијумима где се плаћа много више. И сад из 
овога предложеног буџета видим да се овој бол- 
ници у Београду даје кредит свега од 814 хиљада 
динара, док се за Оделзак за заразне болести при 
Хигијенском заводу у Запребу даје кредит од 
1,200.000 дичара. И то поред тога што je број 
кревега у овиј бсч)градск()ј болници дупло већи од 
броја кревета у оној болницн истс ispere у Загребу. 
Ja бих молио да се ово узме у расматрање и да се 
исправи али тако, да се Загребу не одузме, a Бео- 
граду да се да. 

Господо, ко год je имао прилике да посети 
бсоградске болнице могао je приметити да су по- 
cavi,iie стаа1)и и други инвентар болнички већ до- 
трајали. To je и појмљиво, јер су све те ствари 
добијене пре више година на рачун репарација, 
na су сада Beli дотрајале. C тога бих молио госпо- 
дина Министра, да макар путем амандмана повећа 
позиције које се тичу набавака за ове болнице и 
да на тај начин омогући повеКан>е мнвентара и ле- 
чење no нашим болницама. 

Гисподо, да се дотакнем још једне ствари 
која се тиче наших инвалида. Ja не знам, господо, 
како je то могуће да поједини пензионери могу 
артл&т DO три или четири хиљаде динара пен- 
зије и ако имају имања од којих се могу издржа- 
вати или имају синове који их могу издржавати. 
Ту није оставл^ен никакав цензус за те пензионере, 
него они примају своје пензије и без обзира на 
ro што се могу издржавати приходом од свога 
имап.е или што их могу н>ихова деца издржавати. 
Ме1)угим, код инвалида није тако. Ако je неКи 
инвалид, na макар био и најтежи, изгубио у рату 
ногу или руку и сасвим онеспособљен за рад, он 
не млже примати своју инвалиду само ако има upu- 
хода 1700.— динара или више, Њега, како се то 
каже, бије цензус. Ту je дакле ударен тај цензус 
који им ()iii'M()i\iiyje вритање инвалиде. Разуме се 
да тај цензус не важи за пензионере, na макар 
поред пензије имали доходак од 15—20.000.— ди- 
нара. 

Господо  пародни  мосланици, ja  сам  посланик 
a качерског који има седипгге на Руднику. 

P\,UIHK je npe рата био једно од најбо.Ћих кли- 
м;пч'ки\ меега, али после para, нека ме извине 
6palui Словенци, они су највише упраи.ч.а.ш Ми- 
нистарсгвом cdiinja.ine палит*исе, na су неки њихо- 
ви министри или начелници прогласили Рудник ту- 
беркхло.нним, a иодиаали су сапаторијуме no Сав- 
ској н Драв«кој омпоиини, као у Крал.евици, Но- 
вом Марофу, Тополшици итд. док je Рудник пот- 
иуно заборавл.еп. lio треба да вам напомињем да 
je Рудник под самнм Београдом и да у Дунавској 
Гшшжини има само један санаторијум на Вшцу, 
и да je велика потреба да се подигне санаторијум 
на Руднику. Порсд осталога то je велика потреба 
и зато, што тамо долазе тубвркулозии болссници 
и тако iii'Maiv гда иа другом мегту да стлнују _но 
no приватпим куКама, и посгоји опашост да ти 
болесници ne заразе и не затрују све те куће. Др- 

жава je дужна да подизањем санаторијума cnace 
тај народ који je принуђен да прима болеснике, 
na се надам да he господин Министар социјалне 
политике и народног здравља и ову моју добро- 
намерну сугестију узети у оцену. (Одобравање и 
пљескање у центруму и код већине.) 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик г. Јован Здравковић. 

Јован Здравковић: Господо народни послани- 
ци, ja сам npe кратког времена у овој Скупштини 
али сам чуо врло тешке речи које су упућене na 
адресу г. Министра Цветковића. Морам да признам 
да je то на мене учинило врло pl^ae утисак, јер 
држим да г. Цветковић има довољно греха као 
Министар, да се може критиковати његов рад, a да 
се не напада његова личпост, и налазим да тај 
сукоб који се десио не би требао на томе да 
остане. Ja никако не бих могао да се отмем утиску, 
да није нешто тачно од онога што je г. Јовано- 
вић казао o г. Цветковићу, или обратно да није 
нешто тачно од онога што je г. Цветковић казао 
o r. Јовановићу, све дотле докле се то не би ра- 
справило пред падлежним форумом. И како je г. 
Јовануиић казао тешке речи o г. Цветковићу ja 
мислим да бих му као старији и искуснији правник 
могао казати да треба да учини ово. Чак и кад 
r. Јовановић не би хтео да поднесе пријаву npo- 
тиву г. Цветковића, да се тамо тај сукоб расправи, 
г. Цветковић би требао сам да поднесе кривичну 
пријаву противу самога себе na да тако изазове 
да се та ствар расправи пред судом, јер je то у 
његовом интересу. (Граја) Ja се надам да ће и г. 
Јованови!) то ла учини, јер je г. Цвешовићу импу- 
тирао два врло тешка дела од којих je једно кри- 
вично дело. Г. Цветковић je изјавио овде да he 
ulin прсд суд, ne заклањајући се за ппсланпчки 
имунитет. Он се je ту понашао како треба, као 
што сам чуо да се Министри и државни потсекро- 
тари понашају у Француској; чим им се нешто им- 
путира да су нечасно урадили они изјављују да 
еу готови да изиђу пред суд. To je и г. Цветко- 
вић нзјавио и ja сматрам да тако треба и да уради. 

Доклс je г. ЦветковиЈ! показао такву готовосг. 
дотле пак један бивши Министар јуче, одговара- 
јући мени на оно што сам само поменуо његове 
грехе које je он починио пред петомајске изборе, 
сасвим се друкчије показао. To je г. Драгутпн 
JaHK'.mili. Г. Јаиковић не само да je хтео да ублажи 
onaj израз, ану, како je он зове, крилатицу „Јанка 
Пуста", него je рекао дословно за ту крилатицу, 
„да je m једна обична изборна крилатаца, коју je 
сваки Morao да упогреби", и „да за њу нико ne 
може да поси одговорпост, и да то пије имало ни- 
калввог plianor утиска пи дејства чак ни на г. Ма- 
чека", који je био носилац листе на којој сам и ja 
ono капдидат. On je навео: да му je r. Мачек, како 
npe тако и после петомајских избора, слао неке 
емисаре у лицу барона Турковића да са г. Јанко- 
Biiln-M ctBšpe неки политичкп споразум. Ja, искре- 
но да нам кажем, не верујем то г. Јанковићу, a не 
нерујем вбог тога, што je г. Јанковић у свом скои- 
ском говору рекао дословце ово. Али, npe иего 
што цитирам шта je рекао г. Јанковић, имам да ка- 
жс.м ono: AKO би и после овог г. Мачек послао 
cMiicapo г. Јанковићу и покушао да закључп нека- 
кав споразум с н.име, ja бих обема рукама чести- 
тао и г. JanKOHiiliV и г. Мачеку. Г. Јанковић у сво- 
ме „чуненом"    скопском    говору рекао je, између 
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осталог и ово: „У своме последњем предавању o 
мапсељском злочину, r. Ситон Ватсон, познати ен- 
глески публициста, рекао je: да одвратни марсељ- 
ски злочин значи заверу против јединства југосло- 
венске    државе.    A ми кажемо, — г. Јанковић то 
каже  да и политика г.г. Прибићевића и Мачека, 
изражена у њвним у иностранству, a данас и у на- 
шој држави објавл^еним цил.евима, значи проду- 
жење те завере". Г. Јанковић je дакле, поред оне 
кпилатицс „Јанка Пуста", изговорио и ове речи! 
за коje сам га ja тужио Државном тужиоштву, no 
Закону o заштити државе, одмах после тог говора, 
када je он био објављен у нашим листовима, али, 
нажалост, нисам могао добити задовољења. Ja сам 
,-а тужио' јер сам сматрао да сам и сам погођен 
тим говором његовим, као кандидат на листи г. 
Мачека, али он je у то време још био активни Ми- 

гистар и ja иисам могао добити и то задовољство 
na га за то изведс.м пред суд. Али, господо, увек 
Sa аа се изговоре тешке речи, налазим, да би треба- 
ли да се иае тред суд. (Глас са деснице: To je бе- 
гплатан савет!) 11c због бссплаЋног савета. Речено 
ie овде" To ће се чухи. Ja налазим да je то непри- 
агно не само зато што ће .се то чути у нашој зем- 
љи него и због тога што ће се то чути далеко и 
ичван наиш земље, a незгодно je кад се чује: да 
vioKC да буде у нашој земл^и активни министар 
човек,  за  кога  јсдан  посланик диже  тако тешке 

оптужое.^^ видитеЈ господо, ja и г. Јанковић смо 
ппилични противници, јер je он оне речи још онда 
v Скопљу изговорио, a ja сам ra због тога прија- 
Lo Државном тужиоштву за дело из чл. 5 и 6 За- 
Гпнао зашгити државе. Али, ja никада не бих тан- 
гиоао личност његову; прво зато што то нијс у 

u a nnvro зато што ме његова личност нимало 
нс интересуЈе. 

Ja мислим, господо, да MOJ предговорник г, 
1..нтић иако моје име није споменуо, из његових 
re алузија доста јасно види да je на мене циљао, 
fla hv MV врло кратко одговорити због оне жабе. 
нлоодна пословица каже: „Ko признаје, пола му 

поашта " Г. Јевтић je признао да je прогутао 
Се rJ и ако je истинита пословица: да се апетит 
Sja једући, ja мислим да je г. Јевтић најбољи 
'-„каз за ту пословицу. (Смех). 

Не могу се правити    алузије    само кад je то 
пала али кад je то збиља, онда се и алузије, онако 

KU 'их je правио r. Језтић, не могу примити.   Ja 
*    OB;ie  јуче као и мој друг Радивоје   Николић, 

Гио довољно јасан, и ja верујем да ћете ви сваку 
реч правилно одмерити, и ja o томе не желим више 
да говорим. 

Желим, гооподо, само да нешто  поменем o раду 
Министра  Цветковића као Министра социјалне 

пм;гитике   iep ja сматрам да он заслужује да буде 
гшилично критикован.    O инвалидском птању 
бих хтео да кажем ништа друго, јер je o томе 

Не no лепо и документоиано говорио г. Лазић, само 
"их питао г. Министра    овде,   кад je донео    ону 
\/пелбу да се повсћа цензус   за    инвалиде и инва- 
ипске породице, зашто су ани у Влади    донели 

■пан кратак рок o коме je требало то да се при- 
Ј рни   тако   да они, који су и-мали право да се no 
ме--  уредби користе, шису имали зато могућнасти. 
i     господо то знам и као правник исто тако и као 
a'nn'iHU посланик сам се за ту Уредбу интересовао, 

Свако je од вас, господо, родом из некога кра- 
■    и сви имате сељаке и ви знате: да има простих 

л^уди и простих жена који би имали евентуално 
гвраво да се том уредбом 1«)ристе, али o томе нису 
знали. Ja имам таквих случајева у своме крају, a 
верујем да има свакако таквих случајева и у свима 
другим крајевима. И, господо, зашто je уопште 
ограничен рок? Ако je ограничен ррк, зашто није 
одређано да их сеоске старешине одн. општинске 
власти јер оне има ју списак ранијих инвалида који 
су изгубили право, саслушају, na да им кажу: ево, 
изишла je уредба, хоћеш ли да тражиш да ти се 
врати ишвалида. (Живојин Димитријевић: Тако 
раде све општинске управе!) Ни једна општинска 
управа то не ради, 'или ако ради то je изузетак, јер 
се нс би могло десити да се после истека тога рока 
маса људи јави. Дозволите да то и ja морам зна- 
ти. Људи се нису јавили на време, јер нису знали 
да имају право. Код нас се све своди да се објав- 
љује у „Службеним новинама" и ако je нека ствар 
ширег значаја и популарнија за Владу онда се гур- 
не и у друге новине. Али, господо, наш народ и не 
чита тако миого новине, прво, зато што je непи- 
смен, a друго, што не може да купује новине, и 
онда би Влада требала да нађе пута и начина да то 
публикује тако да буде сваком познато. 

Друго, господи, ja сматрам да je највећи грех 
Мипистра г. Цветковића што он злоупотребљава 
свој положај Министра и покушава једну немогућ- 
ну ствар: да у данашше.м времену кад нема слобо- 
доумног и демократоког закона o штампи, кад не- 
ма закона o збору и договору и удружењима, када 
je читава једна класа, радничка класа, лишена 
свих политичких права, да покушава да раднике 
примора да уђу у његову странку. (Приговори). 
Немојте се, господо, бунити, али да сам ja на ње- 
говом месту ja не бих никад покушавао јсдан та- 
кав Сизифов nocao, никада слободно, искрено, 
радници неће да иду ни у ЈРЗ, «и у земљораднич- 
ку странку, него хоће своју радничку странку. 

Ja користим ову прилику да му то у лице ка- 
жем, јер je ту место зато, — једина корист од ове 
Скупштине од које Влада не зависи јесте та, што 
може Министру да се у лице каже, na људи смо 
и може то нешто да и делује. Пошто сам почео 
са пословицом, допустите да опет једну кажем, 
сваки нека помисли, na и г. Цветковић, да je срећа 
варљива, a политичка срећа најварљивија je cpeha: 
оно што je доле може да дође rope, и обратно, 
оно што je rope, да дође доле. (Министар социјал- 
не политике и народног здравља Драгиша Цветко- 
nuh: Оно што je напољу може да буде унутра!) 
Може и то, господине. (Смех). 

Осим тога, господо, колико познајем рад Ми- 
нистарства социјалне политике и народног здрав- 
ља-ја мислим да je оно можда од свога оснивања, 
a од 6 јануара na овамо нарочито само једна би- 
рократска установа. Никад оно не врши своју 
функцију онако како треба да je врши једно Ми- 
нистарство социјалне политике и народног здрав- 
ља. Наиме, ja сам једног дана отишао у један руд- 
ник и био присутан кад je једна шихта радника 
излазила из рудника a друга улазила. И мислим 
да су највећи робови, социјални робови, рударски 
радници. To су, господо, били људи као авети, 
бледи, испијени, страшно прљави. И ja сам се за- 
интересовао и хтео да видим: шта ће сад да раде 
кад су изашли из рудника. Очекивао сам да je не- 
што организовано да се прво оперу и умију, na 
да оду да ручају. Не, господо, са прљавим рукама 
су отишли у једну кантину, примили хлеб и оти- 
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шли да ручају. Питао сам да ли има каква инста- 
лација да се ови људи окупају и оперу. Казали су 
ми не, кад je топло време иду у реку a кад je хла- 
дно време нема никакве инсталације да могу да се 
окупају и оперу. 

Ви сте сви читали као и ja, шта се у великом 
руднику у Бору, из кога се извлачи толики силан 
бакар, ради са радницима и оним сел:>ацима који 
no несрећи имају земљу у тој околини. И дужност 
би била Министра социјалне политике и народног 
здравља да се o тим нашим грађанима мало више 
побрине. 

Треће, знам да није надлежност Министра со- 
цијалне политике и народног здравља да, на при- 
мер, узима неко државно имање, док му се не би 
дало и да га парцелише и подели сељацима и рад- 
ницима без земље. Али у његовој дужности јесте: 
збрињавање сељака и радника без земље. C обзи- 
ром на то да државно имање Беље^по признању 
Владе, не даје никакве користи, него да се још до- 
даје с друге стране, онда мислим да je крајње вре- 
ме да Министар социјалне политике и народ- 
ног здравља, у чију дужност спада збрињавање 
селЈака и радника без земље, затражи од Владе 
да му се то имање стави на раеположење и подели 
сиромашним сељацима. (Чује се са деснице: Није 
зато он надлежан!) Он није надлежан за парцела- 
цију, али збрињаваше сиротих сељака и радника 
без земље сиада у социјалну политику. 

По статистици знамо: да у Војводини и Срему 
има сто хиљада пољопривредних радника без 
стопе земље. 

Друго, господо, у нашој земљи после рата, 
утврђено je да постоје две социјалне болести, као 
што су сифилис и туберкулоза, које страховито 
косе и no околини Ваљева и у Босни и у/Источној 
Србији, a ja верујем и у целој земљи. Највишс 
тих болести има тамо где су се војске задржавале, 
инфицирало се становништво и те се болести нео- 
бично шире. Највећа je опасност од тих болести 
у томе: што не страда само онај који je оболео, 
него што се та болест врло лако и најмаљим до- 
диром преноси на читаве породице na тако и на 
околину, те због тога ja мислим да je крајње вре- 
ме да наша држава, за коју не бих казао да има 
само лепу фасаду, него да je no нешто и створила, 
али врло мало, a и из разлога што од туберкулозо 
болују највише радници и земљорадници, она 
треба да предузме тако енергичне масовне мере 
да се та болест спречи. Прва би joj дужност била 
да се постара да се издвоји од овог огромног бу- 
џета једна извесна сума да се подигну болнице и 
да се спасавају од ових опасних болести оболела 
лица, да не би остала нелечена у породицама и 
тако и даље болест ширили. 

Исто тако треба да се учини да се бесплатно 
лече они, за које се утврди да болују од луеса. 
Нешто je у том погледу учињепо, али то je сасвим 
иедовољно и мало. 

Tpehe, господо, ja сам једанпут био присутап 
па једпој скупштини здравствених задруга где je 
говорено исто тако као што je овде говорио пред- 
говорник г. Јевтић. Ja не могу да се свега сетим, 
али знам да су, поред осталих питања, третирана 
и ова питања: зашто држава не чини ништа и нс 
помаже здравствено задругарство итд. Али се се- 
ћам да je један господин, који je државни ЧИНОВ- 
ник и који je био шсф једне велике установе, која 
111)1111ада ресору Миннсгарства социјалне политике, 

рекао ово: да су тражили да се Хигијенском за- 
воду одобри да производи серум против свињске 
куге, али да за то нису добили одоорење. Како je 
тај господин сада први уз r. Министра за соци- 
јалну политику на дужности, ja бих користио ову 
прилику и констатујући ово, желео бих да се он 
тога сеги, na да сада учини предлог господину 
Мишистру, a могуће je да се деси чудо и да госпо- 
дин Министар то прихватн, na да се почне про- 
изводити серум у државном Хигијенском заводу. 
AKO се серум буде тамо производио, сељак ће га 
моћи добити ако не бесплатно, a оно за минималну 
цену, a верујте да би од тога било огромне еко- 
номске користи за нашега сељака, за нашега про- 
извођача. 

Исто тако, господо, потребно je овде напоме- 
нути да имамо беспослених радника на селу. To су 
на селу они који или немају никакву земљу, или 
je немају довољно. Није потребно да човек буде 
уписан у сељачку странку и да припада томе по- 
крету сељаштва, него je потреоно да у првом реду 
буде човек, a не зеленаш или окорели човек који 
нема никаквих осећаја, na да призна да се за ове 
еиромашне сељаке у овој земљи није ништа ура- 
дило-. Господо, мој крај нијс пасиван, али ja сам 
видео да има много случајева баш у томе моме 
крају да je било сељака, који нису могли купитн 
ни жигицу, ни петролеј да упале лампу. И нико 
се није сетио да једном учини предлог да je крај- 
ље време да се поклони пажња и томе сирома- 
шном сељаку, који je у тежем положају него ли 
и варошки радник. 

Тим сељацима треба омогућити да живе, да 
буду више заинтересовани и везани за парче зем- 
ље, да би на тај начин осегили, да им држава омо- 
гуНава да победе невоље. 

Ja мислим, да je крајње време, господо, да се 
једна влада сети, да ослободи од пореза земљо- 
раднике, који имају два хектара земље као минп- 
мум за егзистенцију, јер би на тај начин, господо, 
држава учинила само општу корист целини. 

Свп знате и сви сте чули, јер je o томе писано 
много и много a говорио je у прошлој Скупштипи 
г. Андра Станић, опгужујући једног другог мини- 
стра, да je само један мипистар оштетио државу 
са 800 милиона динара. 

Па лепо, господо, кад то може да учини један 
министар, да оштети државу са 800 милиона дина- 
ра, a мислим, да je г. Спахо једном ту !изјаву г. 
Станића документовао рекавши још, да се од те 
шгете спасло неколико стотина милиона, што зна- 
чи да je оно друго пало у воду, — na видите да 
држава није пропала, — значи да може и тим 
сиромаииним сељцима да се учини та помоћ од 
сгране државе и да они буду ослобо1)ени од 
порезе. 

Ви сте чули и то, да je г. Министар финансија 
казао, да je могао да растерети државни буџет са 
сто милиона динара, отпуштајући вишак чиновни- 
штва у другим министарствима, осим Министар- 
ства правде и Министарства просвете, али каже да 
то није велика сума, да износи свега \% од укуп- 
не суме буџета. Лепо, нека г. Министар отпусти те 
сувишке, оне који су у служби само ради луксуза 
a ne ради потребе, и нека погледа мало no надле- 
штеима, јер има читавих фамилија, и отац и мајка, 
и синови и кћери сви су они у државној служои, 
na нека са том сумом од сто милиона ослободи од 
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порезе сиромашне сељаке и ja ћу му онда то дело 
признати. 

Како су ове ствари које сам изнео свима вама 
добро познате, ja мислим' да ћете пожелети баш 
ви из већине, који имате ближи додир са г. Мини- 
стром да му барем на уво шапнете, ако нећете гла- 
сно да су кажете, да je добро да промисли o овим 
стварима и нека се постара да и учини нешто они- 
ма који cv v најтежем положају. 

Ia који припадам крајњој левици овде, први 
hv бити тај, који ћу г. Министру признати ако ма 
шта чоброг буде урадио нешто од овога што сам 
овде'споменуо, 'или од другога што .нисам напоме- 
Hvo (Одобравање и пљескање на левици. — Гла- 
сови на десници: Он je добра урадмо!) 

Претседтш Стеван Ћирић: Реч има Министар 
социјалне политике и народног здравља г. Драги- 
uia Цветковић. (Пљескање код већине). 

Министап социјалне политике и народнпг 
чппавља Драгиша Цветковић: Господо народни 
посланици, ja не бих желео ни једног момента, да 
rKvniiiTHHa остане под утиском извесних речи или 
изјава које су датс у овоме Дому у вези са MOJOM 
иичношћу, без мог одговора. 

Господин народни посланик Злравковић има у 
cBoioi политичкој делатности од 5 маја, како сам 
ic вичео, три главна момента. 

Тсдан je моменат онај, кала ie он критиковао 
nv HanoiHV скупштину, када je критиковао нас.. . 

nnmn Зчралковчћ: Критиковао сам методе пето- 
мајских    избопа!)     онда    кад    ie    налазио. 

V,M пвле v НарОдној скупштини немамо морал- 
'^ч квалифиУкација. .. . (Jovan Здравковић: Ja то 
мисам казао!)...   ла не претстављамо   народ и да 

„a Напоана скупштина као таква me може да де- 
^е   (АлексГидар Лазаревић: To je Ђура .Танковић 
говорио!) , .    . 

To je била изипва, ко|а ie дата од стране на- 
родних ' посланика,    изабраних    на    листи    г. др. 
Мачека. 

Други моменат била ie исповест г. народног 
посланика овде пред Народном скупштином, ми- 
г-тим 1'уче или прекјуче, кад ie давао разлоге и мо- 
тиве o своме уласку у Народну скупштину. 

Госпто, ja нећу да улазим ни у мотиве, m у 
плзлоге г. Здравковића. To je његова лична ствар. 

To није моје право, али ja морам да констату- 
• v« и овај други моменат. да бих онда објаснио 

лј трећи моменат, овај савет који данас даје 
Hapo'iHoi скуппгтини, a специјално мени. народни 
пасланик г. Здравковић. 

Господо, ако je он довољно    Јутрос    слушао 
„„не   ia сам казао да сам још онога момента, када 
^гамбио ни иародни    посланик.    ни    Министар. 

na сам био приватан човек, ioiu онога моментл. 
Ка vrax   чим je то у листу изашло, у једном несум- 
^MRO 'противничком листу. да сам још одмах по- 
рп тужбу cviy. A затим југрос, чим je народни 

^гпаник. KoiH  ie прочитао тај лист, дошао овде 
"oroBonumiv  и  после његовог говора, ja сам се 

tax обратио г. Прстссднику скупштине Ћирић\' 
ОДпгкао-    Господине. Претседниче,  молвм Вас да 
И      пате овсрени извод из стснографских бележа- 
МИ   na бих могао господина да тужим суду. (Живо 
^обпаваше у центруму и на десници). 

Госптотако   поступаду   часни   и   поштсни 
'    пкиво одобравање у иснтруму и на десни- 

Л,У-Г Пнкад у свом политичком раду нисам другим 
"^тивима и разлозима руково1,ен, те, према томе, 

господо, ja мислим да поред Moje изЈаве, да сам 
још онда тужбу поднео, поред моје јасне изјаве o 
целој овој ствари, да онда, у оно време, да сам ja, 
недај Боже, и учинио и покушај каквог кривичног 
дела, мене би онај режим, a специјално Никола 
Узуновић обесио негде јавно на тргу. (Живо одо- 
бравање у центруму и на десници). 

Ja мислим да je и г. Здравковић врло добро 
знао те разлоге и могао je да ме поштеди овог са- 
вета, јер ja сам у политици мало старији од г. 
Злравковића. ja имам своју политичку прошлост, 
ja имам своје погледе, ja имам свој морал, ja се 
no томе уверењу управл^ам, савете ни са чије črpa- 
ne непримам, него само савете моје савести. (Живо 
одобпавање и пљескање у центруму и на десници). 

Претседиик Стеван Ћирић: Сматрам за своју 
дужност да потврдим изјаву Министра г. Дра- 
гише Цветковића. Г. Министар je заиста, одмах 
после говора господина народног посланика Љубе 
Јовановића, затражио од мене званично оверене 
стенографске белешке у ту сврху, да тужи народ- 
ног посланика г. Љубомира Јовановића суду. 

Реч има у име групе Југословенске радикалне 
заједнице народни посланик г. др. Франц Клар. 

Dr. Franc Klar: Gospodo narodni poslanici, mno- 
'ro puta se može čuti u ovom visokom Domu, pa i to- 
kom ove hudžetske debate čuli smo ,kako ie Slovenija 
hotrata, kako ie njezin socijalno privredni položaj 
veoma dobar. To, gospodo, nije sasvim tačno. 

Г)а bi se dobila tačna slika privredno.? i sociial- 
nop- položaia Dravske banovine uop^te, a u ovoj eo- 
dini nanose, notrebno ie da se analizira njena pri- 
vredna i socijalna struktura. Prema podacima popisa 
stanovništva od 31 marta 1931 sod., stanovništvo 
Dravske banovine raspoređeno je po glavnom zani- 
maniu kao što sledi: 

Zanimanie starešine domaćinstva: polioprivre- 
da 60.93^, industriia i zanati 21.03%, trgovina, kre- 
dit i saobraća! 5.79%. javna služba, slobodna zani- 
mania i ostalo 12.23%; zanimanje izdržavanih lica: 
oolioprivreda 60.35%. industriia i zanati 21.92",', 
trgovina i promet 7.02%, javna služba, slobodna za- 
nimanja i ostalo 10.71%. 

Prednii podaci obeležavaju u sflavnome pri- 
vrednu i socijalnu strukturu Dravske banovine. 

Kao što se vidi, seljaci su još uvek najmnoeo- 
hroiniii sloj stanovništva; još uvek s/r, stanovništva 
Dravske banovine žive od polioprivrede, stočarstva i 
šumarstva. Međutim, dok su život i privreda ostalih 
staleža ioš prilično poznati, život i privreda većine 
seliaka Dravske banovine srotovo su nepoznati. Mno- 
pDbroini posetioci gradova, letovališta i banja Drav- 
ske banovine većim delom vide samo sela, koia se 
bave prometom stranaca i u kojima seljaci žive u 
i/vesnom blapostaniu, ali ne vide sela, koja leže da- 
leko od svakosr prometa, u kojima vlada siromaštvo 
i koja sačinjavaju golemu većinu sela Dravske ba- 
novine. 

Seliak Dravske banovine ima prosečno viši stan- 
dard stanovania od seljaka ostalih krajeva naše dr- 
žave. To ie tekovina prošlih vremena, u kojima je 
seliak uživao prilično blagostanje; to je naslede 
jednocr kulturnog razvitka. Ovai stepen opšte? 
standarda stanovanja seljak Dravske banovine po- 
stigao je već u prošlom veku; danas ga samo nado- 
punjuje tekovinama modernog vremena. 

Druga jedna činjenica, koja pada u oči, kad se 
seljak Dravske banovine uporedi sa seljacima većine 
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ostalih krajeva naše države, jeste njegov viši stan- 
dard odevanja. Prema svom spoljašnjem izgledu se- 
ljak Dravske banovine približuje se radniku i gra- 
đaninu, što, pored pomenutog standarda stanovanja, 
u očima površnih posmatrača izaziva utisak nekog 
naročitog blagostanja. Međutim, do današnjeg nači- 
na odevanja seljaka Dravske banovine došlo je po 
privrednoj i socijalnoj nuždi. Ovaj' način odevanja 
posledica je privrednog stadija, u kome se selo Drav- 
ske banovine nalazi. Ono je već pre nekoliko dece- 
nija prešlo iz stadija isključivo naturalnog gazdin- 
stva u stadij pretežno novčanog gazdinstva, dok se 
selo u drugim pokrajinama naše države nalazi tek 
sada na prelazu iz jednoga na drugi vid privrede, 
osim pokrajina u kojima još danas vlada naturalno 
gazdinstvo. No, selo Dravske banovine nije prešlo 
u razvijenije novčano gazdinstvo zbog nekog naro- 
čito povoljnog razvitka svoje privrede, već zato što 
su nova vremena umanjila rentabilitet do tada do- 
nosnih ^rana seljačke privrede i što seljak Dravske 
banovine, privređujući na lošem tlu i u teškim okol- 
nostima, nije mogao da odoli konkurenciji agrarno 
pogodovanih krajeva. Dok se dakle selo naših južnih 
pokrajina, koje se nalazi u naturalnom gazdinstvu, 
odeva u odelo koje je kod kuće ispredeno i istkano, 
seljak Dravske banovine, nalazeći se u razvijenijem 
novčanom gazdinstvu, mora da kupuje fabričko 
odelo. Pa i da hoće da se povrati predenju i tkanju, 
on to više ne bi mogao, jer niti ima ovaca niti ima 
zemlje, gde bi ovde držao. 

U normalnim godinama seljak Dravske banovine, 
istina, raspolaže izvesnim novčanim sretstvima pa 
možda i lakše dolazi do novca nego seljak iz južnih 
krajeva. Ali mu to ipak ne vredi ništa, kad mora tim 
novcem podmirivati troškove za svoju ishranu i za 
ostale najpreče potrebe, koje seljak južnih krajeva 
podmiruje proizvodima svog vlastitog gazdinstva. 
Koliko je dakle novčani prihod seljaka Dravske ba- 
novine veći, toliko je veći i njegov nužni i neophodno 
potrebni rashod. Seljak Dravske banovine zbog bli- 
zine tržišta lakše nalazi prodaju svojih proizvoda, 
ali je toga radi i više zavisan od tih tržišta, kao i 
osetljiviji za svaki potres i za svaku pojavu krize na 
tržištu. Tako je standard stanovanja, odevanja i do- 
nekle i lične udobnosti seljaka i radnika Dravske ba- 
novine Viši od onoga većine ostalih banovina, to je 
standard prehrane seljaka i radnika agrarno aktiv- 
nih banovina bezuvetno mnogo viši od onoga Drav- 
ske banovine. Ovo jasno proizlazi iz podataka, koji 
su i/neti niže dole. 

Kakvo je privredno stanje seljaka Dravske bano- 
vine? Kakav je napose položaj ratarstva kao osnove 
svakog seljačkog gazdinstva? 

Pri rasmatranju ovog pitanja moraju se imali 
u vidu uslovi, pod kojima seljak Dravske banovine 
radi i privređuje. Jedna glavna karakteristika pri- 
vrdnog i socijalnog položaja seljaka Dravske bano- 
vine jeste u tome, što mu nedostaje zemlje, pogo- 
tovo ziratne zemlje. 

Ako se uporedi seljak Dravske banovine sa se- 
ljakom ostalih banovina, vidi se, da na glavu seljač- 
kog stanovništva u pojedinim banovinama dolazi zi- 
ratne zemlje: 

Banovina: Dunavska 1.26 ha; Vrbaska 0.71 ha; 
Moravska 0.66 ha; Vardarska 0.65 ha; Savska 0.63ha; 
Drinska 0.63ha; Dravska 0.44 ha; Primorska 0.38 ha; 
Zetska 0.36 ha. 

U pogledu ziratne zemlje koja otpada na jednu 
glavu seljačkog stanovništva.   Dravska   banovina   je 

između devet banovina na sedmom mestu; iza nje 
samo su Primorska i Zetska banovina. Iz ovih poda- 
taka vidi se, da prema površini ziratne zemlje na 
glavu seljačkog stanovništva banovine treba deliti u 
tri grupe. Prva je Dunavska banovina, žitnica naše 
države; drugu grupu sačinjavaju banovine sa sred- 
njim brojevima; treću grupu sačinjavaju tri u tom 
pogledu zaista pasivne banovine: Dravska, Zetska i 
Primorska. 

Još gore prolazi Dravska banovina pri izračuna- 
vanju, koliko dolazi ziratne zemlje na jednu glavu 
stanovništva uopšte, t.j. agrarnog stanovništva i nea- 
ijrarnog stanovništva. Ovi podaci sledeći su: 

Banovina: Dunavska 0.87 ha; Vrbaska 0.55 ha; 
Vardarska 0.52 ha; Moravska 0.49 ha; Drinska 0.47 ha; 
Savska 0.46 ha; Zetska 0.30 ha; Primorska 0.28 ha; 
Dravska 0.27 ha. 

U ovom uporedenju Dravska banovina je posled- 
nja, a Zetska i Primorska banovina su ispred nje. 

Ovi podaci jasno pokazuju, da je Dravska bano- 
vina u pogledu ishrane stanovništva veoma pasivna, 
pa čak i najpasivnija između sviju banovina. Ovi po- 
daci pokazuju dalje, da je selo Dravske banovine 
s obzirom na svoje ekonomske mogućnosti prenapu- 
čeno te da je zbog toga u krajevima Dravske bano- 
vine, gde je seljak upućen isključivo na zemljorad- 
nju, život seljaka dosta skučen. 

Pored relativne cifre, koja označava površinu 
ziratne zemlje koja dolazi na jednu glavu seljačkog 
stanovništva, kod presudivanja privrednog i socijal- 
nog stanja sela Dravske banovine treba imati u vidu 
još i sledeće: prema sadašnjem stanju privrednih pri- 
lika, eksploatacija zemlje, namenjena intenzivnom 
obrađivanju, t. j. oranica, došla je kako u pogledu 
celokupne površine tako i u pogledu hektarskog pri- 
nosa do granice, preko koje se teško može preći. Se- 
ljačka privreda Dravske banovine stipla je do kraja 
mogućnosti i nalazi se u stagnaciji. To stanje traje 
zapravo već decenijama. Jedini napredak može se 
konstatovati U nekim specijalnim granama seljačke 
privrede. 

Dok se od 1920 god. do 1935 eod. površina pod 
oranicama u zemlji podigla od 6,029.000 ha na 
7,484.000 ha što čini 2 1.1 ",; porasta, i dok se u istom 
vremenu površina zasejana specijalno žitaricama u 
zemlji nodi'dn od 4,360.000 ha na 6,118.000 ha što 
čini 39.7",; porasta, U Dravskoj banovini od 1920 do 
1935 god., površina pod oranicom spala je od 316.000 
ha na 31! 000 ha što čini smanjenje za 1.6%, a po- 
vršina zasejana specijalno žitaricama i istom periodu 
-pala je Od 199.000 lia ua 193.000 ha što predstavlja 
smanjenje od 3%. 

Ne samo što u Dravskoj banovini ima malo zi- 
ratne zniilje. nego je ona, u poreden ju sa većinom 
(^lnbli banovina, nored toga ioš i lošija i manje plo- 
dnn Unatoč marljivom obrađivanju i dubrenju osta- 
iii hektarski prinosi većine zemljoradničkih proizvo- 
đfl Dravsko banovine ispod državnosr prošeka. Tako 
|e na priliku u prošeku 1930-1935 crod. hektarski 
nrinos pšenice u dr/avi iznosio 10.3 kvintala, a u 
Dravsko! banovini sveira 9.5 kvintala: hektarski pri- 
nos kukuruza u državi iznosio je 15.7 kvintala, a u 
Dravskoj  banovini  sveca  12.8 kvintala. 

Ista slika nedostajanja zemlje i pasivnosti selja- 
čke privrede Dravske banovine pokazuje se, ako se 
razgleda socijalna struktura sela Dravske banovine. 
Iz sledečih podataka vidi se, u koliko skromnim pri- 
likama živi i privređuje seljak Dravske banovine. 
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O privrednoj i socijalnoj strukturi sela kao i o 
raspodeii zemlje na pojedine grupe seljačkih poseda, 
za vreme posle oslobođenja, nema nikakve statisti- 
ke; kao oslonac mora da nam služi austriska stati- 
stika seljačkih gazdinstva iz 1902 god. 

Prema toj statistici, 1902 g. nalazilo se na onom 
delu teritorije Dravske banovine, koji je od bivše 
Austrije došao u sklop naše države, svega oko 145.000 
seljačkih poseda. Od 1902 g. pa na ovamo, rasparča- 
vanje seljačkog poseda u Dravskoj banovini mnogo je 
napredovalo, usled čega taj broj treba u nekoliko 
podići, da bi se dobilo sadašnje stanje. Ako se tome 
dodaju još i seljački posedi sa područja bivšeg ma- 
đarskog Prekomurja, koji u prednjem broju nisu ura- 
čunati, dobiće se današnji broj seljačkih poseda u 
Dravskoj banovini u iznosu od oko 170.000. 

Sva ta množina poseda smeštena je na srazmer- 
no maloj površini. Od celokupne površine Dravske 
banovine može se privredno izkorištavali svega 
15 000 km2. Od te privredno iskorišćene zemlje na- 
lazi se u sklopu velikih poseda iznad 100 ha oko 
1800 km2 tako, da za seljačka gazdinstva Dravske 
banovine  ostaje  na   raspoloženju  svega   13.200  km2 

zernlje 
Od seljačkih poseda Dravske banovine manje od 

nolovine osigurava sopstvenicima privredni opstanak. 
Prema veličini, seljački posedi Dravske banovine dele 
se ovako: 

Seljački posed od 0— 5 ha .. 58% 
seljački posed od 5 — 20 ha . . 34% 
seljački posed iznad 20 ha    .    .      8% 
Ove cifre pokazuju, kako seljak Dravske bano- 

vine oskudeva zemljom. Gotovo 3/5 sviju seljačkih 
noseda Dravske banovine sitni su posedi, koji u po- 
ljoprivrednim prilikama Dravske banovine ne mogu 
da izdržavaju svoje sopstvenike. 

Od tih sitnih poseda jedan priličan broj toliko 
ie neznatan, gotovo atomski, da za izdržavanje svo- 
iih sopstvenika uopšte ne dolazi u obzir, zbog čega 
ovi moraju da traže posla i zarade bilo kod srednjih 
i većih posednika na selu, bilo u industrijskim cen- 
trima i gradovima. Pored toga, u Dravskoj banovini 
ima preko 10.000 domaćinstava, čiji su starešine po 
zanimanju zemljoradnici a koji uopšte nemaju zem- 
lje I taj red idu razni najamnici i zakupci, a pogo- 
tovo viničari, koji su u vinorodnim krajevima Drav- 
ske banovine dosta mnogobrojni. 

Život svih tih sitnih posednika, uključiv zemljo- 
radnike bez zemlje, ni u normalntm godinama nije 
Iflk a neobično težak i oskudan postaje u godinama 
ner'odica kao što je u Dravskoj banovini ova tekuća. 
П p-odin'ama nerodice, srednji i veći posednici ne 
molni da im ostave jedan deo svojih poljskih pro- 
vvoda ni u vidu uposlenja ni u vidu pomoći te je na 
Ja i način opstanak ove najveće grupe seljačkog 

stanovništva Dravske banovine ugrožen. 
Drugu grupu seljačkog poseda Dravske banovi- 

čine posedi od 5—20 ha, a njih ima jedna trećina 
"niii seljačkih poseda. S obzirom na teške prilike, u 
kolima   radi seljak Dravske banovine   ni ovi  posedi 

• .   drugo što no mali seljački posedi; samo u kra- 
" vima sa boljom zemljom, boljom klimom i sa manje 
■'mp   oni se 'mogu ubrajati u srednje seljačke pose- 

i     Ipak oni omogućavaju svojim sopstvenicima ma- 
kar i skromnu egzistenciju. 

Treću   najneznatniju    grupu    seljačkog    poseda 
..ne seljački posedi preko 20 ha površine. Samo ovi 
osedi mogu u privrednim prilikama Dravske bano- 

vine pružiti svojim sopstvenicima sigurnu egzisten- 
ciju i donekle udoban život. 

Zastoj seljačke privrede Dravske banovine kao i 
činjenica što je seljak u svojoj privredi došao do 
granice preko koj^ se u sadašnjim prilikama teško 
može preći, mogu se posvedočiti takode i podacima 
o populaciji, koji se na jedan upadljiv način podu- 
daraju sa privrednim podacima. 

Porast seljačkog stanovništva Dravske banovi- 
ne stagnira već decenijama, dok je seljačko stanov- 
ništvo u ostalim, naročito južnim pokrajinama naše 
države u tom vremenu mnogo poraslo i još uvek ra- 
ste. No, selo Dravske banovine ne stagnira zato, što 
nema priraštaja, već zato, što ga ne može ishraniti 
i zadržati kod kuće. Selo Dravske banovine svoj pri- 
raštaj stanovništva (: 1 — 1.5% godišnje:) odliva 
bilo u strane zemlje u emigraciju, bilo u ostale ba- 
novine, bilo u gradove i industrijske centre Dravske 
banovine. 

Interesantnu sliku pruža sledeče uporedenje re- 
zultata popisa stanovništva od godine 1910 do 1931 g.: 

Godina 
Stanovništvo 

Dravske 
banovine 

Agrarno 
stanov- 
ništvo 

U "/o 
Ne- 

agrarno 
stanov- 
ništvo 

u% 

1910 
1931 

1,061.000 
1,144.000 

692.000 
697.000 

65.2% 
60.9% 

369.000 
447.000 

34.8% 
39.1%- 

Dok je. dakle stanovništvo Dravske banovine u 
pomenuta dva decenija poraslo ukupno za 83.000 ili 
za 7.9%, agrarno stanovništvo Dravske banovine po- 
raslo je samo za 5000 ili za 0.7%. Gotovo čitavi ovaj 
porast ide na račun neagrarnog stanovništva, koje 
je u pomenuta dva decenija poraslo za 78.000 ili za 
21.1%. 

U pomenuta dva decenija agrarno stanovništvo 
Dravske banovine pokazivalo bi verovatno čak i opa- 
danje, da je u to doba mogućnost uposlenja u gra- 
dovima i industriji kao i mogućnost emigracije van 
granica naše države bila veća. 

Posle svega onoga što je ovde izneto o agrar- 
nom pasivitetu Dravske banovine, potrebno je utvr- 
diti još i koliki je taj agrarni pasivitet u ciframa. 

1935 god., koja se u pogledu letine može ozna- 
čiti dobrom, u Dravskoj banovini bilo je zemlje pod 
oranicom 311.000 ha, a od toga bilo je zasejano žita- 
ricama 193.000 ha. 

Žetveni prinos sviju vrsta žitarica u Dravskoj 
banovini 1935 god. iznosio je 2,055.000 q. 

Ako se od toga odbije potrebna količina za 
seme, t.j. oko 35.000 q, kao i ako se uzme u obzir da 
se u Dravskoj banovini za ishranu i odgoj stoke i 
živine potroši godišnje oko 350 do 400.000 q, onda 
ostaje za ishranu stanovništva godišnje svega 
1,300.000 q. 

Od 25 srezova, koliko ih Dravska banovina ima, 
samo četiri sreza (Murska Sobota, Dolnja Lendava, 
Ljutomer i Ptuj) i normalnim godinama proizvode 
toliko žitarica, da mogu izvestan broj vagona prodati 
u gradove. Ima i srezova, koji u pogledu žitarica u 
normalnim godinama sami mogu podmiriti svoje po- 
trebe. Međutim većina srezova Dravske banovine 
takva je, da mora da uvozi žitarice i brašno iz osta- 
lih banovina ne samo za ishranu svog neagrarnog 
stanovništva, već i za ishranu svog seljačkog sta- 
novništva. 

U normalnim godinama, uvoz žitarica i brašna iz 
ostalih  banovina ceni se na 6000   vagona   godišnje. 
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Od toga otpada na pšenicu oko 1000 vagona, na 
pšenično brašno oko 3000 vagona, na ostale žitarice 
i na žitarice za ishranu stoke oko 2000 vagona. Pše- 
nično brašno troše pre svega gradovi, turistički i in- 
dustrijski centri. To je faktički uvoz žitarica i brašna, 
koji odgovara platežnoj moći, ali ne odgovara i 
stvarnoj potrebi stanovništva Dravske banovine. 
Zbog svog privrednog položaja i socijalne strukture, 
velike mase seljaka i radnika Dravske banovine ni u 
normalnim godinama ne mogu da kupuju onoliko 
brašna 1 žitarica, koliko bi za njihovu ishranu bilo 
potrebno. 

Ako se uzme u obzir domaća proizvodnja žita- 
rica u Dravskoj banovini, koja ostaje na raspolože- 
nju za Ishranu stanovništva, kao i ako se tome doda 
još i faktički uvoz žitarica 1 brašna iz ostalih bano- 
vina, vidi se, da u Dravskoj banovini u normalnim 
godinama ostaje na raspoloženju za ishranu stanov- 
ništva svega Г,800.000 do 1,900.000 q žitarica godi- 
šnje. Prema sadašnjem broju stanovništva Dravske 
banovine, količina žitarica za ishranu na raspolože- 
nju iznosi dakle 150 do 160 kg po glavi stanovnika. 

Prema knjizi „Potrošnja hlebnih žita u Kralje- 
vini SHS", službeno izdanje Ministarstva poljopri- 
vrede, u 1927 god. iznosila je potrošnja hlebnih 
žita u celoj zemlji ii seoskim opštinama 312 kg a u 
varošima i varošicama 307 kg na glavu stanovnika. 
Iz ovih podataka vidi se, da je potrošnja hlebnih žita 
u Dravskoj banovini po glavi mnogo manja nego 
prosečno u državi; šta više, ona iznosi tek polovinu 
prošeka potrošnje u državi. 

Takodc i u normalnim godinama stanovništvo 
Dravske banovine taj manjak mora da nadoknadi 
hranom manjeg kvaliteta, kao što je krompir, kupus 
i repa. Već i u normalnim godinama jedan vrlo veliki 
deo seljaka Dravske banovine hrani se pretežno 
krompirom i kupusom, a čitav jedan sloj seljačkog 
proletarijata preko cele godine gotovo i ne vidi 
hleba. Isto važi donekle i za hranu radničkih masa 
Dravske banovine. 

Sve to važi za normalne godine. Kakvo je stanje 
ratarstva i žetveni prinos Dravske banovine ove go- 
dine, koja je daleko ispod normale? 

Dravska banovina, i u normalnim godinama 
agrarno pasivna, u ovoj godini je izuzetno pasivna. 

Prema prosečnoj normalnoj godini, manjak 
prouzrokovan ove godine nerodicom i raznim šteta- 
ma pričinjenim vremenskim nepogodama i bolestima, 
iznosi ove količine plodova odnosno ove vrednosti: 

Kulture u% Količine Cena Vrednost 

Pšenica - 22.5% 152.167 q a Din. 175 Din. 26,029.225 
lečam - 26% 52.572 , ћ    .    175 9,200.100 
Raž - 19% 56.049 „ ћ    „    165 9,248 085 
Napolica -26.4"/,, 11.401 „ ћ    ,    170 „      1,938.170 
Ovas -25»/0 53.618 „ ћ    „    170 9,115.060 
Proso - 20» „ 10.300 „ a     „    150 .      2,445.000 
Heljda - 33»/,, 79.800 „ ћ     ,    145 „    11,571.000 
Krompir -33"/,, 1,132.300 , ft     „     80 .     »0,584.000 

Svega l 3in.  100,730.640 

Na ovaj način, manjak prema normalnoj godini 
samo kod žitarica u Dravskoj banovini ove godine 
iznosi 421.907 q. Ova će količina nedostajati za is- 
hranu stanovništva Dravske banovine pored normal- 
nog godišnjeg uvoza žitarica, a to tim pre što je i 
prinos krompira, koji i u normalnim godinama čini 

glavnu hranu seoskog stanovništva i zamenjuje mu 
brašno i žito, ove godine za čitavu lj3 manji od 
normale. 

Prema tome. Dravskoj banovini je ove godine 
potreban uvoz preko 4000 vagona žitarica za ishranu 
stanovništva, pored normalnog godišnjeg uvoza ži- 
tarica koji iznosi oko 6000 vagona. 

Za Dravsku banovinu je ove godine naročito ne- 
povoljno, što će za uvezeno brašno i žitarice morati 
plaćati dosta veće cene nego prošle godine. Dok je 
prošle godine pšenica dovezena u Dravsku banovinu 
koštala Din. 165.— po q, uzevši prosečno cenu preko 
cele godine, ove godine prosečna cena u Dravskoj 
banovini neće biti ispod Dinara 2.05. Isto onako po- 
rasle su i cene ostalih žitarica. Ako je Dravska ba- 
novina za dovoz brašna i žitarica, potrebnih za is- 
hranu svoga stanovništva, prošle godine morala da 
plaća nekih Din. 123,500.000.—, ove će godine mo- 
rati da plaća nekih Din. 230,500.000.—, da bi sta- 
novništvo održalo isti standard ishrane kao i prošle 
godine i da ne bi gladovalo. Za seljačko stanovništvo 
Dravske banovine pretstavlja ovogodišnja loša go- 
dina samo za kupovinu brašna i žitarica višak rasho- 
da od nekih Din. 107,000.000.—. Od te sume Din. 
25,000.000.— otpadaju na razliku u ceni svakogo- 
dišnjeg normalnog dovoza brašna i žitarica iz osta- 
lih banovina naše zemlje, a Din. 82,000.000.— na po- 
većani dovoz brašna i žitarica, koji će ove godine 
biti potreban zbog slabe žetve u Dravskoj banovini. 

Tome mnogo povećanome izdatku seljaka Drav- 
ske banovine pridolazi još i mnogo smanjeni prinos 
većine privrednih grana, koje su davale seljaku nov- 
čani prihod. 

Kako seljak Dravske banovine može da živi i 
privredno egzistira, kad je agrarno toliko pasivna? 
Privrednu egzistenciju mu omogućavaju šumarstvo, 
stočarstvo, živinarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, a 
u nekim krajevima i kultura hmelja. Sleduje kratka 
analiza ovih privrednih grana, prvo, u normalnim go- 
dinama, a zatim u ovoj godini. 

U seljačkoj privredi Dravske banovine vinogra- 
darstvo igra značajnu ulogu. Od 25 srezova, vinova 
se loza gaji u 16 srezova, a u 8 srezova od vinogra- 
darstva živi znatan deo seljačkog stanovništva. Vino- 
gradi pokrivaju preko \Уг% celokupne površine 
Dravske banovine. Vinogradarski krajevi Dravske 
banovine u toku poslednjih godina prilično stradaju 
od krize, jer veoma teško prodaju svoje. vino. U 
inostranstvo ono se više ne izvozi (predratna tržišta 
u Austriji koja su bila najvažnija izgubljena su), niti 
se u većim količinama prodaje van granice Dravske 
banovine, pa i u samoj Dravskoj banovini domaće 
vino sve teže odoljeva jakoj konkurenciji vina iz 
ostalih banovina, naročito dalmatinskih vina. Dalma- 
tinska vina su jeftinija od vina Dravske banovine, jer 
je tamo hektarski prinos veći, a troškovi proizvodnje 
su manji. 

Usled pomenutih nepogoda, manjak proizvodnje 
vina ove godine iznosi 60%, što čini u količini 
321.180 hl, a s obzirom na cenu Din, 4.— po litru, u 
vrednosti Din. 128,472.000.—. 

Od ovog velikog manjka biće pogođeni seljaci- 
sopstvenici vinograda, a još više vinogradarski radni- 
ci, tako zvani viničari. Viničari su agrarni radnici bez 
sopstvene zemlje i kuće. Za besplatan stan i besplatno 
uživanje komada oranice oni su dužni da vode brigu 
oko vinograda i da rade u njemu uz niske nadnice. 
Takode i u normalnim vremenima, od svega agrar- 
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пог stanovništva ovaj sloj živi  u najnepovoljmjim 
socijalnim prilikama. Ove godine mu je bilo još teže. 

Manjak proizvodnje vina teško će pogoditi vi- 
nceradarske krajeve takode i stoga, što su om u ve- 
ćini slučajeva u isti mah i voćarski krajevi pa je i 
voće ove godine slabo rodilo. 

' Voćarstvo je u severnim i istočnim srezovima 
Dravske banovine najvažniji izvor prihoda seljačkog 
stanovništva. U nekim predelima ono zauzima čak 
i značaj monokulture. ,    . L        ... 

Prosečni rod voćaka u Dravskoj banovini izno- 
jio ie u toku poslednjih godina, i to godišnje: ja- 
buka 10 000 krušaka 2.000, šljiva 1.200, trešanja 200, 
bresakaVkajsiJa 10 i oraha 200 vagona. 

Jedan dobar deo proizvodnje jabuka, naročito 
boliih kvaliteta, izvozi se. Prosečni izvoz voća sa 
nodručja Dravske banovine iznosio je u toku posle- 
dnjih godina i to godišnje: jabuka 3.000, krušaka 2, 
šljiva 2 i oraha 30 vagona. 

Jedan deo voća prodaje se na tržištima u 
Dravskoj banovini, pa i u većim centrima u ostaloj 
remiji ali je prodaja voća Dravske banovine na do- 
maćim tržištima svakako manja od izvoza. 

Sva ostala proizvodnja voća troši se na selu u 
samim seoskim gazdinstvima te ne dolazi na tržište. 
Radi se o voću manjeg kvaliteta, koje ne može doći 
i obzir ni za izvoz ni za prodaju- u zemlji, pa se od 

nietra pravi jabukovača (kruškovača) ili peče rakija. 
1 ledno i drugo   najviše   se  troši u samom   selu  te 
nrema tome seljaku ne daje naročite novčane prihode. 

U normalnim godinama, u seoskoj privredi 
Dravske banovine voćarstvo pretstavlja jedan veliki 
aktivum. Taj se aktivum ove godine zbog slaboga 
roda neobično smanjio. 

Prema podacima sreskih načelstava, rod voćaka 
м Dravskoj banovini iznosi ove godine: jabuka 1.687, 
krušaka 640, šljiva 544, trešanja 158, bresaka 27, kaj- 
sija 8 i oraha 70 vagona. 

Uporeden sa rodom u normalnim godinama, 
^aniak ove srodine iznosi kod pojedinih vrsta voćaka 
!Г nostocimaf jabuke -83%, kruške -68%. šljive 
.^55%   trešnje -21 %, breskve -46%, kajsije -20% 
i orasi —65%. 

Kao što se vidi, slabim rodom i štetama, pnci- 
nipnim vremenskim nepogodama, pogođene su sve 

rste voća a najviše su stradale jabuke, koje u 
nravskoj banovini kako u pogledu količine proiz- 
vodnje tako i u pogledu izvoza pretstavlja ju najvaž- 
niju vrstu voća. 

Ove godine ima vrlo malo jabuka za prodaju, a 
v.5 manje ih ima za izvoz. Izvoz jabuka iz Dravske 
hanovine u inostranstvo je ove godine spao na mi- 
nfmum jer su najmanje rodile upravo plemenite ja- 

uke, koje su podesne za izvoz u Inostranstvo i koje 
se u glavnome i izvoze. ,    ■    n       ,     . 

Izvoz voća ovogodišnjeg roda iz Dravske bano- 
vine dosada je izneo: jabuka 260 vagona i krušaka 
2 vagona. , «   ,    ггл 

Do kraja   izvozne   sezone   izvešce se jos do 50 
.ona   Prema tome, ceo izvoz jabuka iz Dravske 

Iannvine ove godine izneće oko 310 vagona. 
Kod jabuka ovogodišnji manjak izvoza veći je 

„H manjka samoga roda. Takode i manjak u prodaji 
ora na domaćim tržištima u ovoj sezoni vrlo je ve- 

У-?- ma da je u srazmeri sa izvozom, prodaja voća 
I zemlji možda nešto bolje prošla. 

U I pored toga, što su za većinu voća u Dravskoj 
u novini ove godine plaćene nešto više cene nego u 
p?Sšloj  godini, gubitak u novcu je ipak ogroman. 

On iznosi za pojedine vrste voća: jabuke 92,000.000.— 
dinara, kruške 15,400.000.— dinara, šljive 2,848.000.— 
dinara, trešnje 1,840.000.— dinara, breskve 420.000.— 
din., i orasi 8,500.000.— din. Ukupno 12,008.000.— 
dinara. 

U opreci sa ostalim granama poljoprivredne pro- 
izvodnje, hmeljarstvo ove godine pokazuje višak 
prinosa kako po količini tako i po vrednosti. Prinos 
hmelja u Dravskoj banovini je ove godine za 1173 q 
veći od onoga u prošloj godini, a i cene su više. 
Prema tome, celokupni višak ovogodišnje berbe 
hmelja u Dravskoj banovini nadmašuje prošlogo- 
dišnju berbu u vrednosti za 6,947.000.— dinara. 

Pošto je kultura hmelja lokalno ograničena, ovaj 
višak nema neki veći značaj. 

Ima još jednu važnu granu seljačke privrede 
Dravske banovine, koja ove godine prema prošloj 
godini pokazuje višak prihoda a to je stočarstvo. 

Stočarstvo je u Dravskoj banovini od naročitog 
značaja za seljačku privredu, jer se njime bave se- 
ljaci- sviju predela banovine, bili ti predeli ratarski, 
voćarski, vinogradarski ili šumski. Prihodom od sto- 
čarstva seljak kupuje hranu, podmiruje ostale svoje 
potrebe i plaća porez i dažbine naročito u krajevima. 
IL;CIO nema prihoda od druge neke privredne grane. 
Dolaze naročito u obzir goveda i svinje. 1935 g. bilo 
je u Dravskoj banovini 360.000 govedi i 295.000 
svinja. 

Kroz nekoliko poslednjih godina stočarstvo je 
bilo u velikoj krizi zbog niskih cena stoke. Ove go- 
dine cene su se popele. U vremenu do početka okto- 
bra porast cena bio je manji, a posle oktobra bio je 
veći. Prema prosečnim cenama stoke u godini 1935. 
povišavanje cena raznih vrsta stoke u Dravskoj ba- 
novini po kg. žive mere 1936 g. iznosi otprilike: 

Vrsta  stoke 

Goveda (odrasla, sviju ka- 
tegorija i kvaliteta, рго- 
sečno)   
Telad  
Svinje  

januar-seplem- 
bar 1936 g. 

Din.  050 

.     1- 
„     0-50 

oklobar-decem 
bar 1936 g. 

Din. 125 
„ 3— 
.     1-50 

Zahvaljujući tome porastu cena, podigao se i 
prihod stočarstva. Ako se uzme u obzir taj porast 
cena kao i godišnji priraštaj sviju vrsta i kategorija 
stoke, dobiće se, koliko iznosi povišenje prihoda sto- 
čarstva. U uporedenju sa prošlom godinom višak 
prihoda kod raznih vrsta stoke iznosi: goveda dinara 
18,000.000.—; telad din. 6.000.000.—; svinje dinara 
20,500.000.—; konji dinara 2,000.000.- — ukupno 
din. 46,500.000.—. 

Šumarstvo je neobično važna privredna grana za 
seljake i za velike mase radnika Dravske banovine, 
koji su uposleni u šumskoj industriji. Privreda mno- 
gih srezova Dravske banovine u najvećoj med zavisi 
od šume. Značaj šumarstva za Dravsku banovinu naj- 
bolje se vidi po tome, što od celokupne površine 
Dravske banovine šuma pokriva 44.6%. a od produk- 
tivne površine čak i 47.2%. U 12 od 25 srezova šuma 
pokriva preko polovine produktivne površine. Ma da 
je od celokupne površine šuma Dravske banovine u 
iznosu od 679.268 ha blizu jedna četvrtina, t. j. 
154.344 ha, u sastavu velikog poseda (iznad 200 ha), 
ipak domalo svaki seljački posed ima bar parče šume, 
odakle uzima drva za kućnu upotrebu i za prodaju. 
Od 170.000 seljačkih poseda, koliko ih Dravska ba- 
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novina ima, makar i malu parcelu šume ima 139.000 
poseda, što znači 82%. Ova cifra pokazuje, koliki je 
socijalni značaj malog šumskog poseda u Dravskoj 
banovini. U šumskim predelima šuma prctstavija mo- 
gućnost za opstanak seljaka i služi mu kao rezerva 
za teške dane. 

U Dravskoj banovini šuma se prilično racionalno 
izkoriščava. Od celokupne proizvodnje ilrveta 1935 
g., a nakon odbitka količina drveta upotrebljenog 
za loženje i spravljanje drvenog ugljena, ostalo je za 
tehničku upotrebu'oko 900.000 tji'. Od tih 900.000 m4 

1935 g. izvezenih je u inosfranstvo oko 500.000 nf. 
Iz ovoga se vidi, kolika je važnost izvoza za šum- 

sku privredu Dravske banovine, a i kolika je zavis- 
nost šumarstva od izvoza i od prilika na inostranim 
tržištima. Ova se činjenica naročito osetila u toku prva 
3 tromesečja 10.% g., kad je usled italijanskih mera 
protivu sankcija gotovo ukinut izvoz jugoslovenskog 
drveta u strane zemlje, a napose drveta Dravske ba- 
novine u Italiju. Šumska privreda Dravske banovine 
je od toga pretrpela ogromnu štetu, mnogo veću nego 
šumska privreda ostalih banovina. U šumskim prede- 
lima Dravske banovine počev od novembra 1935 na 
ovamo vladala je jaka kriza. Velika šumska preduze- 
ća ostalih šumskih pokrajina naše države, naročito 
velika bosanska preduzeća, u novonastalom položaju 
snašla su se kako-tako, plasirajući svoje proizvode 
na novim tržištima, dok šumska industrija i trgovina 
u Dravskoj banovini s obzirom na svoju strukturu 
nije mogla naći puta na nova tržišta. Dok je šumska 
privreda u krajevima -van Dravske banovine u glav- 
nome grupisana u nekoliko velikih preduzeća, koja 
raspolažu velikim investicijama i kapitalima i koja 
su s obzirom na svoj kapacitet sposobna za konku- 
renciju na velikim tržištima, šumska privreda u Drav- 
skoj banovini nije centralizovana, već je podeljena 
na veliki broj malih pa i vrlo malih preduzeća. Broj 
tih preduzeća u Dravskoj banovini prcvazilazi 2000, 
od toga samo 200 preduzeća sa modernim postroje- 
njima, što ukazuje na neobičnu rasparčanost šumske • 
privrede i na neznatni kapacitet pojedinih šumskih 
preduzeća Dravske banovine. Ova mala šumska pre- 
duzeća imaju svoje poslovne veze, ustaljene godina- 
ma i decenijama. i mogu da egzistiraju samo u pri- 
likama i poslovima kojima su vična. U vremenima 
bilo kojih potresa ona se leško prilagodivaju i teško 
nalaze nove poslovne veze, jer se na udaljenim trži- 
štima, s obzirom na uslove uvoznika i s obzirom na 
potrebe većih transporta lađom, mogu praviti samo 
veći poslovi, kojima većina šumskih preduzeća Drav- 
ske banovine nije dorasla. 

Izvoz drveta Dravske banovine upućen je pre- 
iiv.iu) na italijansko'tržište, a najveći deo tog izvoza 
plasira se u severnoj Italiji. Ma da je izvoz drveta 
i/ Dravske banovine već 1935 g. bio prilično priteš- 
njen usled carinskih i tarifnih pogodnosti, koje je 
italijanska vlada dala austrijskom drvetu, ipak Je 
izvoz drveta i/. Dravske banovine U Italiju do stupa- 
nja na snagu italijanskih mera protiv sankcija bio 
još uvek znatan i za šumsku privredu Dravske bano- 
vine od najvećeg značaja. Da bi se videla sva ogrom- 
na šteta, koju je šumska privreda Dravske banovine 
ove godine pretrpela usled pomemitili italijanskih 
mera protiv sankcija, slednji: podaci 0 izvozu drve- 
ta iz države i iz Dravske banovine, kao i podaci o 
položaju nastalom ove godine u našoj šumskoj pri- 
vredi. Podaci su rađeni na osnovu statističkog izve- 
staja C. I. V. (Coniitč International du Bois), a za 
Dravsku banovinu su prikupljeni od stručnjaka šum- 

ske privrede. Podaci se odnose na glavne vrste dr- 
veta, koje dolaze naročito u obzir za izvoz Dravske 
banovine pa i cele zemlje, t. j. mekano drvo uopšte i 
testerisano tvrdo drvo. Podaci ne obuhvataju ostale 
vrste tvrdog drveta,'čiji izvoz interesuje u glavnome 
Savsku banovinu. Uporeduju se prva tri tromesečja 
tekuće godine, u kojima su posledice italijanskih mera 
protiv sankcija došle do punog izražaja, sa prva tri 
tromesečja 1935 g., koja se mogu u pogledu izvoza 
drveta smatrati donekle normalnim. 

Izvoz drveta iz države uopšte u prva tri trome- 
sečja 1935 g.: tvrdo drvo testerisano 208..000 m*; 
mekano drvo uopšte 704.000 m\ 

Od toga mekano drvo tesano 138.000 m^; meka- 
no drvo testerisano 552.000 mn. 

Iz drveta iz Dravske banovine uopšte u prva 3 
tromesečja 1935 g.: 

Vrsta drveta Količina 
Udee Dravske 

banovine u jugo- 
slovenskom izvozu 

drveta 

Tvrdo drvo testerisano.. 
Mekano drvo uopšte  

Od toga: 
Mekano drvo tesano — 
Mekano drvo testerisano 

25.000 m3 

354.000 m3 

110.000 m3 

244.000 m3 

12% 
510/o 

80% 
45»/„ 

Ove cifre pokazuju veliki značaj, koji ima izvoz 
mekanog drveta iz Dravske banovine u celokupnom 
jugoslovenskom izvozu mekanog drveta; udeo Drav- 
ske banovine prelazi polovinu svega jugoslovenskog 
izvoza, dok kod tekanog mekanog drveta ima domi- 
nantnu poziciju. 

Da bi se uočio gubitak naše šumske privrede 
usled italijanskih mera protiv sankcija, sleduju po- 
daci, prvo, o našem izvozu drveta u Italiju pre stu- 
panja na snagu tih mera, pa zatim podaci o izvozu 
drveta u Italiju za vreme tih mera. 

Izvoz drveta iz cele države u Italiju u prva 3 tro- 
mesečja 1935 g.: 

Vrsta drveta Količina 
Udeo Izvoza u ita- 
liiu u celokupnom 
jugoslovenskom 
izvozu drvela 

Tvrdo drvo testerisano . 
Mekano drvo uopšte  

Od toga: 
Mekano drvo tesano — 
Mekano drvo testerisano 

109.000 m3 

502.000 m3 

110.000 m3 

244.000 m3 

52»/, 
71% 

80°/,, 
№% 

Izvoz drveta Iz Dravske banovine u Italiju u prva 
3 tromesečja 1935 g.: 

Vrsta drveta Količina 

Udeo izvoza drveta 
i/.  Dravske  bano- 
vine  za  Italiju  u 
celokupnom jugo- 
slovenskom Izvozu 
drveta za Italiju; 

Udeo Izvoza drveta 
Dravske banovine 
za Italiju n celo- 
kupnom izvozu dr- 

veta Dravske bano- 
vine: 

Tvrdo drvo te- 
sterisano   

Mekano drvo u 
opšte  
Od toga: 

Mekano drvo te- 
sano   

Mekano drvo te- 
sterisano .... 

17.000 m» 

280.000 m3 

99.000 m1 

190.000 m3 

15% 

57»/,% 

00% 

48% 

68% 

81% 

90% 

48% 
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Prema tome, preko polovine normalnog jugo- 
slovenskog izvoza mekanog drveta u Italiju ide iz 
Dravske banovine, a jugoslovenski izvoz tesanog me- 
kanog drveta u Italiju ide gotovo isključivo iz Drav- 
ske banovine. Iz prednjih cifara vidi se takode i ko- 
liko je izvoz drveta iz Dravske banovine zavisan od 
italijanskog tržišta; za Italiju idu od izvoza testeri- 
sanog drveta iz Dravske banovine više od 2/3, a me- 
kanog drveta više od 4/5. 

Sleduju podaci, kako se ove godine smanjio naš 
izvoz drveta usled italijanskih mera protiv sankcija. 
Razlika izvoza jugoslovenskog drveta u Italiju u peri- 
odu januar—septembar 1936 g. prema periodu januar 
 septembar 1935 g.: 

Vrsta  drveta 

Tvrdo drvo te- 
sterisano.  .. 

Mekano drvo u 
opste  
Od toga: 

Mekano  drvo 
tesano   

Mekano  drvo 
testerisano.. 

Količina 
(manjak) 

—108.000 m3 

-470.000 m3 

-100.000 m3 

-370.000 ni3 

Manjak jiigoslo- 
venskog izvoza dr- 
veta u Italiju u pe- 
riodu jan. -sept. 
1936 god. prema 

jan.-sept. 1935 к. 

- 99% 

- 94% 

-910,0 

-94o/0 

Manjak jugoslo- 
venskog izvoza dr- 
veta u opšte u pe- 
riodu jan.—sept. 

19313 godine prema 
jan.    sept. 1935 g. 

-52% 

- 67% 

-72% 

- 67o/0 

Prema ovim podacima izvoz drveta iz naše zem- 
lie za Italiju u periodu januar—septembar 1936 g. 
sveden je na minimum. Manjak izvoza usled elimina- 
cije italijanskog tržišta iznosio je za testerisano tvrdo 
drvo preko polovine, a za mekano drvo preko 2/3 ce- 
lokupnog našeg izvoza ovih vrsta drveta u istom pe- 

riodu 1935 g. •     /n      , 
Radi tesne povezanosti šumske privrede Dravske 

banovine sa italijanskim tržištem, izvoz drveta iz 
Dravske banovine merama protiv sankcija mnogo je 
više pogođen negoli celokupni jugoslovenski izvoz dr- 
veta, što će se videti iz sledeče tabele. Manjak izvoza 
drveta iz Dravske banovine u Italiju u periodu januar 
 septembar 1936 g. prema periodu januar—septem- 
bar 1935: 

Vrsta drveta 

Tvrdo drvo te- 
sterisano  

Mekano drvo u 
opšte     
Od toga: 

Mekano   drvo 
tesano   

Mekano   drvo 
testerisano.. 

Količina 
(manjak) 

_ 17.000 m3 

-284.000 m1 

- 94.000 m3 

• 190.000 m3 

Manjak u % 
prema izvozu 

drveta iz Drav. 
banov ne za 

Italiju 

-100% 

- 98% 

95% 

- 100% 

Manjak u % 
prema izvozu 

drveta iz Drav. 
oanovine uopšle 

- 68% 

- 80"/o 

-857o 

-78% 

Izvoz drvela iz Dravske banovine za Italiju u po- 
meiuiloin periodu gotovo je prestao. Ovo je imalo za 
i>osIedicu, da je izvoz drvela iz Dravske banovine n 
opšte za testerisano tvrdo drvo sveden na 1/3, a za 
meka"0 drvo na  I 5 normalnog obima izvoza. 

Već je rečeno, da je šumska privreda naše zemlje 
zamenu za  izgubljeno italijansko tržište tražila, a 

donekle i našla novih tržišta i mogućnosti za svoj iz- 
0z   Velika šumska preduzeća u ostalim banovinama, 

naročito bosanska, uspela su u tome u priličnoj meri. 
No, izvoznici drveta Dravske banovine uspeli su da 
plasiraju jedino nešto više tesferisanog tvrdog drveta 
u Engleskoj, Holandiji, Nemačkoj, a testerisanog me- 
kanog drveta u Grčkoj, Mađarskoj i Nemačkoj. Ina- 
če, mekano drvo Dravske banovine nije našlo moguć- 
nosti prodaje u zemljama zapadne Evrope i u prekg- 
morskim zemljama, gde je pre svega „Šipad" prilično, 
nadoknadio svoj gubitak na (talijanskom tržištu. 

Da bi se dobila konačna slika o položaju naše 
šumske privrede, nastalom usled mera protiv sankcija, 
pored gubitka na (talijanskom tržištu treba uzeti u 
obzir još i povećanu prodaju i izvoz na nova tržišta. 
Konačni manjak jugoslovenskog izvpza drveta u pe- 
riodu januar—septembar 1936 g. prema periodu ja- 
nuar—septembar 1935 g.: 

Vrsta drveta Količina 
Manjak U % u per- 
odu jan.-sept   1936 
g.   prema  periodu 
jan.-sept. 1935 g. 

Tvrdo drvo testerisano.. 
Mekano drvo u opšte... 

Cd toga: 
Mekano drvo tesano  
Mekano drvo testerisano 

- 79.000 m3 

- 376.000 m3 

- 98.000 m3 

-278.000 m3 

-380/0 
- 53% 

-70o,0 
- 50% 

Podaci za Dravsku banovinu sadržani su u slede- 
ćoj tabeli. Konačni manjak izvoza drveta Dravske ba- 
novine u periodu januar—septembar 1936 g. prema 
periodu januar—septembar 1935 g.: 

Vrsta drveta Količina 
Manjak u % u peri- 
odu jan.-sept. 1936 
g. piema   periodu 
jan.-sept.    935 g. 

Tvrdo drvo testerisano.. 
Mekano drvo uopšte.  .. 

Od toga: 
Mekaio drvo tesano... 
Mekano drvo testerisano 

- 8.000 m3 

- 252.000 m3 

- 93.0K)m3 

- 159.000 m3 

- 32% 
- 71% 

- 85o/0 
- 650/0 

Iz prednjih dveju tabela vidi se, u koliko većoj 
meri je pogođen izvoz drveta iz Dravske banovine ne- 
goli celokupni jugoslovenski izvoz drveta. Dok je ko- 
načni manjak celokupnog našeg izvoza mekanog dr- 
veta u periodu januar—septembar 1936 g. izneo sve- 
ga nešto više od polovine izvoza u istom periodu 1935 
g., manjak izvoza mekanog drveta iz Dravske banovi- 
ne izneo je preko 2/3. 

Za testerisano tvrdo drvo izgleda procenat manj- 
ka jugoslovenskog izvoza u uporedenju sa manjkom 
izvoza Dravske banovine .istina, nešto veći. Ali, ako 
se vodi računa o izvozu ne samo testerisanog tvrdog 
drveta nego i ostalih vrsta tvrdog drveta, kao što su 
na pr. železnički pragovi, duge itd., koje vrste u pred- 
njim pregledima nisu uzete u obzir a čiji je izvoz 
Oinogo manje pogođen, naćiće se, da procenat manjka 
jugoslovenskog izvoza tvrdog drveta nije veći od pro- 
centa manjka izvoza tvrdog drveta Dravske banovine. 
On je verovatno još i manji. Uostalom, u Dravskoj 
banovini izvoz testerisanog tvrdog drveta prema iz- 
vozu mekanog drveta ne igra veliku ulogu, jer nor- 
malno iznosi po količini oko 1/15, a po vrednosti oko 
1/8 celokupnog izvoza Dravske banovine. Prema to- 
me, njegov nešto manje nepovoljniji položaj u ovo- 
godišnjem izvozu ne može da menja sliku katastro- 
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falnog stanja, u kome se ove godine nalazila šumska 
privreda Dravske banovine. 

Neku malu kompenzaciju šumska privreda Drav- 
ske banovine našla je u povećanoj prodaji drveta za 
Savsku i Dunavsku banovinu, koju je omogućila tako- 
zvana „splavarska" železnička tarifa, ali je ta kom- 
penzacija iznosila svega oko 10% manjka izvoza. 

Zbog krize šumske privrede u Dravskoj banovini, 
jedan veliki broj stanovnika našao se u teškom sta- 
nju. Stanovništvo šumskih predela Dravske banovine 
je bilo za sve vreme trajanja mera protiv sankcija 
bez zarade; šumski krajevi jako su osiromašili. Ovo 
se ispoljilo u svima granama privrede Dravske bano- 
vine, a naročito u velikom smanjenju konsuma i sni- 
ženju standarda života stanovništva šumskih krajeva. 

Dovoz žitarica i brašna u šumske srezove Dravske 
banovine, koji moraju najveći deo svoje hrane kupo- 
vait, smanjio se u pomenutom periodu za više od po- 
lovine. 

Velika privredna depresija šumskih predela Drav- 
ske banovine nije mogla da se ne pokaže i kod finan- 
sijskog efekta naplaćivanja poreza. Dok je naplaći- 
vanje direktnih poreza u Dravskoj banovini uopšte u 
1936 g. prema 1935 g. poraslo, šumski krajevi Drav- 
ske banovine, i pokraj visokog poreskog morala po- 
reznika kao i preciznog funkcionisanja poreskih u- 
prava Dravske banovine, nisu mogli na vreme da pla- 
ćaju poreza za dve poreske uprave sa izrazito šum- 
skim područjem, Gornji grad i Ribnica. Kod poreske 
uprave Gornji grad u periodu januar—novembar 
1935 g. plaćano je 77% od propisanog poreza, dok je 
u istom periodu 1936 g. plaćano svega 64%; kod po- 
reske uprave u Ribnici u periodu januar—novembar 
1935 g. plaćano je 94% poreskog propisa, dok je u 
istom periodu 1936 g. plaćano svega 85%. 

Kad se uzme u obzir ne samo količina drveta, 
već i njegova vrednost, gubitak plasmana i prodaje 
svih vrsta drveta kako iz cele zemlje, tako i iz Drav- 
ske banovine, izgleda ovako: u perijodu januar— 
septembar 1936 g. cela zemlja je izgubila 'Д svega 
plasmana drveta, a Dravska banovina je izgubila */,. 

Da bi dobili manjak nacijonalnog dohotka, koji 
je nastao usled posledica mera protiv sankcija, po- 
trebno je da manjak dohotka šumske privrede izra- 
zimo takode i u novčanom iznosu. Prema statistici 
spoljne trgovine kraljevine Jugoslavije^ službenog 
izdanja   Ministarstva   finansija,   u   prvom   polgodu 
1936 god. vrednost jugoslovenskog izvoza proizvoda 
šumarstva iznosila je svega Din. 252,522.687.— prema 
Din. 392,186.785.— u istom periodu 1935 god. Izvoz 
proizvoda šumarstva u prvom polgodu 1936 god. 
prema istom periodu 1935 god. manji je za Din. 
139,664.098.—. Manjak je još veći, ako se uzme u 
obzir samo drvo za gradu. Dok smo u I. polgodu 
1935 god. eksportirali drveta ža gradu u vrednosti 
od Din. 363,811.555.—, u istom periodu ove godine 
eksporbirali snio ga samo za Din. 217,263.925.—. 
Prema tome, izvoz drveta za gradu u pomenutom 
periodu ove godine manji je za Din.  146,547.630.—. 

Da bi dobili procembenu vrednost manjka pla- 
smana drveta Dravske banovine u periodu januar— 
septembar 1936 god. potrebno je, S jedne strane, da 
rezultate statistike spoljne trgovine za prvo polu- 
gode protegnemo na prvih 9 meseci, pošto podaci za 
mesec juli, avgust i septembar još nisu na raspolo- 
ženju. Ovo se može učiniti tim pre, što su posledice 
mera protiv sankcija kroz sve to vreme još trajale, 
a i inače u izvozu našeg drveta nije bilo "značajnijih 

promena. S druge strane potrebno je proceniti, sa 
koliko procenata Dravska banovina participira u 
ukupnom manjku izvoza drveta. Prema svemu napred 
iznetom, a naročito prema podacima u procentima, sa 
kojima Dravska banovina participira u izvozu poje- 
dinih vrsta drveta, dalje imajući u vidu razmer vredno- 
sti raznih vrsta drveta i vodeći računa o plasmanu dr- 
veta iz ostalih banovina na novim tržištima, moraće 
se proceniti udeo Dravske banovine u celokupnom 
jugoslovenskom manjku izvoza jugoslovenskog drve- 
ta u periodu januar—septembar 1936 g. po vredno- 
sti sa okruglo 35%. To čini izraženo u brojkama ot- 
prilike din. 77,000.000.—. 

Do gotovo iste brojke dolazi si, ako se na osno- 
vu napred iznetih podataka o količini konačnog manj- 
ka plasmana Dravske banovine izračuna njegova vred- 
nost. 

Jedan dalji veliki gubitak pretrpela je šumska 
privreda Dravske banovine ove godine usled devalva- 
cije lire. Zbog obustave funkcionisanja jugoslovensko- 
italijanskog kliringa, italijanski uvoznici drveta iz- 
voznicima iz Dravske banovine ostali su dužni velike 
sume u lirama, koje potiču od izvoznih poslova koji 
su obavljeni u toku cele prošle godine, kad je itali- 
janska lira u kliringu vredila din. 3.55. Danas Narod- 
na banka našim izvoznicima ova potraživanja plaća po 
tečaju din. 2.75 za liru. Izvoznik gubi dakle kod sva- 
ke lire svog potraživanja din. 0.80. Gubitak Dravske 
banovine usled devalvacije lire ceni se na oko dinara 
10,000.000.—. 

Prema svemu ovome celokupni manjak i gubitak 
šumske privrede Dravske banovine ove godine iznosi 
oko din. 87,000.000.—. 

Ukupni manjak nacionalnog dohotka privrecmih 
grana poljoprivrede i šumarstva zajedno sa šumskom 
industrijom i trgovinom u Dravskoj banovini ove go- 
dine prema prošloj godini iznosi: 
ratarstvo • - Din. 160,730.640.- 
vinogradarstvo —    »   128,742.000.— 
voćarstvo -    "   121,008.000.- 
hmeljarstvo .   .   .   + Din.   6,947.000.— 
stočarstvo   .    .   .    +    „   46,500.000.- 
šumarstvo -    „     87,000.000.- 

ukupni (manjak)   .   .   — Din. 443,763.640.— 

Nuzgred spomenuto, veliko opadanje prihoda 
ovih privrednih grana u Dravskoj banovini dovodi u 
opasnost takode i plaćanje prve rate otplatnog plana 
seljačkih dugova, jer seljaci ove godine nikako neće 
moći da nabave potrebne velike sume gotovog nov- 
ca, koje bi vrlo teško nabavili i u boljim godinama 
nego što je za seljake Dravske banovine ova. 

U prednjem je prikazano stanje poljoprivrede i 
šumarstva Dravske banovine uopšte, kao i ove godine 
napose. Ostaje, da se osvrnemo još i na položaj osta- 
lih privrednih grana. 

U državi je ukorenjeno mišljenje, da je Dravska 
banovina pokrajina, čija industrija je srazmerno malo 
štetovala od privredne krize, zbog čega se i nalazi u 
stalnom i naglom porastu. No, ovo nije tačno, kao 
što nije tačno ni mišljenje o nekom blagostanju se- 
ljaka "Dravske banovine. Industrija Dravske banovine 
ne samo što ne može da uposli priliv radnog sveta sa 
sela, nego ne može da uposli ni radnike, koje je u 
svoje vreme upošljavala. 

U nedostatku drugih podataka, za prikaz prospe- 
riteta i vrednosti produkcije industrije cele zemlje kao 
i Dravske banovine napose, neka služe podaci o upo- 
slenim radnicima, koje sastavljaju i obavljaju Sredi- 
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šnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu za ćelu ze- 
mlju, a Okružni ured za osiguranje radnika u Ljublja- 
ni za Dravsku banovinu. 

Već je rečeno, da se industrija Dravske banovine 
tek polako oporavlja od privredne krize; njeno opo- 
ravljanje je dosta sporije od oporavljanja industrije 
u ostaloj zemlji. S toga se ona i neće tako brzo po- 
vratiti u položaj, koji je imala pre izbijanja krize. 

Iz statistika pomenutih ureda vidi se, da je upo- 
slenost kako u Dravskoj banovini tako i u ostaloj 
zemlji postigla svoj maksimum 1930 g., i to u Drav- 
skoj banovini meseca juna, a u celoj zemlji meseca 
iuna i avgusta. Za bazu uporedenja uzećemo mesec 
iun 1930 g Toga meseca dostigao je broj radnika 
osiguranih kod pomenutih ureda u celoj zemlji 
654 948, a od toga u Dravskoj banovini 103.214. 

Počev od leta 1930 g., broj osiguranih radnika 
иЉо u celoj zemlji tako i u Dravskoj banovini stalno 
VP n opadanju. Međutim, izraženo u relativnim cifra- 
ma opadanje u Dravskoj banovini mnogo je veće od 
onoga u osialoj zemlji. Najniže stanje broja osigura- 

ih radnika kako u celo zemlji tako i u Dravskoj ba- 
novini pada u zimske mesece 1932/33 g. Prema vre- 
menu najveće uposlenosti (jun 1930), najniže stanje, 
draženo u relativnim brojevima, takode i tu pokazuje 
mnogo veći pad u Dravskoj banovini ,nego u ostaloj 
^mli Počev od zime 1932/33 g., broj osiguranih rad- 

irV-^- naravno sa sezonskim njihanjima — diže se, 
/гГ]933 do 1935 g. prilično sporo, a 1936 g. dosta 

LSlo Vidi. se takode i ovde, da je tempo oporav- 
Глта od privredne krize u Dravskoj banovini mnogo 
snorije nego u ostaloj zemlji. 

Ovo se vidi naročito u 1936 g. Dok je broj osigu- 
nih radnika u ostaloj zemlji meseca septembra do- 

rf     n RfiO 336 i time prešao maksimalni broj od me- 
inna 1930 g za 8.602, u Dravskoj banovini u me- 

Su septembru  1936 g. broj osiguranih radnika još 
1 i/nosi samo 91.313 i time ostaje za cehh 11.901 

"Vnd mak imuma od meseca juna 1930 g. Upadljiviji 
Жаје ova^astoj u industiji Dravske banovine, ako 
se uoče relativne cifre. 

Ako se uzme maksimum uposlenosti meseca juna 
1O30 tr  kao osnovica indeksa i obeleži sa 100, naćiće 

da  ie uposlenost u ostaloj zemlji u mesecu sep- 
Гтћш 1936 g. dostigla 101.6, dok je u istom mesecu 

Dravskoj banovini ostala pri 88.5. Prema tome, in- 
^nstriia Dravske banovine još uvek stagnira, što ja- 

n oroizlazi iz prednjih podataka. Socijalne posledi- 
ove činjenice za stanovništvo Dravske banovine su 

Postoji, istina, jedna industrija, koja u Dravskoj 
banovini raste, a to je tekstilna industrija. Ovo je u 
štalom  i   jedina  industrija  Dravske  banovine,  koja 
^u-flzuie neki porast. Broj osiguranih tekstilnih rad- 

mka popeo se od 9,125. 1930 g. na 14.506 u oktobru 
1036   što pretstavlja porast od 5381   radnika. Medu- 
/im   šta znači ova cifra? Ona znači, da je broj osigu- 
ranih radnika ostalih industrija još više opao,'da je 
itkle  broj   radnika  uposlen  u  ostalim   industrijama 

ao u Dravskoj banovini od meseca juna 1930 pa 
/P do meseca septembra 1936 g. ne samo za 11.901, 
PP-o loš i za 5381, dakle ukupno za 17.282. Uostalom 

trPba istaknuti, da rastuća tekstilna industrija u soci- 
■ Ine   prilike   radničkog   staleža   Dravske   banovine 
Mnosi   fedno  pogoršanje.  Naime,  tekstilna  industrija 

Hi sa niskim nadnicama, kao i najviše sa ženskom 
^Hnom snagom. Od toga ima dve posledice: celokup- 

osigurana radnička zarada pa i prosečna nadnica 

radnika ostaje srazmerno niska, a i procenat u indu- 
striji Dravske banovine uposlenih žena biva veći, dok 
se procenat muškaraca smanjuje, što opet ima za po- 
sledicu, da ima procentualno sve manje muškaraca — 
hranitelja familija i da se i nove radničke familije ne 
mogu osnivati. 

Dosada je u kratko prikazan privredni položaj 
industrije i socijalno stanje radnih masa Dravske ba- 
novine, uzimajući u obzir uposlene radnike. Da *bi 
slika bila potpuna, potrebno je, da se nešto reče i o 
neuposlenim radnicima. 

Neuposlenih radnika i službenika uopšte u Drav- 
skoj banovini ima mnogo više no što se to obično 
misli i što se prikazuje u zvaničnim statistikama berze 
rada. Naime, berze rada beleže samo onaj maleni 
broj radnika, koji traže uposlenje preko njih, dok 
ostavljaju na stranu onu masu radnika koji se uopšte 
ne obraćaju berzama rada. 

Pošto kod nas nema ispravne statistike, koja bi 
obuhvatila sva neuposlena lica, moraćemo da postu- 
pimo sintetički, da bi dobili broj tih lica. 

Sledeći podaci važe za novembar 1936 g.: 
Prema podacima Okružnog ureda za osi- 

guranje radnika u Ljubljani razlika između 
najvišeg broja kod tog ureda osiguranih 
radnika 103.214 juna 1930 i broja osigura- 
nih radnika 91.006 novembra 1936 ....     12.208 

Razlika između najvišeg broja uposlenih 
rudara 11.934 god. 1929 i broja 6.956 rudara 
uposlenih novembra  1936 g       4.978 

Priraštaj novih radnih snaga, uzevši u 
obzir dospevanje novih radnih godišta, umi- 
ranje srednjih godišta i otpadanje doslužcnih 
godišta, godišnje 3.750, što iznosi od vreme- 
na maksimalne uposlenosti juna 1930 g. pa 
do kraja 1936 g., t. j. u 64' godina ....     24.375 

Ukupno 41.561 

Ovo je dakle prava cifra koja obeležava stanje 
neuposlenosti u Dravskoj banovini. 

Napominje se, da se ovde računao u neuposlen 
svet sav priraštaj novih radnih snaga, jer u Dravskoj 
banovini, u opreci sa ostalim banovinama, selo više 
ne može da apsorbuje i prehranjuje novu radnu sna- 
gu. Prema godišnjem prirodnom priraštaju stanovni- 
štva Dravske banovine od prosečno 11.000 do. 12.000 
u toku poslednjih godina, cifra godišnjeg priraštaja 
radne snage 3.750 izgleda malena, ali je ispravna s 
obzirom na brojno slaba ratna godišta koja sada do- 
spevaju za rad. 

Napred utvrđena cifra neuposlenosti u Dravskoj 
banovini bila bi još veća, da se uzelo u obzir i selja- 
čko stanovništvo i seosko radništvo, koje je u nedo- 
voljnoj meri uposleno, koje U nedovoljnoj meri za- 
rađuje i koje ne može da nade uposlenja u industriji 
i gradovima te prema tome njegova tražnja posla 
nigde ne dolazi do izražaja. Ovo nedovoljno uposleno 
seljaštvo i seosko radništvo pretstavlja rezervu, koja 
pritiska na radno tržište Dravske banovine i alimen- 
tira emigraciju. 

Neuposleni svet u Dravskoj banovini živi u teškim 
prilikama sam, a snizuje standard života i uposlenim 
licima, jer moraju ova jedan deo svojih prihoda da 
odvajaju za pomaganje neuposlenih članova rodbine. 

Najbolnija tačka privrede Dravske banovine je 
rudarstvo. Rudarstvo u Dravskoj banovini sastoji se u 
glavnome od rudnika ugljena, koji se nalazi sa svojim 
radništvom već godinama u teškoj krizi. Ovo važi na- 
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ročito za Trbovlje kao najveći rudnik, gde nad ruda- 
rima stalno lebdi opasnost još manje uposlenosti ili 
čak i neuposlenosti uopšte. Rudari ovoga revira već 
sada prosečno preko cele godine ne rade više od 15 
do 16 dana mesečno ili 3 do 4 dana nedelj no. 

Rudarstvo Dravske banovine kronično je bolesno 
i ne može se podići. Pomoć mu može doći jedino od 
države. 

Ugljen Dravske banovine ne može u inostianstvo. 
Niti industrija niti privatna potrošnja ne mogu na- 
doknaditi manjak, koji je nastao usled smanjenja dr- 
žavnih nabavki uopšte, a kod rudnika Dravske bano- 
vine posebice. 

Počev od konjukturne godine 1929, kada je u 
Dravskoj banovini vrednost rudarske produkcije iz- 
nosila dinara 487,268.979.—, a u ostaloj zemlji dinara 
980,468..440.—, ova je vrednost stalno padala, i to u 
Dravskoj banovini jako i brzo, a u ostaloj zemlji 
mnogo manje. Na minimum je spala 1932 g., kad je 
u Dravskoj banovini iznosila din. 211,203.383.—, a u 
ostaloj zemlji din. 807,408.401. Pad vrednosti rudar- 
ske produkcije Dravske banovine, u apsolutnim ci- 
frama, veći je od pada vrednosti te produkcije u osta- 
loj zemlji, a mnogo je veći u relativnim ciframa. Od 
vremena, kad je spala na minimum, vrednost rudar- 
ske produkcije u ostaloj zemlji mnogo je porasla: 
1935 g. iznosila je već 1,043.643.945.— din. Vrednost 
rudarske produkcije ostale zemlje ovim je prevazi- 
šla cifru iz konjunkture godine 1929 za 63,181.505 
din. U Dravskoj banovini, međutim, vrednost rudar- 
ske produkcije od minimuma gotovo nije se ni ma- 
kla, jer je 1935 g- dostigla tek din. 217,845.442.—. U 
pomenutoj godini vrednost produkcije Dravske bano- 
vine bila je ispod vrednosti konjunkturne godine 1929 
za ogromnu sumu od din. 269,423.537.—. Ovo je i 
prirodno, jer dok su u ostaloj zemlji rudnici radili 
takode i ti vremenu najveće krize u neinnogo sma- 
njenom obimu (a neki su rudnici čak i nanovo otvo- 
reni), u Dravskoj banovini produkcija ugljena sma- 
njena je na polovinu. Na tome je nivou i ostala sve 
do danas. 

Indeksne cifre za kretanje vrednosti rudarske 
produkcije su ove: ako se uzme vrednost rudarske 
produkcije konjunkturne godine 1929 kao osnova i 
obeleži sa 100, ininimum za Dravsku banovinu 1932 
god. iznosi 43.7 a ostalu zemlju 82.3; dok je ova vred- 
nost 1935 god. za Dravsku banovinu ostala pri 44.7, 
u ostaloj zemlji popela se na 106.5. Za 1936 nema 
podataka, međutim, nema sumnje, da rudarska pro- 
dukcija u Dravskoj banovini još uvek stagnira, dok u 
ostaloj zemlji još raste. 

Sličnu sliku daje uporedenje produkcije ugljena 
po količini. U ostaloj zemlji od količine 3,359.205 t 
dog 1929 produkcija ugljena je pala 1933 g. na mi- 
nimum od 2,618.782 f, a povratna se 1935 g. na 
.•',150 530 t, dok je produkcija ugljena u Dravskoj 
banovini Od 2.294:205 t 1929 g. spala na minimum 
1 157.822 I god. 1933, a podigla se neznatno na 
1,236.139 1 god. 1935. Indeksne cifre kretanja pro- 
dukcije ugljena, ako se u/me produkcija 1929 g-k&O 
osnova i obeleži sa 100, slecleće su: minimum «933 £• 
u Dravskoj banovini 50.5, a U ostaloj zemlji 78..), 
produkcija 1935 g. u Dravskoj banovini 53.9, a u 
ostaloj zemlji 94.0. 

Ista će se slika dobili kod uporedivanja vredno- 
sti produkcije ugljena. 

Cifre o smanjenju količine produkcije ugljena 
Dravske banovine su u kauzalnoj ve/i sa ciframa o 
opadanju   nabavaka   ugljena   za   državne   železnice. 

Još 1929 g. državne železnice iz rudnika Dravske ba- 
novine uzele su 1,020.030 tona ugljena i lignita, a iz 
rudnika ostale zemlje 1,132.545 t ugljena i lignita, 
ukupno 2,152.575 t ugljena i lignita, i934 g. među- 
tim, državne železnice uzele su svega 1,550.530 t 
ugljena ;i lignita, a od toga su dobavili rudnici Drav- 
ske banovine samo 483.417 t, dok su rudnici ostale 
zemlje dobavili 1,072.113 t. Prema tome, celo ovo 
smanjenje dobave ugljena i lignita državnim železni- 
cama u iznosu od 597.045 t. i ide gotovo isključivo na 
račun Dravske banovine; dobava ugljena i lignita iz 
rudnika Dravske banovine smanjila se za 536.613 t. 
Restrikciju dobava ugljena 1 lignita državnim želez- 
nicama Ministarstvo saobraćaja izvršilo je gotovo 
isključivo na štetu Dravske banovine. Dok su se life- 
racije ugljena i lignita državnim železnicama iz 
ostale zemlje od 1929 do 1934 g. smanjile samo za 
5.3X, liferacije iz Dravske banovine smanjile su se 
za 52.6%. 

U kakvom odnosu je smanjenje nabavki ugljena 
i lignita za državne železnice iz rudnika Dravske ba- 
novine sa celokupnim smanjenjem količine proiz- 
vodnje ugljena i lignita u rudnicima Dravske bano- 
vine? Rečeno je već, da je jedan od glavnih uzroka 
smanjenja produkcije ugljena u Dravskoj banovini 
veliko smanjenje nabavki ugljena i lignita za državne 
železnice iz rudnika Dravske banovine. Ovo doka- 
zuju sledeće cifre: od 1929 do 1934 g. produkcija 
ugljena u Dravskoj banovini spala je za 1,054.339 t, 
a liferacije ugljena rudnika Dravske banovine spale 
su za 536.613 t', što čini 52% celokupnog pada pro- 
dukcije ugljena  Dravske banovine. 

Kriza rudnika ugljena Dravske banovine na- 
ravno da je najgore pogodila same rudarske radni- 
ke. Broj uposlenih rudara, koji je 1929 g. u Drav- 
skoj   banovini   iznosio   još   12.934,   smanjio se do 
1934 g. na 6.914, dakle za punih 5.020. Od 1934 g. 
pa na ovamo, ovaj se broj ne diže više. Pad broja 
uposlenih  rudara  iznosi dakle 38.8",;. 

No, ne samo to — takode i rudari, koji su još 
ostali na poslu, manje su uposleni. Od 1929 do 1935 
g. pao je broj obavljenih nadnica u ugljenim rudni- 
cima Dravske banovine od 3,245.263 na 1,524.228 
nadnica, t.j. za 53.2%, dok je broj radnika pao 
za 38.8%. 

Zbog pada pojedine nadnice, ukupna vrednost 
nadnica, zarađenih u ugljenim rudnicima Dravske 
banovine, pala je još u većoj meri nego što je pao 
broj uposlenih rudara i broj obavljenih nadnica. Od 
1929 do 1935 g. vrednost tih nadnica pala je od 
Din. 157,935.695.— na Din. 60.993.186.—. Pad zarada 
rudara ugljenih rudnika Dravske banovine iznosi za 
1935 g. Din. 96,042.409.— ili u procentima 62.9",,. 
Prema tome, rudarsko stanovništvo ugljenih revira 
Dravske banovine zarađuje danas svega 37.1%. vre- 
dnosti nadnica iz  1929 g.'Otuda i sva njegova beda. 

Jedan veliki deo onih 5.000 rudara, koji su u 
Dravskoj banovini bez posla, nije mogao nigde biti 
smešten, jer niti je mogao da ide na rad u rudnike 
zapadne Evrope kao što je to ranije bivalo, niti je 
mogao da se u većem broju uposli u rudnicima na 
jugu naše države. Još manje on je mogao da se vrati 
u selo, jer su u Dravskoj banovini rudari stalež, koji 
je u današnjem obimu formiran već pre decenija 
lako, da rudarsko zvanje prelazi od oca na sina. Ve- 
ćina rudara Dravske banovine odavna je i prekinula 
veze sa selom, odakle njihovi stari pa možda i oni 
sami potiču. 
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Položaj rudara Dravske banovine je rana na 
narodnom telu, koja imperativno  nalaže  lcčcnje. 

Kakvo je uporedenje nacionalnog dohotka Drav- 
ske banovine i/ industrije i rudarstva ч 1935 i 1936 g? 

U svome ekspozeu o predlogu budžeta za god. 
1936/37, Ministar finansija je rekao, da se nacionalni 
dohodak iz industrije cele zemlje od 3.010 milijona 
1935 g. podigao na 3.173.3 milijona 1936 ^. Prema 
tome. povišenje nacionalnog dohotka za ćelu zemlju 
,„1 1935 do 1930 i,r. iznosi 103.3 milijona. Ako se 
uzme da Dravska banovina u celokupnom broju 
radništva uposlenog u industriji, participira sa nešto 
manje od 1 7, a u povišenju uposlenih radnika od 
1935 do 1936 u;, sa 1/8, onda povišenje nacionalnog 
dohotka Dravske banovine iz industrije od 1935 do 
]();•$(; g. iznosi oko 2 miliona. 

Prema 1935 kr- rudarstvo Dravske banovine 1936 
g    njje  dalo nikakav višak  nacionalnog prihoda. 

Za uporedenje nacionalnog dohotka iz ostalih 
orivrednih sjrana.' koje za Dravsku banovinu dola',; 

obzir u 1935 i 1936 g., podaci su uzeti iz onog 
onog istog ekspozea koji je gore naveden. Ministar 
Finansđja ceni porast nacionalnog dohotka u celoj 
lemllVkao što slednje: Kod zanatstva od 2954.7 nii- 
r,.n-i 1935 -• na 3.043.5 miliona 1936 <:., kod trgo- 
к- 'od' 2676.4 miliona 1935 g. na 2.748.9 miliona 

1046 e kod kreditnih ustanova od 323.0 miliona 
1035 g na 432.5 miliona 1936 (Г., kod osiguravaju- 
ćih društava od 35.9 miliona 1935 g. na 39.8 miliona 
,036 ST kod automobilsko!;- saobraćaja od 231.0 mi- 
, ',,., 1035 "• na 281.1 miliona 1936 g. i kod gradnja 
^  582 4  mliintia   19:55  -   na 694.0 miliona   1936 g. 

Kako u tome povišenju nacionalnog dohotka 
participira  Dravska banovina? 

2bog ovogodišnjeg privrednog položaja Drav- 
tke banovine, a naročito zbo-r slabe žetve i zboi^ 
„Vera protiv sankcija, sve te privredne grane u Drav- 
V j banovini u povišenju nacionalnog dohotka cele 
Miilie' nisu mogle da učestvuju u odgovarajućoj 
eri Pored toga je i kreditna privreda Dravske ba- 

Irfvine zbog nefuiikcionisanja mnogih kreditnih usta- 
" ,•■, kako u pogledu obima tako i u pogledu dono- 

"v ,' ti svojih poslova, jako skučena. Prema tome, 
'.Иро Dravske banovine u povišenju nacionalno!- do- 
otka cele zemlje, ocenjen optimistički, bio bi ovaj: 
"', treovine zanatstva, osiLOiravajueih društava 1 

kreditnih ustanova najviše Ј/јО, kod gradnje 1/8 i 
S automobilskog saobraćaja 1/6 celokupnog ze- 

maljskog viška nacionalnog prihoda. 
Izraženo 11 noveli, povišenje nacionalnog do- 

1 „tka Dravske banovine, u 1936 prema 1935 g. iznosi: 
„.^tva                    8.9 miliona i,-f>d   zanatstva   .    •    •    • ... 

trgovine  7.2 m, uma 
kreditnih   ustanova  1.0 "иbona 
osiguravajućih   društava    ... 0.4 mi iona 

automobilskog saobraćaja .    .    . 8.4 mi ona 
t/ni   gradnja ^.   .   . 14.0nuliana 

Ukupno 49.9 miliona. 

Nasuorot   lome   stoji   sniženje   nacionalno-   do- 
hotka  Dravske  banovine  nsled  sniženja sln/beničkih 

a a, prinadležnosti i penzija, koje je izvršeno     ok- 
н  1  1935 H   SaI110 kod Dravske fmansijske direk- 

l-oi 1 vi<i isplate plata i prinadležnosti za nadle- 
1Ц: ko a nemaju   vlastito   računovodstvo,   iznosi to 

nie Din ''235.000. mesečno. Posto su prode 
SlU/\lJ   kroz   prvih 9 meseci   plate i  prinadležnosti 

isplaćivane u nesmanjenom obimu, smanjenje u ispla- 
tama, izvršenim preko Dravske finausijske direkcije, 
prema prošloj godini iznosi Din. 20,115.000.—. Ko- 
liko iznosi smanjenje plata kod nadleštava. čije ^е 
isplate ne vrše preko Dravske t'inansijskc direkcije, 
a to su nadleštva iz resora Ministarstva vojske i mor- 
narice. Ministarstva pošta. Ministarstva saobraćaja, 
Ministarstva šuma i rudnika, žandarmerija i carin- 
ska nadleštva, nije tačno poznato. Ali se smanjenje 
plata službenika svih tih resora zajedno sa smanje- 
njem plata i penzija, čiju isplatu vrši Dravska Tinaii- 
sij.ska direkcija, za ovu godinu prema prošloj može 
ceniti na oko'25,01)0.000.— dinara. 

U konačnom bilansii i uporedeiijn ovogodišnjeg 
nacionalnog dohotka Dravske banovine sa nacio- 
nalnim dohotkom prošle godine, moraće se uzeti u 
obzir kao pasiva još i iznos od Dm. 25,000.000.— 
koji pretstavlja razliku u ceni svakogodišnjeg nor- 
malnog dovoza brašna i žitarica iz ostalih banovina, 
i to zbog povišenja cena tih proizvoda, koje je usle- 
dilo u toku ove godine. 

Konačno uporedenje ovogodišnjeg nacionalnog 
dohotka Dravske banovine prema nacionalnom do- 
hotku prode godine: 

Privredna ^'rana Višak Manjak 

Poljoprivreda,   stočarstvo 
i šumarstvo   sa   šumskom 
industrijom i trgovinom .. . 
Ostala  industrija  
Ostale privredne  grane, , 
Smanjenje    službetiickih 

plata,  penzija   i prinadlež- 
nosti       
Veči  izdatak  zbog pora- 

sta  сепа  brašna i žitarica 

+ 22.ППОО011-- 
+ 49,900.000- 

- ■ 443,763.640- 

^   25,000.000-- 

- 25,000.000-- 

4-81.900.000 — - 493,763.640- 

Prema tome: konačno smanjenje nacionalnog 
dohotka Dravske banovine 1936 g. prema 1935 g. 
iznosi -- Din. 411,863.640.—, 

Koliko iznosi ove godine nacionalni dohodak 
Dravske banovine kao i kako se je kretao u upore- 
denju sa nacionalnim dohotkom cele zemlje? 

Prema procenama stručnjaka, iznosio je nacio- 
nalni dohodak Dravske banovine 1935 g. oko 4 mi- 
lijarde, t.j. u vremenu, kad je nacionalni dohodak 
cele zemlje, prema ekspozeu Ministra finansija, oce- 
njen na 34.255.1 miliona dinara. Ako se od prošlo- 
godišnjeg nacionalnog dohotka Dravske banovine 
odbije ovogodišnje gore izračunato smanjenje, na- 
cionalni dohodak Dravske banovine u 1936 g. iznosi 
Din. 3,588.136.360.—. 

Prema podacima Ministra finansija, nacionalni 
dohodak cele zemlje u 1936 g. iznosi 38.260.6 mi- 
liona dinara, što prema prošloj godini čini poviše- 
nje od 4,005.5 miliona dinara ili u procentima 11.7",,. 

Nasuprot tome, smanjenje nacionalnog dohotka 
Dravske banovine od  1935 na  1936 g. iznosi  10.3 "„. 

Iz ovih podataka jasno se vidi, da je optimizam 
u pogledu privrednog položaja ostalih banovina ove 
godine osnovan i opravdan, a da u pogledu ovogo- 
dišnje- privrednog položaja Dravske banovine nema 
mesta ni optimizmu ni zadovoljstvu, 

152 
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Prilikom rasmatranjfl privrednog položaja Drin- 
ske banovine potrebno je, da se istakne još i jedna 
značajna činjenica: U Dravskoj banovini fiskalno 
optećerenje kako državnim tako i samoupravnim 
porezima i dažbinama mnogo je veće nego u ostaloj 
zemlji. Ovo opterećenie veće |e ne samo po glavi 
stanovnika, već i po udelu koji ono pretstavlja u na- 
cionalnom dohotku. Sleduju podaci <> procenl ovog 
fiskalnog opterećenja. 

U 1935 g. iznosilo je poresko opterećenje držav- 
nim porezima i dažbinama n celoj zemlji oko ВГКИ) 
miliona dinara. Prema oceni finansijskih stručnjaka, 
od toga otpada na Dravsku banovinu oko 950 mi- 
liona dinara, a na ostale banovine oko 5950 miliona 
dinara. 

JoS je potrebno naći. koliko ovo poresko opte- 
rećenje iznosi od nacionalnog dohotka. Pošto je na- 
cionalni dobodak ostalih banoviim 1935 Ц. iznosio 
30.255.1 miliona dinara i bio opterećen državnim po- 
rezima i dažbinama U iznosu od Г)!).г)(). - miliona, to 
je OVO opterećenje n ostalim banovinama iznosilo 
19.fi",; od nacionalnog dohotka. Nasuprot tome, 
pošto je nacionalni dohodak Dravske banovine u 
1935 g. iznosio oko 4.000 miliona dinara i bio opte- 
rećen državnim porezima i dažbinama u iznosu od 
950 miliona, to je ovo opterećenje u Dravskoj bano- 
vini iznosilo 23.895 od nacionalnoir dohotka. Srazme- 
ra fiskalnog opterećenja 1935 gr. n Dravskoj bano- 
vini i n ostalim banovinama stalna je kroz duži niz 
godina i pokazuje, koliko je opterećuje državnim 
pore/ima   i   dažbinama   u   Dravskoj   banovini   veće 

i n ostaloj zemlji kao i koliko veći deo svotr na- 
Jnog dohotka Dravska banovina trajno prispe- 

va za državne potrebe u pnredenjii sa ostalim ba- 
novinama. 

Slika za Dravsku banovinu još je i nepovoljnija. 
ako se uzmu u obzir lakode i samoupravni porezi i 
dažbine. Razvijeniji socijalni i kulturni život Drav- 
ske banovine postavlja mnOgO potrebe, koje država 
iz svojih sretstava i na osnovu pozitivnog zakono- 
davstva ne podmiruje: briga oko tih potreba i sav 
terel n vezi s njima u Dravskoj banovini prema tome 
padaju na banovinske i opštinske finansije. U vidu 
velikog poreskog opterećenja^ država bere plodove 
razvijenijeg socijalnog i kulturnijeg nivoa Dravsko 
banovine, a teret za održavanje i podizanje tog 
nivoa n velikoj meri ostavlja banovini i opštinama. 
V ostalim banovinama, gde zboe nižeg stepena kul- 
turno;'- života i manje socijalno diferencijacije toliko 
tih potreba nema, i teret za banovinske i opštinske 
finansije je manji. Sleduju podaci o opterećenju 
samoupravnim porezima i dažbinama. 

Ovo opterećenje iznosilo je U Dravskoj bano- 
vini u budžetskoj 1935/36 t,r., i to na osnovu bano- 
vinskog  i opštinskog budžeta: 

banov ina 
gradske opštine 
seoske  opštine 

Din. 109,296.035.— 
„ 76,479.246.— 
„     90,186.905.— 

Svega Din. 285,962.186. 

Podaci za ostalu zemlju sastavljeni su za bano- 
vine i gradske opštine na osnovu budžeta za 1935/36 
god., a za seoske opštine na osnovu budžeta za 

'•1 g., pošto za seoske opštine novi podaci još 
nisu na raspoloženju. Ovim se ne menja opšla slika, 
pošto od 1983/34 g. pa na ovamo budžetsko stanje 
seoskih opština nije bitno promenjeno; 

banovine Din.     592,310.225.70 
gradske opštine ,,      fifi3,022.397.— 
seoske   opštine         ()4i',7()4.4fifi.— 

Svega Din. 1.898,037.088.70 

\ko se prema tome uporedi ukupno fiskalno 
opterećenje državnim i samoupravnim porezima i 
dažbinama sa nacionalnim dohotkom, naći će se, da 
je 1935 g, ovo opterećenje iznosilo u ostalim bano- 
vinama 25.9",;, a u Dravskoj banovini 30.9",; od na- 
cionalnog dohotka. Takode i ova srazmera ukupnog 
fiskalnog opterećenja traje već duži niz  godina, 

Ilustrativni su podaci o poreskom opterećenju 
po glavi stanovnika u Dravskoj banovini i ostaloj 
državi. Prema napred iznetim podacima, poresko op- 
terećenje državnim porezima i dažbinama iznosilo je 
1935 g. u ostaloj državi 441 dinara po fflavi, dok je 
ono u Dravskoj banovini iznosilo 412 dinara po gla- 
vi. Poresko opterećenje samoupravnim porezima i 
dažbinama 1935 sr. u ostaloj zemlji iznosilo je 139 
dinara po glavi, a u Dravskoj banovini 244 dinara 
po glavi. 

Prema tome. ukupno poresko opterećenje držav- 
nim i samoupravnim porezima i dažbinama 1935 p. 
iznosilo ie u ostalo! državi din. 580 po davi. a u 
Dravskoj banovini din. 1056,— po davi. Ovo brojke 
najbolje svedoče, Koliko je poresko opterećenje sta- 
novništva Dravske banovine veliko i teško prema po- 
reskom opterećenju u ostaloj državi. 

Svi ovi podatci važe za 1935 ;r. i onako nepo- 
voljna slika za Dravsku banovinu još je nepovoljnija, 
ier je nacionalni dohodak Dravsko banovine prema 
nrošloj "odiiii pao, a fiskalno opterećenje ne samo 
što se nije smanjilo već je čak i poraslo. U ostaloj 
državi 1936 :'. državni porezi istina takode su po- 
rasli, ali je još u većoj meri porastao nacionalni do- 
hodak. 

1936 'J:. naplaćivanje poreza n Dravskoj banovini 
poraslo je. Prema podacima o rezultatu naplaćivanja 
neposrednih poreza i poreza koji se sumarno knjiže. 
na području Dravske banovine u periodu januar 
novembar 1935 g, naplaćeno je tih poreza zajedno sa 
troškovima czeknciio i kaznama din. 241.643.809.88. 
a u istom periodu 1936 -■■. naplaćeno ie 255,050.329.07 
din Ovo znači novišonio u ovoj rodini prema pro- 
-loi prodini и iznosu od din. 13.406.519.19 ili u nro- 
ceiiHma 5.651} satno /a ovo vrsto poreza. Za ostalo 
vrste noro-/:i. /M t,ikso. trošarino i niouonolo nisu na 
raspoložonhi podari ali sr može uzeti, da sn državni 
■M-ihodi ij Dravskoj banovini ovo eodine prema pro- 
Sloj  "odhii pomsli оОм-ЦП.-о  /:i isti  proconaf. 

K truni, dobi/i io< da io ove godine noćeo da 
si- nrikiinti;i fond /•' fitmnsinuih' pasivnih banovina, 
čiil nrihodi toku iz novišenof noro/:! na poslovni рго- 
mof O.Ire.lb.. м tom" fondll stimite sli na «Па»П1 U «0- 
Unfn\ bud/ctsl.-oi "odini, ■• nrihodi /a laj fond počeli 
• м 'i,. U'k\t niosoo;i  aprila O   ,r 

П periodu april oktobar I93fi "■, ubrano je toea 
poreza n Dravskoj banovini din. 7.951.618.61. Ma da 
ova nova vrsta poreza nile još došla do punog raz- 
vitka i predvideno"- finansiskoe efekta, ipak se može 
reći več prema dosadašnjim rezultatima, da Će 
flnansisko opterećeni? Dravsko banovino iz ove po- 
stavko u tekućoj eodini povećati za preko jedan mi- 
liion dinara mesečno ili za blizu 15 milijona go- 
dišnje. Poznato je. da Dravska, banovina n celokUO- 
nom efektu ovočra poreza participira samo u onoj 
srazmeri od 20",; celokupnog finansiskog efekta, kO- 
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liko njeno stanovništvo čini prema ukupnom stanov- 
Hštvu takozvanih aktivnih banovina. U smislu odre- 

daba kojima je regulisano poslovanje fonda pasiv- 
nih banovina, aktivne su banovine: Dravska, Savska, 
Dunavska i Vardarska kao i uprava grada Beograda. 
prema tornC) Dravska će banovina participirati U 
ukupnom finansiskom efektu toga poreza sa oko ,5%, 
lok će ona prispevati za taj tond oko 15%. Na ovaj 
način i onako vrh, teški poreski teret Dravske bano- 
Jine ove se godine povišuje jos za  10 do  12 mihona 
dinara. , ,. 

No istaći treba, da veće naplaćivanje pore/a ove 
rodine'niie možda znak privrednog prosperiteta o 
femu najbolje svedoči činjenica, šio su u Dravskoj 
banovini poreski ovršni pop.s. u prva tn trom^ečja 
?93в g. porasli na 110.8-15 prema svega 91.981 u 
istom  periodu  1935 g. 

S obzirom na porast poreskog tereta kao . s ob- 
zirom na smanjenje nacionalnog dohotka t iskalno 

1 -,.л,мп,> državnim porezima i dažbinama ove ce 
::i; П Г na'""j banovini dostići oko 27% od na- 
SonSog prihoda, a ukupno poresko opterećenje 
državnim i samoupravnim porezima i dažbinama čak 

'Г^\     ni  nacionalnog  prihoda.   Prema  lome,   samo 
; H^-ivnih ooreza i dažbina, računat u procenti- 

teret      , i ,       1 i- prihoda, biće u Dravskoj banovini 

.n.vnil, poreza i dažbina u oslahm banovmama. 
Privredni  i socijalni položaj   Dravske   banovine 

P takav   da iziskuje brzo i temeljno lecenje. 
'^"ednfs     ne'potrebno   e, da se privreda Dravske 
banovine  aktivno  pomogne, a  s druge  strane  me 
^"e se olakšati i suviše teški poresk, teret. 

II tu svrhu čast mi je podneti sledeče predloge, 
,    4™ ne tražim ništa drugo no pravedni udeo pn- 

■'      Dravske banovine u opštem privrednom životu 
Se dS kao i pravedniju raspodelu državnih te- 

^3 П оГзе reši pitanje ugljenih rudnika Trbovelj- 
..иг revira u pravcu povišenja državnih nabavki; 

S    ^ Da se pravednije podele kred.t. iz takozva- 
,  mi iiardiK g zajma, kako bi Dravska banovina 

n?gHnvil, 1    hn kreditima sa sumom koja odgovara 
UCe iidelu       'oreškom teretu cele države, ili bar 
nJenom (1,г' . ', tlirovara „jenom udelu u broju sta- 
53 SUTtv« celi d^ave potrebno je da se uzmu u rad 
,,OVniS^lovi većeg s ila, kao što su internacionalni 
javni  radov   Nečeg lacija   reka>   jedan   raost 
aUSfet Mure   melioracije zemljišta itd, 
''•u Da (Iržava u Dravskoj banovini uzme na sebe 

,,;;' „o i održavanje javnih zgrada u većoj men, 
1 чп ie to bilo dosada; .   , пе" n D-,   se  oglase  državnim  banovinski  putevi  1 

н/Maribor    Ibavograd    državna granica,  Celje- 
reda  marmor Sobota—državna   gra- 
^fjr'ugi   čime bi i teret održavanja istih prešao 

na "^3^"'^ odredbe o fondu za finansiranje pasiv- 
•h  banovina   izmene onako, da  Dravska   banovina 

,  Li.' toliko i/ fonda, u koliko je u njega uplatila; 
П Da se udese lako da Slovenačka odatle dobije 

toliko koliko je uplatila, a to iznosi 10-15 miliona, 
I    iko bi se dalo na ime zimske pomoći. 

Gosoodo narodni poslanici, vas sa levice nervira 
Aa slušale ove cifre, ali ja sam to izneo po podatci- 
ia stručnjaka. Hteo sam da prikazem ovom visokom 
пмшu kiko je, osobito u prošloj godim, Dravska 
banovina bila' pasivna, kako je potrebno i Dravsku 

banovinu pomoći i kako je neopravdano mišljenje 
kad se kaže da je Dravska banovina bogata kako u 
privrednom tako i u socijalnom pogledu. 

Pošto, gospodo narodni poslanici, ja imam pot- 
puiio poverenje u Kraljevsku vladu i g. Ministra za 
socijalnu politiku, i како znam da će on učinili sve 
.;io je u njegovoj moći i izaći nam u susret, to izja- 
vljujem da cu glasati za ovaj budžet. (Odobravanje 
i pljeskanje kod većine). 

Претседиик Стеван Ћирић: 11ма реч народни 
посланик г. Јосип Цветић у име групе Југословен- 
ске националне странке. 

Josip Cvetić: Gospodo narodni poslanici, pro- 
bleme naše agrarne politike, probleme staranja za 
našeg sitnog posjednika na selu izložio sam u Mini- 
starstvu poljoprivrede. Povodom diskusije o budželu 
ovoga resora želim da govorim o našoj socijalnoj 
politici, da prikazem nase socijalne brige i nevolje 
našeg gradskog malog sveta, našeg radničkog staleža. 

Problemi socijalne politike skoro nisu bili lako 
u akutnom sladiumu kao što su danas. 

Tu je u prvom redu razlog opšta privredna kriza, 
koja je radničku zaradu snizila do minimuma, i taj 
minimum nedostaje za izdržavanje radnika i nje- 
gove porodice. 

Ml Imamo sada u Jugoslaviji 800.000 radnika i 
nameštenika. Ako uzmemo da svaki od njih prehra- 
njuje najmanje po jednog člana obitelji, onda vidimo 
da najmanje l.bOO.OOO duša živi u Jugoslaviji od na- 
jamnog rada i da se prehranjuje prihodom od nad- 
nice. To je u procenLima Izraženo 11,43% celokup- 
nog našeg stanovništva. Cjelokupni godišnji prihod 
ovih milica i šesto hiljada duša Iznosi 4.000,976.426 
dinara. To su minimalni prihodi koji su podrma- 
11 egzistencije našeg radničkog svijeta u gradu. Za 
popravljanje njihovih uslova života trebalo je veli- 
kog razumevanja I Iskrenog socijalnog vaspltanja 
onih naših privrednih slojeva koji treba jednom za 
uvjek da znadu I da uče iz velikih Istorljskih primera 
da se u ovim zemljama gde nije bilo socijalnoj pravdi 
zadovoljeno, uzimala blagodat koja je daleko prešla 
preko granica socijalne pravde. (Odobravanje na le- 
vici). Razumljivo je da je zbog slabih materijalnih 
uvjeta na jednoj strani I slabo razvijenog socijalnog 
duha kod izvesnih privrednih redova na drugoj 
strani, bila otvorena mogućnost najžešće pro- 
pagande ekstremnističkili socijalno ekonomskih agi- 
tatora. Treba upamtiti ovo: čim je reakcija protiv 
modernog socijalnog gledanja jača, tim su bolji uvje- 
ti socijalno ekstremnističke propagande. (Odobrava- 
nje na levici). 

Sa tog opšteg stanovišta treba prilaziti i na- 
šem radničkom problemu. Mi vidimo kako danas re- 
akcija tome problemu prilazi. Ona svaki socijalni po- 
kret proglašuje komunizmom, ona sve paušalno kva- 
lificira kao prevratničko delovanje. Naravno da nije 
dobro ni ono što to čini gospodin Ministar socijalne 
politike i odlazi u radničke redove i misli da će ek- 
streiiinističkim parolama iza kojih ne stoji iskreni 
socijalni osjećaj postići izvjesne partiske ciljeve. 
Mene ne zabrinjuje da će to imati trajnog uspeha, 
jer vezivanje radničkih pokreta za partiju urodilo je 
u istoriji radničkih pokreta uvjek neuspehom. Šta 
više, i onda kad su se radničke socijalno-ckonomske 
organizacije vezivale i za socijalističku partiju. Nje- 
mačka je imala pre pedeset godina najbolje organizo- 
vanu socijalističku partiju.   Za   partijom   nisu   ništa 

152" 
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zaostajali sindikati kao staleške i strukovoe organi- 
zacije socijalno-ekonomskog karaktera. Odmah u po- 
četku rada nemačkog socijalizma pojavila se borba 
o neovisnost sindikata odnosno o njihovom vezivanju 
za partiju. Nemački socijalizam doživeo je svoju kul- 
minaciju kad je sedlar Ebert došao na čelo nemačke 
vrhovne državne uprave. 

Nemački socijalizam doživeo je i svoj slom, a te- 
oretičari se slažu da je taj slom došao i zbog toga što 
su se vezivanjem jedno za drugog onesposobili za 
svoje funkcije i partije i sindikati. Kad je tako prošao 
veliki nemački socijalizam i sindikalne organizacije 
nemačke, sigurno da neće bolje proći ni naš sindikal- 
ni propagator g. Dragiša Cvetković, koji u ime vladi- 
ne partije organizuje jugoslovenske radnike na sindi- 
kalnoj bazi vezujući njihovu sudbinu za režimsku par- 
tiju. (Odobravanje na levici). Danas se te radničke or- 
ganizacije stvaraju kao borbeni bataljoni Jugosloven- 
ske radikalne zajednice Ja sam u svom načelnom bu- 
džetskom govoru pokušao da argumentiram u čemu 
je reakcionarstvo ove vladine partije. Novi ar^umenat 
dodajem u specijalnoj diskusiji. Radnički pokreti su 
u našoj zemlji izbili u svojoj najžešćoj formi baš pod 
vladom radikalne zajednice. To se slaže sa onom na- 
šom prijašnjom konstatacijom: Vlada reakcije, sjajan 
teren ekstremističkih agitatora. (Odobravanje na le- 
vici). Naravno, da kod ovakvog odnosa vodstvu naše 
socijalne politike prema socijalnim problemima u rad- 
ničkom staležu ima svojih nelogičnih situacija. Na pri- 
mer Ministarstvo i Ministar socijalne politike su vr- 
hovne instancije i kontrola nad organizacijama so- 
cijalnog osiguranja i nad ostalim radničkim instituci- 
jama. Ako tamo ima nekih nepravilnosti, ako tamo 
treba poslovanje popraviti, onda to gospodin Ministar 
može da učini svojim kabinetskim rešenjem. (Odo- 
bravanje na levici). Ali on to ne radi, jer osniva radi- 
kaiske sindikate. Drži govore medu radnicima i kao 
najžešći govornik napada u javnosti na ulici ono što 
leži u njegovoj kompetenciji. 

Sva apsurdnost ove situacije pokazala se prošle i 
ove godine kod izbora radničkih poverenika. Radnički 
poverenici imaju dužnost da štite radničke interese i 
da budu veza između radnika i poslodavaca održava- 
jući medu njima dobre odnose. To je regulisano Za- 
konom od 1922 godine i Poslovnikom i Uputstvima iz 
1927 godine. Institucija radničkih poverenika ima po- 
sredničko-pomirbeni karakter. Svake godine se vrše 
izbori, a prošle i ove godine su i izbori bili u znaku 
izazivanja, svađe i sukoba. Mesto da li izbori budu 
prilika za manifestacije harmonije radnika i poslo- 
davaca, to su bile manifestacije borbe i rata između 
pojedinih radničkih grupa. U Sloveniji su se pojavih1 

neke plemenske radničke organizacije, u eksploata- 
torskom trenju dr. Mačeka Hrvatski radnički savez, a 
JRZ na svom teritoriju organizuje neke sindikalne po- 
krete. Uz ove postoje radnički sindikalni pokreti U na- 
šoj zemlji kao Opći radnički savez, Ujedinjeni radni- 
čki i sindikalni savez, Save/ grafičkih radnika i Savez 
bankovnih činovnika. Ove poslednje organizacije pod 
pravilnim utjecajem državne vlasti i dovoljnom moral- 
nom i materijalnom potporom a jednom jakom smi- 
šljenom inteligentnom kontrolom mogle bi da izvrše 
svoju zadaću. Međutim, reakcija koristi momenat da 
se afirmira, ona predočuje veliku opasnost, udara se 
n prsa kao branitelj od te velike opasnosti i hvata 
šio može uhvatiti. Tu dolazi do nadlicitiravanja. 

Gospodin Pretsednik Vlade istakao je u svom 
govoru na mitingu u Beogradu da je Vlada dopu- 
stila one velike štrajkove koje smo imali u najvećem 

jeku građevinske sezone. Trebalo je naime radnicima 
pokazati da "im ova Vlada može više dati nego iko 
drugi i da treba da se odazovu njezinom pozivu za 
partiske sindikate. Naravno da je Vlada posebno po- 
dupirala rad Hrvatskog radničkog saveza. Trebalo je 
ovoga leta pogledati rad na organizovanju štrajka 
kako ga je pro-vodio Hrvatski radnički savez. Pot- 
puno diletantski. Zato su svi ti štrajkovi urodili pot- 
punim neuspjehom. U štrajk su uvučene sve kate- 
gorije radnika bez obzira da li mogu da zaslužuju 
naziv staleški organizovanih. Štrajkovi su zato pre- 
tvoreni u jednu običnu političku demonstraciju za 
jednu političku partiju, a ono što treba da štrajk 
bude t.j. sretstvo borbe za postizavanje ciljeva eko- 
nomski najslabijih, nije bilo ni traga ni glasa. U 
Slovenačkoj; opet su se u većim industrijskim cen- 
trima pojavili štrajkovi koji su imitirali štrajkove u 
Francuskoj zauzimanjem tvornica. U Sloveniji je onda 
donesena jedna odredba pod strogim mjerama za 
zaprečivanje štrajkova. U Zagrebu ta odredba nije 
mogla biti donesena jer se nije smelo uvrediti gospo- 
dina Mačeka kome su ti štrajkovi trebali da služe 
kao sretstvo njegove partisko-političke borbe. (Odo- 
bravanje na levici). 

Mjesto da državna vlast bude istinski regulator 
između rada i kapitala, ona je postala eksploatator 
sukoba između rada i kapitala. Mjesto da rešava naš 
najvažniji socijalno-ekonomski problem rada, ona je 
stvarala zabunu koja se svršila nezadovoljstvom i 
poslodavaca i radnika. 

Jedan od uzroka za pokretanje štrajkova bile 
su premale nadnice. Zakoni o minimalnim nadnicama 
bili su još u 427 članu Versajskog ugovora pokre- 
nuti. 1927 godine u Ženevi u Međunarodnoj konfe- 
renciji rada došlo je to pitanje na red u najozbilj- 
nijoj formi, a 1928 je primljena konvencija u Ženevi. 
Svrha je minimalnim nadnicama da osiguraju mini- 
mum nadničkog prihoda potrebnoga za kulturni mi- 
nimum radničkog života. Konačno je donesena Ured- 
ba sa velikom reklamom za Vladu. Ovom Uredbom 
međutim nije postignut cilj. Prema članu 1 osnovna 
nadnica koja će poslužiti kao baza za utvrđivanje 
minimalnih nadnica iznosi za pomoćno osoblje 2 di- 
nara po satu, ta se nadnica može sniziti za 10% a 
može se povisiti za 50%. Najveća pogreška je u tome 
što ne propisuje samo minimalnu nadnicu već i mak- 
simalnu. To će biti prihvaćeno u izvesnim razvijeni- 
jim krajevima naše zemlje sa oduševljenjem, jer 
pomoćni radnik neće imati više od 3 dinara na sat 
to znači 24 dinara na dan bruto, za mlade radenike 
od 14—18 godina dozvoljava se redukcija sa 25% što 
znači da će oni imati plate od 1,50 na sat ili 12 di- 
nara na dan. Ovako stilizirana Uredba dobro će doći 
n nekim krajevima zemlje i to u Južnoj Srbiji i 
Bosni, a ondje gdje je privreda najrazvijenija, gdje 
su već danas radnici bolje plaćeni, da budu sposobni 
za konkurenciju sa proizvođačima u drugim kraje- 
vima, tamo će se poslužiti konačnim izgovorom na 
Uredbu i sniziti nadnicu. 

Mi imademo nešto preko К.Ч.ООО šegrta radenika 
oni će ostati kod svojih 8 dinara dnevno. Stvarnu 
korist prema ovome 'imaće 50.000 radnika a onih 
70.000 koji imaju bolje plate biće prikraćeno. 

Kako vidimo i za donošenje ovakve Uredbe treba 
tačno poznavanje prilika u svim krajevima zemlje i 
otsustvo svake  tendencije.  (Odobravanje  na levici). 

Pomenilo sam stav gospodina Ministra socijalne 
politike   prema   institucijama   radničkog   osiguranja. 
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Što prije treba proširiti osiguranje za starost, izne- 
moglost i smrt, z?i radnike kao i za privatne namo- 
stenike, onako kako je to tlo sad napravljeno u Slo- 
veniji i Dalmaciji. L)a do sada to nije provedeno, 
treba tražiti glavni uzrok u slabijim ekonomskim pri- 
Ijkama. To je ujedno i razlog što su uredi i pasivni 

što ne funkcionišu kako treba. Međutim nikad u 
radničko osiguranje nije bila toliko uvlačena poli- 
tika kao ovaj put; pokušali su to krajnji socijalisti 
i komunisti, ali je to bilo na vreme odbijeno. Izbori 
direktora Okružnog ureda u Beogradu i Somboru po- 
kazuju kakvi se partizanski duh zavodi u naše soci- 
jalno osiguranje. 

Drugi najvažniji dio socijalnog zakonodavstva 
ie Zakon o zaštiti 'radnika. I taj zaslužuje, po re- 
cima gospodina Ministra socijalne politike, oznaku 
modernog zakona. Samo, on se ne provodi u celosti. 
Tu u prvom redu dolazi izigravanje 8-časovnog rad- 
no"- vremena, tako da se radi i 10 i 12 sati. Zanimalo 
bi javnost, kako je Ministar dozvolio uposlenje rad- 
nica (žena) u državnoj šećerani na Čukarici. To se 
kosi sa § 17 Zakona. Ministar bi mogao dozvoliti iz- 
nimno rad noću po § 18, ali najviše 50 puta u go- 
dini i to onda kad se radi o sirovinama koje su sklone 
kvarenju. Kad bi i to bilo, trebalo bi za taj posao 
angažovati muškarce, a ne žene. Kod nas ima još slu- 
čajeva, da se zaposluju deca ispod 14 godina. Velika 
industrijska preduzeća, gde ima 100 radnika, od ko- 
jih je bar jedna četvrtina sa decom, trebala bi da 
di'-nu dečja skloništa. Ne izdaju se pravilnici za teh- 
ničke i higijenske mere od 1925 god., a potrebni su 
specijalni pravilnici za svaku pojedinu industriju. 

Treća  vrsta  našeg  socijalnog  zakonodavstva  je 
Zakon  o inspekcijama  rada.  One su dužne da vrše 
nadzor nad provođenjem Zakona o zaštiti radnika i 
-»rmeni tehničkih i higijenskih zaštitnih mera u pre- 

'h/zećima   Po zakonu bi inspektor rada morao naj- 
nie dvaput na godinu pregledati preduzeće, ali to 

.'ne vrši, jer inspekcije nemaju ni dovoljno kre- 
dita za izvršavanje toga nadzora za putovanja, a ne- 
rtiaiu ni dovoljno osoblja. Upravne vlasti često puta 

ne izdaju pojedinim preduzećima dozvolu za rad 
ul/ saglasnosti' inspektora rada. Tu saglasnost me- 
Etim propisuje čl. 10 ovog zakona. Zbog ovih ra- 

tloo-i'institucija ovako gubi na svome značenju, jer 
ne može da vrši svoju zadaću. Institucija sama de- 
"rnerira iako inspektori ulažu dobru volju. Svim 
ovim zakonima socijalne zaštite prolazi moderni so- 

• alni duh i njegov vrhovni zahtev: Zaštita slabih i 
najslabijih   To   je  duh svih modernih socijalnih za- 
kona' pa i naših,'koji je po priznanju samog Ministra 
„ciialne politike, jedan od najmodernijih. 

Svim  ovim  zakonima prolazi  moderni  socijalni 
Ih j njegov je vrhovni zahtev: zaštita slabih i najsla- 

đi  To je duh svih modernih socijalnih zakona pa i 
-i'-ih On postavlja maksimu: jedan za sve, svi za jed- 
и.о-а' On mora da postane delo. Dosadašnje osigu- 

nie" treba učvršćivati, a ujedno i proširivati. Osi- 
Vnranje našeg radničkog sveta, osiguranje minimal- 
nih uvjeta njegove egzistencije to je unutrašnje osi- 
guranje države i njenog političkog mira. (Živo odo- 
bravanje na levici). „.....,. 

Želeo bih da kažem nekoliko reči o higijenskim 
nrilikama onoga kraja koji imam čast zastupati. Hi- 
a-iienske prilike našega sela u Lici, trpe u svom soci- 
jalnom delu najviše zbog toga što mnogi krajevi ne- 
miju pitke vode. Cela polovina Gospićskog sreza pri 
maio većoj suši ostaje preko polovine leta bez pitke 

vode. Definitivnog rešenja toga problema neće biti 
sve dotle dok nam finansijske prilike ne dozvole da 
se pristupi izgradnji vodovoda. To će biti totalno 
rešenje. Sad se taj problem rešava parcijelno, izgrad- 
njom cisterna. Cisterna nema dosta. U koliko ih ima, 
one su slabog kvaliteta — propuštaju vodu. Kod nas 
se malo posvetilo pažnje asanaciji prirodnih vrela 
koja u onom kraškom predelu daju kroz veći deo 
godine pitku vodu. Tako se može protumačiti da 
zbog nehigijenskih izvora u onim selima, u kojima 
imamo prirodna vrela, imamo najviše infekcioznih 
bolesti. Pojava tifusa je redovna gotovo svake go- 
dine, a borba protivu te zaraze je teška. Ona se obično 
pojavljuje onda kada su najveći radovi, i akcija me- 
decinske službe je time otežana. Ministarstvo soci- 
jalne politike bi trebalo u interesu opšteg narodnog 
zdravlja da zainteresuje Ministarstvo građevina te da 
ovo, pri podeli svojih kredita, prvenstveno posveti 
svoju pažnju onim krajevima u kojima zbog nema- 
Stine vode ili zbog higijenski neuređenih vrela trpi 
zdravlje našeg naroda. 

Uredbu kojom će biti propisano snabdevanje pa- 
sivnih krajeva hranom treba što više požuriti. U Lici, 
a specijalno u Gospićskom srezu, vrlo su dobro prim- 
ljene one uputnice koje su davane kao povlastica 
u vožnji za prevoz ljudske i stočne hrane. Ovaj na- 
čin ima svoju dobru moralnu stranu jer počiva i na 
privatnoj inicijativi. Seljaci su to vanredno brzo i 
okretno sprovodili. Skupe se u selu, popisu ko šta 
treba i kad skupe vagon, dva ili više, zatraže bes- 
platne, odnosno povlašćene vagonske uputnice. Pri 
davanju besplatne hrane Gospićski srez nije bio sreće 
da dođe u isti rang sa nekim drugim srezovima iz 
naših pasivnih krajeva. Treba pogledati listu koliko 
je koji srez primio vagona, pa će odmah situacija 
biti jasna. Ja verujem da to nije zbog toga što je 
poslanik ovoga sreza u opoziciji prema ovoj Vladi, 
koju u javnosti i Parlamentu reprezentira baš Mini- 
star socijalne politike. 

Mnogi naši invalidi u onim krajevima, gospodo, 
nisu još regulisali svoje pravo. To je jedan težak i 
mučan posao koji se rešava na nekoliko instancija 
i ja apelujem u interesu onoga siromašnoga sveta, 
koji je uz to izgubio svoje zdravlje za Otadžbinu i 
postao socijalna briga naše zajednice, da Ministar- 
stvo preuzme inicijativu i koordinira celokupnu ak- 
ciju da se pitanje invalida definitivno skine sa dnev- 
noga reda. (Odobravanje i pljeskanje na levici) Ja 
bih upozorio g. Ministra da su neki političari kod 
nas i invalidske organizacije i skupove tih naših 
slomljenih junaka iskorišćavali u partiske svrhe. Ja 
ga to kavalirski upozoravam jer mislim da je on 
vjerovatno na to zaboravio. Ne verujem da jedan 
sistem, koji ovako sve iskorišćava u partiske svrhe, 
ne bi i to iskoristio. Makar da se dogodi i ovako mo- 
mentalno iskorišćavanje u političko-partiske svrhe, 
podneće to taj dobri svet ako to bude put da se nje- 
govo i naše pitanje definitivno skine sa dnevnoga 
reda. Invalidi su naša nacionalna sramota sve do ono- 
ga časa dok se njihovo pitanje definitivno ne regu- 
liše. (Odobravanje) Kad smo mi u toj situaciji da 
moramo biti zadovoljni da se ovakva pitanja :egu- 
lišu uz partisko-političko iskorišćavanje što pret- 
stavlja bezuslovno poniženje tih naših najboljih, onda 
dolazi pred oči jasna slika ovog sistema vladanja. 
Kad detalju ovoga vladanja u invalidskom pitanju 
dodamo stav Ministra prema institucijama radničkog 
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osiguranja, kad dodamo akciju JRZ za upropašća- 
vanjc našega sindikalnog pokreta i punu partisku 
političku ekspioala^iju modernili socijalnih zasada u 
Korist JRZ, onda je bezuslovni zahtev svakog objek- 
tivnog političkog čoveka da ovakvoj Vladi uskrati 
poverenje i da glasa protiv ovog budžeta. (Odobra- 
vanje i pljeskanje na levici). 

Претседиик Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик i. др. Гавро Санто. 

L)r, Gavro Santo: Gospodo narodni poslanici, je- 
uan od najakluelnijih proolema Vojvodine danas je, 
gospodo, proUem pružanja rada i zarade ogromnoj 
vojsci nezaposlenih poljoprivrednih  radnika. 

Dvadeset četiri godine radim kao lekar Okru- 
žnog uieda /a osiguranje rademka i 13 godina kao 
glavni lekar toga Ureda u jednom od najvećih sre- 
zova naše države, te usled toga i usled stečenog isku- 
stva smatram da imam pravo da se pozabavim jed- 
nim tako važnim i ozbiljnim pitanjem, kao što je 
pitanje besposlice u našoj zemlji. Uzroci, koji su 
uovi-li do ie besposlice poznati su vam, poštovane 
kolege, isto tako kao i meni. Baš zbog toga neću 
se zadržavati na njima. Iznosim, gospodo, pred vas 
samo činjenice, kada ovoj vojsci nezaposlenih poljo- 
privrednih radnika, koji žive u najvećoj bedi dodamo 
i deu nezaposlenog industriskog radništva; zatim že- 
lezničke i poštanske službenike koji su ostali bez 
službe; pa niže činovništvo koje je ostalo bez penzije. 
Za sve njih su predvideni razni postupci objavljeni 
u „Službenim novinama" od 1 januara 1932 godine 
pod br. 12295 i od 15 marta 1932 pod br. 60, nji- 
hove molbe se nalaze u Odboru za molbe i žalbe pod 
br. 2725- -26. 

Kada ovome dodamo, gospodo, mnoštvo indu- 
striskih rademka koji posle nekoliko godina rada u 
pojedinim industrijskim preduzećima rade uz mi- 

zernu nadnicu od 5 dinara, onda dobijamo, gospodo, 
jednu sliku, koja nas mora zabrinuti i gde je potreb- 
na hitna pomoć. 

Dozvolite mi, da sa stanovišta čovečanskog i le- 
karskog objasnim ovo stanje. Iz mene govori ži- 
votna škola. Medu vama, gospodo, sigurno ima ta- 
kvih koji su u porodici imali tuberkuloznog bole- 
snika. Zar jednom ocu nije uvek glavna briga takav 
bolesnik, čak i onda, kada postoje materijalna sre- 
stva /a njegovo lečenje? Zamislite sada, gospodo ko- 
lege, jednoga radnika, koji godinama boluje od tu- 
berkuloze i nije u stanju da za svoju porodicu za- 
rađuje svakidašnji hleb Zamislite jednoga neza- 
poslenog ili bolesnog radnika čija deca takode bo- 
luju od tuberkuloze, a ni od kuda nemaju da se na- 
daju nekoj pomoći A mi znamo, da tuberkuloza 
i ostale bolesti vladaju tamo, gde je beda i sirotinja. 
Sta da radi bolesni nezaposleni radnik o kome niko 
ne vodi računa? Kazaću vam odmah, gospodo, mora 
da prosi. 

Neophodno je potrebno, gospodo, pobrinuti se 
o podizanju zdravih radničkih stanova. Treba uvesti 
četrdesetočasovno radno vreme u nedelji, postarati 
se da ladničke žene i deca odgovore pozivu koji im 
je namenjen u životu; da žena radnikova čuva i ure- 
duje dom radnikov i vaspitava decu, a ne dopustiti 
da pojedini bezdušni eksploatatori drže po svojim fa- 
brikama i preduzećima slabu i neishranjenu radničku 
decu, koja im rade po 10—12 časova dnevno uz mi- 
nimalnu nadnicu. Medu tom decom po fabrikama ima 
i odraslih devojaka koje — ako su na svoju nesreću 

lepe— dospevaju tamo, gde njihov nezbrinuti i bo- 
lesni otac — na ulicu da prose. Sudbina tih jadnica 
— bez obzira da li su lepe ili ružne — skoro uvek 
je ista. Kraj je bolnica, a ne sanatorijum, gde se lebdi 
između života i smrti, da se završi u bolničkoj mrt- 
vačnici. To je život i to je stvarnost, ali to je i ono 
što možemo nazvati sramotom ljudskom. Ne govorim 
ovako samo ja. Ovo su skoro iste misli i reći, koje 
smo čuli iz usta Ministra socijalne politike i narod- 
nog zdravlja g. Dragiše Cvetkovića na velikom rad- 
ničkom zboru u Subotici. Trebalo je, gospodo kolege, 
da budete tamo da vidite izmučena radnička lica i da 
tazgovarate sa tim ljudima, koji su braća naša. U 
prvom redu sedeo je jedan tuberkulozni nezaposleni 
radnik u pocepanom odelu. Njega je gušio kašalj 
i plakao je za vreme govora g. Ministra. 

Da kažem ,gospodo, koju reč o našem radničkom 
osiguranju. Naše radničko osiguranje ima, možda, naj- 
socijalnije i najhumanije zakone u celoj Evropi. 
Ali šta ćete, kada svi oni koji nemaju hleba, a to su: 
bezkućnici, nezaposleni radnici i invalidi, traže lamo 
pomoći. Badava je tu najbolja volja, radničko osigu- 
ranje ne može njih sve da zbrine. Zbog toga se često 
puta dešava, da osigurani članovi ne mogu da dobiju 
maksimum onih potpora koje predviđa Zakon o osi- 
guranju radnika. Ova anomalija se može otkloniti 
samo donošenjem zakona o obaveznom osiguranju za 
slučaj iznemoglosti i starosti, kao što je to u zapad- 
noj demokratiji kod naših velikih saveznica Francu- 
ske i Velike Britanije. Reorganizacija radničkog osi- 
guranja na ovaj način otklonila bi razne, — u najviše 
slučajeva neopravdane — napade na naše radničko 
osiguranje. Uostalom, smisao za postojanje našeg 
radničkog osiguranja dokazuje najbolje to, što bole- 
snička grana mora da izdrži terete ostale dve grane 
osiguranja. Naš radnik je vredan, pošten i izdržljiv, 
što se najbolje dokazuje time da inostranstvo visoko 
ceni našeg radnika. Narod ove države misli i oseća 
demokratski; zemlja je bogata i ima svega u izobilju, 
dakle, ne postoje ozbiljne smetnje da se ovo pitanje 
reši onako kako treba. Samo ja smatram da se ovo ne 
može rešiti napadima i svađom, već zajedničkim na- 
porom i voljom da se pomogne našem radnom naro- 
du, t. j. našem radničkom svetu. Našao se jedan Mi- 
nistar, koji se nije zaustavio samo na proučavanju tih 
pitanja, već koji hoće da ih i reši onako kako to nalažu 
interesi' države' i našeg radnog naroda. Toga čoveka 
i toga Ministra moramo potpomoći u njegovim ple- 
menitim nastojanjima svi mi, bez obzira kojoj partiji 
pripadali, jer u protivnom odgovornost pada na nas. 
Na kamenu trava ne raste. I ako izrasle koja travčica, 
to nije ona prava trava. Treba raspaliti pijukom po 
kamenu, jer u dnu kamena se nalazi crni ugalj, koji 
daje toplinu i životnu snagu za rad čovekov. A iz tog 
crnog uglja — vremenom i istrajnošcu — isknstali- 
saće'se trajan i čvrst dijamant i ono što je večnije i 
od dijamanta -- ljubav koja sve zbližuje i ujedmjujo. 
Sa na'dčovečanskom snagom se moramo boriti, da do- 
spemo do tog dijamanta, koji se knstalise kroz veko- 
ve, na dnu duša naših radnika a koji naš narod naziva 
srcem _ onim srcem koje je prevučeno odvratnim 
crnim slojem usled antihrišćanskog rada i javasluka 
onih, čija je sofra puna. 

I kao što rudar odvažno zamahne pijukom ne vo- 
deći računa o preprekama, jer se živeti mora, a na 
život svako ima pravo pod suncem, tako i mi treba 
da otklonimo sve prepreke, koje su kapital i rad po- 
delile u dva neprijateljska tabora . 
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Kada se udubimo u život našep radnog sveta i 
.-omislimo na životni sandard njegov i životni stan- 
dard tako zvanih odabranih, kazaće nam se samo, ko- 
jim putem treba ići i onda će nestati onih veslačkih 
nreerada koje dele čoveka od čoveka. 

' Trebaće' za ovo mnogo ljubavi i samopregora, 
dok se današnie društvo za ovo osposobi, ali ako kod 
nas ne ide drukčije, sve one koje nemaju srca i čove- 
rniisko" osećania treba lesralnim putem primorati da 
u radniku srledaju čoveka. a ne samo predmet za eks- 
ploataciju i lično bogaćenje. I kada btide 1а1ш, žulje- 
vite radničke ruke će se ispružiti prijateljski prema 
nama kao naiiača zaloga za jednu lenšu budućnost. 
Zadovoljan i sit radnik nroliće uvek svo.iu krv za dr- 
vivu koia ^е stara o niemu i nietrovoi deci i za na- 
^.r "mlado-;   Kralja,   koji je idol radnog  sveta   naše 

'1,/;ПП t^uim vremenima, kada se. da kažem ovako, 
Fvrona  'z  tomolia  Ijulia"  Krnlievsk!  Namesnici  na 

'-nhr sa Knezom Namesnikom noklomb su noverenie 
"  Hr   Milanu ^toiadinnviću. Vlada cr. dr. Milana StO- 
•odinov.Vn — što naročito podvlačim — ier ie u n.ie- 
^voi   ličnosti   usredsreden   sav  rad  i  iniciiativa.  I 23 

rr. kntko vreme, u notnunosti  ie onravdala nade. 
Г;;Л::!   niu nola.ane. Znači da ie ^hor .. dn МПа- 
'T ^toiadinovira /a Pretsedn-ka Kraliev^ke vlade po- 

7oo Но i,- on dohio i ono dnioro i veliko noverenie 
"Гготпр većine naše" narodn. nonošeniem Zakona 0 
?;7Нм/"п!н   seliaVa.   ZaVona   o   sniženiu   zemliarme   , 
TolTona  i   nvnimaln'm  nadm-mp,  no.turnuto   ie  ono 
Ita   ie  nronušteno da se učini kroz  iednu decennu. 
.;;!,, i'v^n vl.da  neće .tati nn no nuta. Па bi и relo- 

f; o'^-rii. evo! oro^ram notreKne su nove reforme. 
J r>ip    _ K-nko mi ie poznato  - - Kraljevska vlada sada 

^ГЛГПп^;  nanredaU  našo  privrede -- n  što „računa- 
■ np „ran"   i Uonsobdariia nrihka u na- 

vnm  "".:."Г(гНгп^  cu  5тРГШ>Р politike Vlade  -   dr 
Soi'^.-nov.Vn i ona  ie n tom po-ledii pokazala već 

G  dr  Milan Rtojadinović je državnik velikih spo- 
sobnosti, čiiu sposobnost dokazuju činjenice, a to mu 
nri/naiemo ne samo mi, ne^o ceo kulturni svet. Nie- 

,f va politika je stvorila moćnu i mirolmblVU Ju<ros a- 
••       i   sređenim   imntrašnpm   nnlikama, a  rezultat 

pirove spoljne politike je taj da nas danas susedi 

resnektiiiu. с^ • j-     •-   • 
' Velike su zasluge g. dr. Milana Stoiadinovica i u 

.Inbrom odabiranju svojih saradnika u Vladi. Ministar 
\    'n ili dela "■   'b   Korošec uspešno se bavi bor- 

u"! nrotiv defetističkih ekstremnih elemenata, a mi 
j'!^ nacionalna manjina zahvalni smo mu za ustupke 

:i, ien- na kulturnom nolju. Ministar saobraćaja e. 
'J     cfnaho sa  mnogo dobre volie i  razumevanja za 

'fn nofrebe svih nas. bez obzira na veru i narod- 
nost    poboljšao je položaj   našeg   željezničkog   rad- 

П Osim toga svaki član Kraljevske vlade pokazao 
(a  je svestan odi-ovornosti koiu dmnije radnom 

arodti juposlovenskom. Iziavljuiem ovde otvoreno, 
' l I-ad "od sam se obratio Pretsedniku Narodne sknn- 
-fhie'"- Ćiriću ih ma kome od članova Kraljevske vla- 
7    (|i se pomodne sirotinji i nezaposlenim radnicima. 
SiSao sam kod njih uvek na potpuno razumevanje i 

rnoral'm podršku. v,     v,     , .. _ 
AH mi imamo ioš mnop-o Sto sta da svršimo O- 

u ,/..,„, se Pretsedniku Kraljevske vlade p, dr. Milanu 
Qtoiadinoviću. nd ко<м ceo naš „.rod mnoffo ..rokuje. 
jsjeka dođe pod krov ono slo je do sad sazidao. 

Naravno, da kod nas stanovništvo živi pod dru- 
gom klimom i drueom kulturnom zonom, pa s toga 
ne možemo zamisliti rešenje socijalnih briga jednom 
jedinstvenom šenrmi. Drugi su životni zahtevi kul- 
turne potrebe načina ishrane i načina odevanja indu- 
strijskih radnika u Sloveniji, koji se svesno odgo- 
jeni u kulturi, a drukčiji kod vojvođanskih zemljo- 
radničkih nadničara i crnogorskih šumskih radnika, 
čije je životno stanje prava demonstracija da samo 
jedna socijalna politika širokih horizonata u Jugo- 
slaviji može poboljšati današnju situaciju. A to je 
samo tako mosruće, kada se pripremimo na jedan 
tačan sociografički rad, koji involvira u sebi sva ova 
detaljna pitanja i to na bazi podataka prikupljenih 
na licu mesta. Ovi podaci odnose se na svakodnevne 
životne probleme stanovništva. I ako je to jedan na- 
učnički rad, ipak je to u najtešnijoj vezi sa svako- 
dnevnim stvarnim životom. Ovaj neizbežni veliki rad 
narodne nauke kao na Zapadu, vidi pred sobom Mi- 
nistar socijalne politike i narodnog zdravlja g. Dra- 
giša Cvetković i u svom poznatom, velikom govoru 
u Subotici dao je tome izraza. Pozivajući se na to, 
molim Pretsednika Vlade g. dr. Milana Stojadino- 
vića da omogući, da se u okviru Parlamenta, a pod 
pretsedništvom Ministra socijalne politike i narodnog 
zdravlja g. Dragiše Cvetkovića osnuje jedan soci- 
jalno-politički odbor u koji bi ušla po dva narodna 
poslanika od svake banovine. Ovaj odbor, na osnovu 
podataka stečenih iskusvom i pribavljenih na licu 
mesta, osnovao bi sociosrrafičko odelenje koje se 
mora bezuslovno i u najkraćem roku organizovati 
pri Ministarstvu socijalne politike i narodnog 
zdravlja. 

Ostvarenjem ove zamisli, udario bi se kamen tc- 
meliac iednom dalekovidnom i nepokolebljivom so- 
cijalnom stanju, a Vlada dr. Milana Stojadinovića 
utire, u korist celokupnog jugoslovenskog radništva, 
put za konstruktivnu saradnju u državnom životu 
bez obzira na političke konjukture svakodnevnog 
aktualiteta, te ovim sukcesivno rešava ovaj veliki i 
hitni problem i zadobija radništvo za izgradnju kon- 
solidaciie državnog  rada. 

Radništvo će se za ovo odužiti vernošću do gro- 
ba svome Kraliu Petru II Karadordeviću. Živeo Kralj! 
(Burno pljeskanje i uzvici: Živeo!) 

Imajući puno poverenje u Vladu g. dr. Milana 
Stojadinovića, glasam za ovaj budžet. (Pljeskanje 
kod većine). 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик r. Виико Горњак. 

Vinko Gornjak: Spoštovani gospodje poslanci! 
Menda ni nobeneea vprašania bolj perečega, bolj 
splošneira. o katerem bi se več govorilo in pisalo, več 
razpravljalo, kakor o socijalnem vprašanju, kar je 
povsem razumliivo. ker se to vprašanje tiče najbolj 
siromašnega človeka, to je večine našega naroda. 
Gotovo ni sestanka, ni seje, kjer se to vprašanje ne 
bi pretresalo, toda žal, da je to leta in leta vedno 
enako samo- >G'as vnijoče?fl v puščavi«. 

Vem, da vas moja kratka defimV^a п-^ч'-.'-. 
toda verujte, da je popolnoma opravičena, a nai- 
boljši in najtemeljitejši dokaz njen je revščina ni- 
šega naroda. 

Pripominjam, da o tem vprašanju eovorim samo 
s čistim namenom, da bi se največja skrb posvetila 
tistim, ki so najbolj potrebni pomoči države. 

Ves družabni red pri nas lahko podelimo na dva 
sloja: Gornjih  10.000 in spodnjih  14 milijonov. Če 
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pa analiziramo politiko skoro vse^a preteklega časa, 
pridemo do zaključka, da se je ona poglavito sukala 
okoli gornjih 10.000, a pozabljalo se je na spodnjih 
14 milijonov. Borba politikov se je osredotočila na 
medsebojno obračunavanje, da ponižajo drug 
drugega. 

Moje mnenje je, da je onih gornjih 10 000 že 
vsled tega, ker so gornji, dovolj preskrbljeno. Naša 
skrb in skrb države ter vlade bi se morala osredo- 
točiti na onih spodnjih 14 milijonov. 

Z ozirom na to moram povdariti, da mi mnogo 
bolj trpimo od moralne krize nego od materijalne 
krize, ki je dejansko mati in izvor narodnega trp- 
licnia. Vkljub temu pa, da se je to venomer pov- 
darjalo, ni nihče ničesar ukrenil, da bi se to zlo iz- 
koreninilo.  (Glas na levi strani: Tako je!) 

Kedaj bo konec tega zla, kedaj bo konec trp- 
ljenja, se opravičeno vprašuie naš narod? S tem 
vprašanjem, kedaj bo prišel čas, ko se razmere po- 
boljšajo, so se pečali že stari filozofi. Neki akademik 
ki se je ukvarial s tem vprašanjem, mi piše sledeče: 
»Boljše ho takrat, ko bodo tisti ljudie boljši, ki so 
na odločuiočih mestih.« Ta študent jemlie za vzor 
bivšega Predsednika Čehoslovaške Republike Tomaža 
Masarvka. katerega opisuje kot genijalnega človeka, 
ki je vso svoje duševno bogastvo dal v prid naroda . . 
(navdušeno ploskanje na levici) .. in pravi: »Ko bi 
vsaj na nekaterih mestih naše države, na par mestih 
naSe uprave sedeli Masaryki, bi bil takoj storjen ve- 
likanski korak k poboljšanju razmer pri nas. — Da 
— ako bi sedeli na čelu banovin, srezov, državnih 
podjetij Masaryki, bi se povrnila v narod sreča, ve- 
selje, zaupanje, vera v boljšo bodočnost; blagostanje 
bi se dviirnilo, in vse bi postalo boljše. Nedvomno 
ima ta mlad človek prav. 

Delovni človek zahteva kruha, pravice, enakosti, 
svobode. Ta zahteva je danes tako močna in silna 
kakor je bila takrat, ko so se za te ideale človeštva 
ustvarjale fronte, gradile barikade in vodile krvave 
vojne. Zato se mora absolutno vstreči tem zahtevam 
delavstva. 

Verujte mi, da je naša bližnja preteklost viden 
dokaz, da naš narod ne veruje več v obljube, v si- 
steme in programe, on veruje danes samo še v de- 
janja. 

Vem in priznam, da ima Gospod minister za so- 
cijalno politiko mnogo dobre volje in tud' zadostno 
energije, vem pa tudi. da ta njegova volja prodre 
samo do zida. do barijere, ki jo tvorijo vsemogočni 
velikaši, preko katere se teško kaj napravi in kateri 
zid podpira tudi sedanja vlada. Ta zid je oeporu- 
šljiv. zato ne verjamem v obljube vlade. 

Ker na eni strani govori vlada o socijalni pra- 
vičnosti, na drugi strani pa istočasno znižuje uradni- 
kom, in to najbednejšim. plače, ker nadalje govori 
o revščini delavcev, sama pa tam. kjer ima odloču- 
jočo besedo, n.pr. da promogovnemu delavstvu zviša 
skraino nizke mezde, tega ne stori, ne stori niti tega. 
da bi ti delavci dobili zaposlenje, ne vidim kje so 
potem njena dejanja. 

Vlada govori o bedi rudarjev, pravice pa, ki so 
jih-imeli n. pr. po § 219 obr. zakona, jim še ni vrnila. 

Gospod minister za socijalno politiko stalno pov- 
darja naše odlično socijalno zakonodavstvo, za kar 
mu gre moje priznanje; toda istodobno sam pri- 
znava, da se ti zakoni ne izvajajo. 

Kako naj potem Se verujemo, da se bo zakon 
o  minimalnih mezdah  dejansko  izvrševal? Priznam, 

da pomeni ta zakon velik napredek v splošnem za 
Slovenijo, toda bojim se da bo imel ravno nasprotne 
posledice z ozirom na to, da minimalne plače, ki jih 
ta zakon predvideva, pri nas že itak obstojajo. 

Opravičeno torej dvomimo v obljube in besede 
Kraljevske vlade, zato ker ji manjka potrdilo v deja- 
njih. (Klici na levici: Tako je!) 

Zahtevamo, da se zakon o socijalnem zavaro- 
vanju delavcev čim preje prične izvajati, kakor tudi 
vsi drugi potrebni zakoni, ki so določeni za delavce. 
Pobijanju brezposelnosti se mora posvetiti temelji- 
tejša in učinkovitejša pozornost. Posebno pa zahte- 
vamo točno in strogo kontrolo nad zaposlitvijo ino- 
zemskih delavcev, kar je nujno potrebno radi tega, 
ker v zadnjem času izganjajo naše delavce iz drugih 
držav. Tu ,ie treba energično nastopiti, da se ne po- 
nižajo tisti, ki bodo prvi morali stopiti na branik 
domovine. 

Apeliram na Kraljevsko vlado, da posveti vso 
pozornost tudi poljskemu delavstvu, ki je v najbed- 
nejšem položaju. Vemo da je to težak problem radi 
gospodarske krize. S pametnim postopanjem in malo 
dobre volje pa se da mnogo doseči. V obče se mora 
socijalnim problemom vasi pokloniti več pozornosti, 
enako tudi starostnemu zavarovanju kmetov, ker 
dosedanji način v obliki užitka prvič ni uzakonjen, 
drugič pa je zastarel in prinaša za seboj vedno večje 
zlo. 

Gospodje poslanci, te moje zahteve niso nobena 
demagogija, kakor se nam to rado očita, marveč 
skrajna, nujna potreba, to je klic k boljši bodočno- 
sti. Narekuje nam to čas in socijalna pravičnost volja 
in sveta dolžnost, da ohranimo in očuvamo to kar je 
našemu kmetu najbolj  pri srcu t. j. njegov dom in 
Sruc,o. . У.А, .   j. 

Vsa ta vprašanja je treba nujno resiti tudi zavo- 
ljo socijalnega miru. ki je naši državi pred vsemi 
drugimi stvarmi najbolj potreben. 

'Dovolite. Gospod minister, da vas opozorim na 
potrebe Ljubljanske in Mariborske bolnice, ki so ved- 
no prenapolnjene in nujno potrebne razširjenja. Culi 
smo vas, Gospod minister, da ste pregledovali novo 
bolnico in da ste tam našli samo enega bolnika v ceh 
Zgradbi bolnice. Prosim vas, izvolite priti v Maribor, 
pa boste našli v dveh posteljah po tri bolnike m tudi 
v eni postelji po dva bolnika. Prosim vas. da z ener- 
gičnimi ukrepi to stanje čim prej popravite. 

Na koncu si dovoljujem, vprašati Vas gospod 
minister ... (Klici na levici: Čujmo!) ... ah je re- 
snica, da namerava vlada predložiti amandman, s ka- 
terem zahteva pooblastilo za razpust uprav Delavskin 
zbornic. Ako je to res, potem proti temu najodloc- 
nejše protestiram ter zahtevam, da se razpišejo vo- 
litve za zastopstvo te važne delavske ustanove. 

Ker, kakor rečeno, ne verujem v obljube in be- 
sede, nego samo v dejanja, sem primoram glasovati 
proti proračunu Ministrstva za socijalno politiko. 
(Odobravanje in ploskanje na levici.) 

Претседиик Стеван Ћирић: Господо, има реч 
народни послапик г. Никола Зубср. 

Никола Зубер: Господо народни посланици, г. 
Министар социјалне политике и народног здравља 
поднео пам je предлог бумета за 1937/38 годину ла 
dn MII одоор'или сумс, које he му омогућити да про- 
веде социјалну и здравствену политику коју je 
iMinao .ta најбољу према финансијској моћи наше 
земље. Ja нећу, господо народни посланици, улази- 
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ти у детаље овога предлога, јер имам пуно пове- 
рење у г. Министра социјалне политике, ja се нећу 
дуже задржати ни на здравственим    приликама у 
Зетској бановини, јер je баш данас са ове говор- 
нице  o томе опширно говорено.    Нагласићу само 
једну ствар да je овај буџет доделио суму од 8V2 
милиона за државне социјалне и здравствене уста- 
нове у Зетској бановини. У Зетској бановини, го- 
сгтодо    народни    посланици,   која je no простору 
највећа у земљи,  no комуникацијама    најслабија, 
no богатству најсиромашнија, неће се моћи са 8У2 
м'ИЛИОна динарауминиги богзна шта, и ако je овај 
предлог ове године већи за  Уг милиона од ового- 
лишњега буџета. Ja се надам свакако да he се ова 
празнина попунити путем   дотација   преко   бано- 
винског буџета.    Господо    народни    посланици, у 
Зетској бановини има неколико бановинских бол- 
ница, које су може се рећи у очајном стању. Али 
има једна   државна   болница и то једина у целој 
баиовини,    болница Данила I која je озидана још 
пре 60 година. Каква je та болница o томе нећу го- 
ворити   Министарство за социјалну политику од- 
лучило je   да   подигнс   нову   државну  болницу  и 
тоажило je од општине цетињске да му се стави на 
пасположење подесан терен. Општина цетињска да 
би дошла до једне добре болнице  одлучила je да 
се држави терен уступи, a да се садашња трошна 
чгоада болнице Данила 1 уступи Хигијенском за- 
воду, коЈи се налази У неким   T-poujHHM   баракама 
на Цетињу. 

Ja ca овога места молим г. Министра социјал- 
не политике, да би уредио све што je потребно, да 
Ли се што пре сви претходни радови ооавили и от- 
почело са грађењем те болнице, на коју je упућена 
сва Црна Гора. 

Господо народни посланици, ja сматрам да ми 
•     Јтужност да са овога места одам признање го- 
гподину Драгиши Цветковићу и Краљевској влади 

ло   Милана Стојадиновића, што je лањске годи- 
е   која je била гладна година, снабдео овај крај 

са'кукурузом. 
Напомињем једшу ствар, да je ова година код 

пдс била, хвала Богу, родна, али je код нас била 
^подна, a ова година je ropa него лањска због 
ога што ie лањске године било нешто кромпира и 

Ivnvca a ове године ни тога нема. Ове се године 
лкаснило са одашиљањем ХЈране, na ja и одавде 

^олим r Министра социјалне политике, да би се 
Јфитекло у помоћ гладном народу у пасивним 
крајевима. 

У осталом — добро je рекао Један од предго- 
пника — то питање исхране   пасивних   крајева 

^оебало би једном да се скине са дневног реда, да 
се једном   донесе   једно   решеше којс ће бити за 
дуже време. 

Госпо^ин  Министар социјалне политике и на- 
г>олног здоавља рекао je у Финансијском одбору, 

ie Уредба o том питању готова, na га ja молим 
са  овога места, да би та Уредба што пре ступила 
на снагу. 

Господо народни посланици, пошто je време 
поодмакло бићу врло кратак, али вас молим да ми 
•шзволите, да се пононо вратим на једно важно 
питање, аказаћу вам зашто. To je на питање снаб- 
аевањанашег тржишта са нафтом, питање картела 
нафте. Ja o томе питању не бих данас говорио, да 
чИје картел преко листа „Време" у једном дугом 
чланку дао одговор на мој говор у Скупштини. To 

радим зато, j ep картел жели да заведе читалачки 
свет, рачунајући са његовом неупућеношћу. 

Moje излагаше биће кратко, али врло јасно 
и тачно. 

Ko je, господо народни посланици, чуо мој 
говор o нафти и картелу нафте, и ко je прочитао 
јуче онај чланак у „Времену", видео je, да je кар- 
тел ако не све али скоро признао све, да су моје 
гврдње тачне. Али да пређем на ствар. 

Овде су само два питања: питање заштитне 
царине коју ужива картел и питање државне тро- 
шарине. По првом питању сва доказивања картела 
оонована су Ha једној неистинитој тврдњи, a то je 
да картел извози сирову нафту из Румуније. 

To je оно око чега ce све окреће. 
Једном за увек нека ce зна да ни Стандард, 

Шел, ни Астра нису никада у нашу земљу ни уво- 
зили сирову нафту. Само једанпур увезао je 
Стандард сирову нафту пре неколико година када 
je купио од румунске државе на лицитацији изве- 
сну количину, и никад више. 

Зашто картел не увози сирову нафту? Картел 
не увози сирову нафту из простог разлога што je 
1926 године влада покојног Братијана издала за- 
кон, no коме je забранила извоз сирове нафтс, да 
би заштитила своје рафинерије. 

Ha сирову нафту, — пазите, господо, ово je 
сиже ствари, — ja вам говорим o једној ствари 
која задире дубоко у нашу привреду, a има 15 
дана како ми говоримо ко je Србин, и ко je Хрват! 
A ja ћу вам рећи једну ствар: ми смо јадни, и Срби 
и Хрвати, ако дозволимо да нас свет шиша како 
хоће. Ha сирову нафту плаћа ce 3 златна динара 
на 100 кила, a то je од прилике 36 napa на кило, a 
на бензин плаћа ce 1 динар и 74 napa, плус порез 
на промет, што износи укупно 2.10 пара. 

Шта ради картел? Како сирове нафте нема, да 
би избегао плаћање царине од преко 2 динара; 
картел просто узима бензин, узима плинско уље, 
узима петролеум, узима мазива, све то cacne у је- 
дан шлеп и увози га у нашу земљу под именом 
сирове нафте и на то плаћа 3 златна динара на 
100 кила. 

A један увозник из земље, било из Београда 
било из унутрашњости ако хоће да увози, он мора 
да плати преко 2 динара и 15 пара на 1 килограм. 

ETO вам, господо, заштитне царине! 
Картел ту мешавину, — на суду су je звали 

синтетична нафта, јер je била поведена једна nap- 
ница пред судом — Ђаковићев процес — na су ту 
смуту назвали синтентичном нафтом. Они ту син- 
тентичну нафту дестилишу у својим рафинеријама. 

Ja   вас   питам,   господо   народни   посланици, 
шта ће нама рафинерије, када ми немамо сирове 
нафте да je рафинишемо? Нама рафинерије нису 
потребне. Па кад немамо  сирове нафте, када. je 
немамо  одакле увести, нашто  нам рафинерије?! 

AKO држава пронађе у земљи  сирову нафту, 
држава ће сама подићи рафинерије, и то не она- 
кве какве су њихове, него рафинерије где ce пу- 
тем  дестилације добија бензин,   уље,   петролеј  и 
плинско уље. 

Али не добија ce ни вазелин ни парафин ни 
лубрикатско уље, фина уља, која добављамо из 
Америке и дајемо тешке nape sa њих. Кажем кад 
нађемо нафту подићи ћемо кракинг рафинерије, 
a данас давати заштиту на неке дестилације које 
нису потребне јер немамо сирове нафте, то je 
слабо газдовање. 
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Господо народни посланици, они кажу да њи- 
хове рафинерије коштају 326,610.301 динар. To 
je једна астрономска цифра. Једна кракинг рафи- 
нерија може да се подигне са сумом не већом од 
60 милиона динара, a они кажу да их рафинерија 
кошта 326,610.301 дин. Каже се још нешто у на- 
пису, да би веровали тој цифри, картел каже: 
шта je утврђено и од стране интерминистериалне 
комисије? Ja o томе, господо, нећу да  говорим. 

Стандард тврди у своме чланку да je његов 
акцијски капитал у Југославији 223 милиона ди- 
нара. Господо, ми знамо зашто je он ставио то- 
лики капитал, као што знамо зашто je ставио овај 
капитал од 326,610.301 дин. Једно ради дивиденде 
a друго отписа ради и да би и у једном и у дру- 
гом случају била мања пореза. To што вреди за 
Стандард вреди и за Шел. За нас није интере- 
сантно колики je капитал него je интересантно ко- 
лико je Стандард унео у нашу земљу капитала и 
колико je изнео из наше земље капитала. To исто 
вриједи и за Шел. 

У свом чланку картел прави цијене sa Подго- 
рицу, коју ja нијесам ни споменуо. Ja сам казао 
да килограм бензина на обали мора кошта 12 ди- 
нара, a они да би ту цифру ублажили доносе кал- 
кулацију за Подгорицу. 

Господо народни посланици, у интересу наше 
привреде, у интересу наших царинских и осталих 
наших фискалних прихода, ja предлажем да Скуп- 
штина одреди једну скупштинску анкету, која ће 
испитати стање картела и утврдити да ли картел 
увози сирову нафту или смјесу прерађених дери- 
вата нафте под именом сирове нафте из Румуније, 
и то с циљем да избјегне плаћање високих царин- 
ских стопа на те артикле. Ta анкета имала би да 
прегледа рафинерије картела и утврди њихову 
вредност не само зато да од тих високих сума не 
би та акционарска друштва правила отписе и тиме 
избегавала плаћање пуне порезе на добит, него и 
зато да се увери Скупштина да ми немамо рафи- 
нерија за извлачење свију деривата од сирове 
нафте, који су потребни нашој земљи. 

Толико, господо, o овоме првом питању. 
По другом питању, господо народни посла- 

ници, no питању државне и самоуправне троша- 
рине, то je ствар схватања. Ja мислим да бисмо ми, 
ако бисмо потпуно укинули трошарину, од које 
имамо годишњи приход од 80—90 милиона ди- 
нара, добили два пута толико на царини, зато што 
би je свако плаћао једнако на све увезене прера- 
ђене артикле. Поново тврдим да би ниска цијена 
бензина и нафте за кратко вријеме учетворостру- 
чила број моторних возила у нашој земљи. Ja опет 
понављам да je то ствар схватања, a да ли ће над- 
лежни прихватити ову мисао, то ћемо видети. Сва- 
како, господо народни посланици, ja ћу гласати за 
овај буџет. (Одобравање и пљескање код већине.) 

Претседник Стеван Ћирић: Реч има народни 
посланик г. Лука Аврамовић у име групе Незави- 
сног клуба. 

Лука Аврамовић: Господо народни посланици, 
кад je на реду Министарство социјалне политике 
и народног здравља, које постоји још од првих 
година, морам рећи да наш народ од тог Мини- 
старства, мислим наш народ у моме крају, никакве 
благодети још осетио није. Радник кад се разболи 
нема сретстава и пропада док дође до лечника. 
Губи свој живот и тако због тога много наших 

људи je већ страдало. У нашем Гламочком срезу 
болесник мора да превали no 60 км. no непрола- 
зном путу док дође до лечника. Помислите сада 
колико у том срезу помре нашег подмлатка без 
лечничке помоћи. Сад je на дневном реду буџет 
Министарства социјалне политике, и народ тај бу- 
џет плаћа, али помоћи од тог Министарства соци- 
јалне политике у нашем крају никакве нема. Стога 
мислим да не би згорега било кад би Министар- 
ство социјалне политике бар толико добра учи- 
нило, да онај лечник, који постоји у срезу, одлази 
до болесника a не да болесник долази до њега. 
(Глас: Па Министар и не слуша!) Бога ми ja ми- 
слим да би морао сваки човек да слуша, a камо 
ли Министар. 

To je једно што се тиче лечника, a друга je 
ствар у погледу воде, јер и то спада у ресор Ми- 
нистарства социјалне политике. Без воде нема чи- 
стоће a без чистоће нема здравља. Стога мислим 
да би ове моје речи имале одјека на онај бедни 
народ у мом срезу, ja бих молио и у том погледу 
да се изађе у сусрет народним потребама. Кад ви- 
дим колико je то Министарство социјалне поли- 
тике од свог почетка учинило за наш крај онамо, 
онда ja данас не могу да се определим за то Ми- 
нистарство и не могу гласати за буџет тога Ми- 
нистарства. (Одобравање на левици). 

Претседник Стеван Ћирић: Реч има народни 
посланик г. Милан Банић у име групе Југословен- 
ског клуба. 

Milan Banić: Gospodo narodni poslanici, savre- 
mena država ima sve opsežniju socijalnu funkciju. 
Savremena država ne samo da kontroliše nego i re- 
guliše odnose između pojedinaca i nacionalnog ko- 
lektiva, a pogotovo odnose između rada i kapitala. 
Prema tome je i važnost Ministarstva socijalne poli- 
tike i narodnog zdravlja upravo ogromna, daleko 
veća nego što se do sada tome resoru kod nas pri- 
davalo značenja. 

Od delatnosti toga resora'zavisi, da se tako iz- 
razim, socijalno zdravlje i socijalni mir u zemlji. A 
zavisi takode, i fizičko zdravlje nacije. Prema tome, 
moje bi mišljenje bilo da se ovome resoru pokloni 
mnogo veća pažnja u državnoj upravi, nego li što 
se to danas čini. Taj bi resor, na primer, mogao da 
uzme inicijativu za jednu stvar koju ja takode sma- 
tram potrebnom, a to bi bilo socijalno vaspitanje naše 
omladine. Potrebno je, gospodo, to da naša omladina 
dobije barem elementarno poznavanje sociologije, so- 
cijalne nauke, da ne ulazi u život bez poznavanja te 
materije i da zbog toga postaje plen agitatora koje- 
kakvih ekstremnih struja. Mada sam opozicionar, ali 
upravo zato što nisam partizan nego nacionalista, 
moram priznati da je aktuelni Ministar socijalne poli- 
tike pokazao daleko više shvatanja za svoj resor nego 
li mnogi njegovi prethodnici (Odobravanje i uzvici: 
Tako je!) Rekoh: pokazao je mnogo više shvatanja, 
ali ima dosta i pritužaba protiv njega. Kažu ljudi — 
ja to nisam proveravao, naprosto zato što se nisam 
ni interesovao za tu stranu njegove delatnosti — 
kažu ljudi da on u svoj rad unosi i partijske krite- 
rije. Rekoh, nisam to proveravao, pa ne mogu reći 
je li to istina ili nije. Ali, i ja sam imao sam prilike 
konstatovati da je Ministar g. Cvetković na ovoj 
govornici više nastupao u ulozi prvoborca i portpa- 
rola partije, nego li kao Ministar. Ako je tačno da 
i partizanstva ima u njegovu radu, bio bih slobodan 
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da mu obratim pažnju na činjenicu, da je vrlo nez- 
godno da se ma koja grana državne uprave, a po 
gotovu socijalna politika, vodi po partijskom krite- 
rijumu. Nezgodno je to pogotovo kod nas. Kad bi 
mi imali jedno partijski sistem — onda još i po- 
mozi Bože; ali kad se — kao što je slučaj kod nas 
.  ide za dvopartijskim sistemom, (a sam Bog zna 
koliko stvarno partija imamo) onda je vrlo nezgodno 
da se ma koja grana državne politike a po gotovu 
ova grana socijalne politike, vodi po partijskim kri- 
terijima. Moje bi mišljenje bilo da bi i u ovoj grani 
državne uprave, kao i u svakoj drugoj, bilo potrebno 
izraditi jedan plan u kome bi bili jasno označeni 
ciljevi naše socijalne politike. Ali i metode i putevi, 
kojima ima da se ide ka cilju. 

Na području socijalne politike treba da bude sve 
jača intervencija države i državne vlasti. To je moje 
principijelno gledište. Na primer, u našoj zdravstve- 
noj politici intervencija države treba da bude daleko 
opsežnija i veća. Treba da nam bude stalno pred 
očima nacionalizacija naše medicine. Mi moramo na- 
šem malom, našem siromašnom čoveku da damo be- 
splatno i lekara i lekove. To treba da bude naš cilj; 
tome treba da težimo. Uopšte, meni se čini da bi bilo 
vrlo potrebno voditi više računa o akciji na polju 
naše zdravstvene politike koju je svoje-vremeno bio 
poveo dr. Štampar. Istina, dr. Štampar je donekle bio 
zapostavio kurativnu medicinu za račun socijalne 
medicine; u tome pogledu bi svakako trebalo izvr- 
šiti izvesnu korekturu njegovog rada; ali osnove so- 
cijalne medicine, koje je on položio, treba respek- 
tovati i na njima graditi. 

Uopšte ja se čudim da smo mi toga odličnog 
radnika mogli da izgubimo. Zar je to normalno da 
dr. Štampar kao delegat Lige naroda ide da radi 
čak u Kinu a ne može da nade primene svojih neo- 
bično velikih sposobnosti u našoj zemlji?! Ja se tome 
čudim. (Čuje se: Znamo ga dobro!) Pa da, smetao 
je izvesnim ljudima i izvesnim ličnim interesima; ali 
nemam vremena da sada o tome podrobnije govorim. 

G. Ministar socijalne politike najavio je jutros 
da će uskoro doneti zakon o obaveznoj službi mla- 
dih lekara na selu. Ne znam još ni konture toga za- 
kona, ali mi izgleda nezgodno da tražimo da na selu 
služe' samo mladi lekari. S druge strane, nije do- 
voljno lekara vezati uza selo. Znam, na primer, da 
Za intervenciju lekara seljak mora da plaća vrlo če- 
sto i po nekoliko stotina dinara. U tome je težište 
čitave stvari. Šta znači obavezati lekara da dejstvuje 
na selu, ako se seljaku ne da mogućnost da se leči 
bar po ceni koja odgovara njegovoj finansiskoj 
snazi. Uopšte, mislim da se pitanje lekarske službe 
na selu ne može pravilno resiti bez arondacije velikih 
seoskih opština. Seoske opštine treba da obuhvate 
najmanje 5.000 pa i 10.000 stanovnika da bi mogle 
imati mogućnosti da izdržavaju svoga lekara, koji 
če ako ne sve, ono bar sirotinju u seoskim opšti- 
na'ma da leči badava. 

Valja što izdašnije podizati zdravstveno zadru- 
^arstvo. Inače, slažem se sa gledištem g. Ministra 
Cvetkovića da treba ukidati malene bolnice, umesto 
njih osnivati zdravstvene stanice, a izgrađivati velike 
bolnice koje bi bile bolnice u punom smislu te reči. 

Bez izlišne eksplikacije obratiću pažnju g. Mini- 
ч«ги socijalne politike da se u radu naše preventivne 
medicine, u radu naših domova narodnog zdravlja, 
možda i odviše kultivišu šablone. Nemam vremena da 
navodim primere, kako se polako ti domovi narodnog 

zdravlja birokratiziraju. I to birokratiziraju u nega- 
tivnom pravcu. 

Moje je mišljenje da bi uopšte trebalo, postepe- 
no i smišljeno, pristupiti punom podržavljanju tj. 
nacionalizaciji ne samo zdravstvene službe nego i či- 
tave službe osiguranja za slučaj starosti, iznemoglosti, 
invaliditeta. U Skupštini i u Finansiskom odboru bilo je 
mnogo govora o „radu" i nezgodnim pojavama kod 
naših Okružnih ureda. Meni se čini da se tu red može 
zavesti samo, ako se ukine njihova autonomija, — au- 
tonomija koja je jalova i potkopavana intriganstvom 
i parazitizmom —■ i da se te institucije predadu sasvim 
u ruke države. Slično valja postupiti i s Berzama rada. 
Inspekcijama rada i sličnim institucijama koje služe 
primeni radničkog zakonodavstva. 

Razume se, za jedan opsežan program realizacija 
na području socijalne državne politike treba i para, 
i mnogi će da pitaju: odakle pare? Moje je gledište, 
gospodo, da bi trebalo osnovati nacionalni zavod za 
osiguranje od invaliditeta i smrti, koji bi obuhvatio 
sve vrste osiguranja koje se odnose na invaliditet, a 
pojam invaliditeta je neobično širok. Tu se ne misli 
samo na invalide, nego na sve ljude koji nisu sposo- 
bni za rad. To i znači latinski izraz invalidus. Ako se 
pita otkuda novaca za rad svih tih socijalnih ustanova, 
ja bih ukazao na dva vrela. Mi bismo mogli da zave- 
demo socijalno progresivno oporezovanje svih gra- 
đana: ko ima više, ima više i da da za vodenje držav- 
ne socijalne politike. To bi bilo jedno vrelo. Drugo 
vrelo bilo bi naprosto monopol države na životno i 
imovinsko osiguranje državljana. Razni „naši" zavodi 
za osiguranja, razna „naša"   osiguravajuća   društva, 
zarađuju godišnje na stotine miliona na leđima naše- 
ga naroda, a na račun osiguranja i imovinskog i ži- 
votnog. Te stotine miliona većim delom idu u ino- 
stranstvo, i ja se pitam: kome i čemu za volju? Zašto 
to ne bi država uzela u svoje ruke, vršila taj posao 
daleko savesnije i bolje, i na koncu zarađivala kod 
toga stotine miliona dinara godišnje, da ih upotrebi 
za vršenje svoje socijalne funkcije i socijalne dužno- 
sti u odnosu prema svojim državljanima. Razume se, 
čitav taj posao trebalo bi postaviti na solidnu bazu, 
da se ne desi to, da g. Ministar finansija, kada nema 
para u svojim kasama, zahvati u fond tog nacional- 
nog zavoda za osiguranje državljana. To bi bila jedna 
nezgodna  stvar,  jer  se time  gubi  poverenje osigu- 
ranika. 

Protiv ovakve koncepcije sprovodenja naše so- 
cijalne politike pašće možda još jedna zamerka. Reći 
će se: „pa to vodi birokratizaciji!" Ima razlike između 
birokratizacije i birokratizacije. Nama treba dobra 
birokratizacija. Kao što su nam potrebni dobri profe- 
sionalni političari, tako nam je isto potrebna jedna 
dobra, spremna, solidna birokratija, koja će da 
bude, odozgo prema dole, formirana i organizovana 
na principu odgovornosti. Takva birokratija nama je 
potrebna, i kad bismo je imali ,onda bismo mogli so- 
lidno da organizujemo sve grane državne uprave, pa i 
državnu socijalnu politiku. Prema tome, taj prigovor 
o birokratizaciji otpada. 

Ne bih hteo da duže zadržavam vašu pažnju na 
pitanju zaštite domaće radinosti. Cifre koje je g. Mi- 
nistar jutros sam izneo, pokazuju da kod nas ima 
uposleno odviše stranaca, uposlenih i vrlo dobro na- 
eradenih, daleko bolje nego i jedna vrsta naših kva- 
lifikovanih radnika. Potrebno nam je, nadalje, izgra- 
diti sistem obavezne arbitraže u svima sukobima iz- 
među rada i kapitala. Od toga ne valja bežati. To je 
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jedna savremena institucija, koja je zavedena u "na- 
prednijim evropskim državama, kao što sam već na- 
pomenuo, bez obzira na tip države, bez obzira na to 
da li je neka država fašistička ili demokratska. Tu 
instituciju ima i Blumova socijalistička Francuska, 
kao i fašistička Italija. Dabome, ni to se ne može uve- 
sti preko noći. 

U vezi s tim, u vezi sa obaveznom, prisilnom ar- 
bitražom, mislim da bi trebalo pristupiti i organizo- 
vanju naših, čisto nacionalnih radničkih sindikata i to 
obaveznim učestvovanjem radnika u tim sindikatima. 
I tu, gospodo, ne može da se dopusti neki liberalni 
»lari-fari«, da se dopusti da ti sindikati budu čak i 
klerikalni, da se dopusti da u njima slobodno vršljaju 
i komuniste i ko sve ne. Mislim da je u redu da dr- 
žava uzme u svoje ruke organizaciju radne snage, da 
obaveže sve radnike, i manuelne i intelektualne, da se 
organizuju u sindikate, i da se preko njih bore za 
svoja prava, za uređenje svojih odnosa prema ka- 
pitalu na svima područjima privredne delatnosti. 

Što se tiče Uredbe o minimalnim nadnicama, ja 
u njoj gledam jedan početak rada u tome pravcu. 
Ta Uredba ima nesumnjivo izvesne nedostatke; ti će 
se nedostatci u praksi i životu skoro pokazati, i ja 
verujem da će g. Ministar tumačenjima pomenute 
Uredbe postići da se izbegnu sukobi kojih će nesum- 
njivo da bude. 

C. Ministar je navestio jutros i uredbu o ishrani 
pasivnih krajeva. Ne znam kako to pitanje ishrane 
pasivnih krajeva g. Ministar misli da reši jednom 
uredbom. Naprosto, ne mogu to da shvatim, jer mi 
se čini da se pitanje ishrane pasivnih krajeva može 
definitivno da reši samo aktiviranjem tih krajeva, a 
to se, gospodo, ne može postići jednom uredbom, 
izdanom po resoru socijalne politike. 

Da dodirnem, gospodo, jedno pitanje koje je za 
mnoge i mnoge krajeve ove zemlje ne samo neo- 
bično važno nego upravo bolno. To je pitanje iselje- 
ničkih ušteda, pitanje iseljeničkih uloga u bankama. 
Ja, gospodo, živim u kraju koji je do nedavno, dok 
su razni kontinenti bili otvoreni, liferovao na desetke 
i desetke hiljada radnika-emigranata, koji su se ra- 
sturili po svima kontinentima zemljine kugle. Znate 
li, gospodo, kako žive ti naši emigranti, na primer u 
Severnoj i Južnoj Americi? Oni žive, dozvolite mi 
da upotrebim jedan drastičan izraz, oni žive gotovo 
škotskim životom. Na primer u Americi jedan emi- 
grant zarađuje, uzmimo 5 dolara dnevno. Tih 5 do- 
lara trebalo bi da on troši na svoj sopstveni život, a 
kad bi on trošio tih 5 dolara na to da živi kao čo- 
vek, to bi značilo da ne može ništa kući da pošlje. 
1 prema tome šta se dešava? On ne živi životom ame- 
ričkog autohtonog radnika, nego živi jednim upravo 
neverovatnim životom, oskudeva u svemu što je za 
život potrebno, ne stanuje kao čovek, ne hrani se 
kao čovek, samo da što više uštedi i da što više po- 
šlje kući. On šalje pare kući. Njegova familija, zar 
mislite da ona troši te pare koje on šalje u zemlju? 
Ne, gospodo poslanici, familija takode živi životom 
polugladovanja. Mnoge naše primorske familije, na 
primer, ne znaju za večeru; ako imaju ručak, nemaju 
večere, a i taj ručak je takav da se možda samo dva 
tri puta preko godine Zija /a meSO. Daišlc jedno gla- 
dovanje, sistemntsko polugladovanje, sprovodeno 
samo zato da bi se za starost, za bolest, za »crne 
dane«  uštedela  poneka para. 

1  gospodo,  na taj  način,  takvim životom  naših 
radnika u  inostranstvu i oskudnim životom njihovih 

familija kod kuće, stečene su relevantne uštednje. 
Kolega Kabalin je izneo da je u našu zemlju od uje- 
dinjenja poslato do 15 milijardi dinara. Emigracija 
je slala pare kući, slala je i deponovala svoje ušted- 
nje u naše banke. A naše banke, neznam čijom sve 
krivnjom, upropastile su ili su dovele do »zamrznu- 
ća« te relativno ogromne svote koje su primile od 
naših emigranata, iseljenika. 

N.pr. u mome kraju, samo od Sušaka do Novog 
Vinodolskog i prema Delnicama — na malenom tro- 
uglu teritorije, trouglu koji ne obuhvata više od 
ШОО knr' — na toj je teritoriji zamrzio preko četvrt 
milijarde dinara, i to sve ulozi sirotnih proletera-ise- 
Ijenika koji su se čitav vek probijali po tuđini. 

Ja sam uoči petomajskih izbora naišao u jednom 
selu, u mome izbornom srezu, na čoveka, starca od 
75 godina. Vidim, gleda starac zlovoljno i mene i 
ćelu onu izbornu gužvu. Pristupim k njemu i upoznam 
se, pa ga zapitam: »Što ste vi prema svemu ovome 
tako apatični?« — »Pa gospodine, šta se to mene 
tiče!« Upustim se u dalji razgovor s njime i on mi 
ispriča da je 50 punih godina radio u Americi, živeo 
poluskotskim životom, kako on u Americi tako i nje- 
govi kod kuće, uštedeo i uložio u banku, i to u Prvu 
Hrvatsku štedionicu, oko 800 hiljada dinara. Taj čo- 
vek danas, ako se razboli nema ni za lek, ni za hleb; 
ne može on da dobije iz Banke ni 200 dinara me- 
sečno, a ima 800.000 dinara u toj banci. Kaže mi taj 
čovek: »E, gospodine Banicu, vi me pitate, jesam li 
ja za ovu državu!« Znate šta mi je odgovorio? »Ne 
marim ja više ni Boga, a kamo li ovu državu« Krupne 
reči, koje bi bile možda za osudu; ali, ako se duboko 
zamislite u stvari, bićete u nedoumici, nema li taj 
čovek možda i pravo — čovek, koji se 50 godina 
probijao i mučio po Severnoj Americi, upropastio 
zdravlje, i sad pod starost, u 75 godini života, zbog 
naše aljkavosti i nesavesnosti, zbog pomanjkanja 
kontrole nad radom banaka, zbog pomanjkanja za- 
kona o bankama, — koga mi nemamo ni do danas, 
ma da ga imaju sve naprednije zemlje, — mora da 
gladuje, dok čitava njegova ušteđevina blizu milion 
dinara, leži zamrznuta u banci, pa ne može da do- 
bije ni 200 dinara mesečno, da sebi kupi hleb! 

Da vam pričam još jedan slučaj: 1934 godine pu- 
tujem ja u Pariz, zajedno sa svojom ženom, u III 
klasi. Zateknem u kupeu dva čoveka. Po fizionomiji 
vidim da su naši ljudi. Ali oni misle da sam ja neki 
gospodin, a moja žena zbog šeširčeta da je velika 
gospoda, pa si stisli u kut i neće da nas ni gledaju. 
Ipak se upustili s njima u razgovor i saznadoh da 
putuju u U. S. A. Gledam jednoga od njih u lice i 
vidim da su mu oči na skroz krvave, da su mu kapci 
izgrizeni i otečeni, da trepavica i nema, da uopšte 
slabo vidi. Pitam ga: kako ste upropastili oči? — 
»Gospodine, 35 godina radim u rudnicima olova i 
cinka. U olovu ima, /nate, izvesna količina žive, koja 
grize oči.« 

Taj je čovek imao oko 54 godine, a 35 godina je 
radio po Americi u rudnicima olova i cinka. Pitam 
ga, zašto opet ide u Ameriku, a on mi odgovara: 
„Sta mi drugo ostaje? Došao sam pre dve godine 
kući i doneo sam svoju ušteđevinu, rezultat moga tri- 
desetpetogodišnjeg rada u američkim rudnicima. Do- 
neo sam 10.000 dolara, — a dolar je, gospodo, tada 
vredeo 70 dinara — oko 700.000" dinara. Računao 
sam da mi je to za starost dosta. Imam ženu i kćer, 
pa ćemo nas troje moći od toga skromno da ži- 
vimo, i da preživimo svoj vek. Bio sam u velikoj 
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brizi šta ću i kuda ću s tim novcem. Naišao sam slu- 
čajno na jednog svog rođaka, koji je bio činovnik 
jedne banke, pa u razgovoru on me posavetuje, da 
taj novac položim baš u tu banku, gde je on činov- 
nik. Poverovao sam rođaku, uložio novac u njegovu 
banku, a kad tamo, kroz 2 meseca, moj ulog zamr- 
znuo. Novac sam uložio 1932 godine; od tada ja ni- 
sam iz banke dobio, do polovine 1934 godine, niti 
3.500 dinara od uloženih 700.000 dinara. I sada, eto, 
gladujem ja i moja familija. Idem opet u Ameriku 
da bih mogao da prehranim svoju ženu i kćer!" — 
Gospodo, ovakvi slučajevi, kad bi bili retki, još 
Bože pomozi. Ali nema kuće u Primorju, nema kuće 
u Gorskom Kotaru, pa i u Lici i Dalmaciji, gde toga 
nema. Sav taj svet ide u inostranstvo. Pre rata, dok 
su svetska tržišta rada bila otvorena, u našim selima 
niste mogli videti zdravoga muškarca. Sve što je bilo 
zdravo, išlo je u Ameriku, ili bilo kuda. sve te stotine 
hiljada' emigranata slali su uštednje kući, ulagali ih 
u naše banke. 1 eto, već šesta godina ulošci naših 
iseljenika su „smrznuti"! Zar to nije Bogu plakati?! 
Zar nije to u nebo vapijući greh! Ovo pitanje spada 
u nadležnost resora trgovine i Ministarstva finan- 
sija, spada u nadležnost i Ministarstva socijalne poli- 
tike! Pa dok je tako, zar da se g. Ministar socijalne 
politike ne zainteresuje ozbiljno za tu stvar? Jer, 
valjda je evidentno da ne možemo dozvoliti da to 
tako i dalje bude. Što da se čudimo tim ljudima kad 
se rese da idu u komuniste?! Naša je država, u jed- 
nom slučaju kad su došli u pitanje iseljenički ulozi, 
već intcrvenisaia. (Nikola Kabalin: Srpska zemljo- 
radnička banka!) 1 kad znamo za slučaj Srpske ise- 
ljeničke banke u Njujorku; kad znamo da je naša 
država nakon kraha ove banke, stopostotno isplatila 
uloge Srba-emigranatđ, zar da se čudimo, ako naš 
svet na Primorju kaže da se intervencija od strane 
države vrši samo za Srbe ali ne i za Hrvate?! Zbog 
toga, nesumnjivo je da bi trebalo naći puta i na- 
čina da se to bolno pitanje skine s dnevnog reda. A 
kako će ga nadležni rešiti, to je druga stvar. Narodni 
poslanik g. Kabalin je već o tome govorio. Napomi- 
njem samo to da bi trebalo iz zamrznutih uloga, u 
prvom redu, izdvojiti uloge iseljenika-radnika, pa ih 
toj sirotinji u celini vratiti, i to što pre! Da li tu 
treba vršiti intervenciju države, i na koji način, ne- 
mam vremena o tome sada da govorim. 

Jedno od najvažnijih pitanja iz nadležnosti Mini- 
starstva za socijalnu politiku jeste pitanje koje je 
vrlo dobro obradio Ministar g. Mohorič, naime pi- 
tanje nezaposlenosti u našoj zemlji. Neobično važno 
ali i neobično teško pitanje! Ja sam, gospodo, kod 
razdela o državnim dugovima istakao jednu činje- 
nicu od ogromne važnosti. Mi, gospodo, nemamo 
50.000, ili 100.000, ili 200.000 nezaposlenih radnika u 
našoj zemlji, već ih imamo daleko više od jednog 
miliona! 

Čitavo gorovito i brdovito područje u ovoj zem- 
lji, sve tamo od Triglava pa dole do Đevdelije, sav taj 
iskidani gorski lanac, zvao se on Kras ili Dinarske i 
Crnogorske Alpe — sve je to pasivan kraj. I seljak, 
gotovo u polovini države, ne može da živi od svoje 
zemlje, te je prinuđen da prodaje svoju radnu snagu. 
Prema'tome, po mome računu mi imamo blizu 2 mi- 
liona nezaposlenih radnika, koji se prebijaju od ne- 
mila do nedraga, gladuju i traže posao kao sezonski 
radnici, kao nekvalifikovana radna snaga, kao „čorno- 
rabočie'", ali se na koncu konca vraćaju na grudu ze- 

mlje, koja ne može da ih prehrani, te su prisiljeni da 
na toj mršavoj zemlji gladuju oni i njihove familije. 

Ovo je najvažniji problem ove zemlje, te ako se 
ne reši pravilno, mi ćemo imati stalni i živi socijalni 
vulkan u ovoj zemlji, kao što sam to i ranije kazao. 

Ali, ovo se pitanje ne može resiti nekim uredba- 
ma. Treba tu i te kako zahvatiti, pa da se ovo pitanje 
reši, i to pozitivno da se reši, da se definitivno resi. 
Po mome mišljenju ,ono se pre svega može resiti pu- 
tem, koji sam ukazao i donekle izložio u generalnoj 
debati, dotično u debati o Vrhovnoj državnoj upravi 
— ono može da se reši putem organizovanja obavezne 
radne službe, putem organizovanja tako zvane „voj- 
ske rada". 

Vreme mi je odviše ograničeno, da bih o tome 
mogao opširno govoriti. Kad bi država formirala jed- 
nu takvu „armiju rada" i u njoj uposlila „groš" na- 
ših nezaposlenih radnika, ona bi kod toga bila na ve- 
likom profitu. 

Do sada smo mi razne državne radnje izvodili 
tako, da smo ih davali raznim posrednicima, raznim 
preduzimačima, na izvođenje. Znate i sami, šta se kod 
toga dešavalo. Samo afera Batinjol dovela je državu 
u gubitak od nekoliko stotina milijona. Kad se ne bi 
davale posrednicima te javne državne radnje, svih tih 
afera bilo bi daleko manje i korupcija gotovo ne bi 
imala čime da se alimentira. Kad bi država izvodila te 
radnje u svojoj režiji, pomoću dobro organizovanih 
„armija rada", u kojoj bi zaposlila dobar deo našeg 
nezaposlenog radništva, ona bi mogla da preporodi 
ovu zemlju, i da otupi oštricu jednog gorućeg soci- 
jalnog problema. 

Prelazim, gospodo, na jedan dalji problem, koji 
je takode vrlo važan. Vrlo važan za čitavu našu mor- 
sku obalu i njeno naselje. To je problem naših po- 
morskih radnika. Pomorski radnik je prepušten ne 
samo samo sebi, nego upravo neverovatnoj eksplo- 
ataciji. 

Naš pomorski radnik, — ranije, u prošloj državi, 
u Austro-ugarskoj — pripadao je radničkoj eliti. To 
je bio najbolje plaćeni, najbolje situirani radnik. Da- 
nas je on najveća sirotinja. Danas taj pomorski rad- 
nik mora da radi na parobrodu, na lađi, ne osam sati, 
ne 16 sati dnevno, nego i 20 sati dnevno. Pogotovo, 
ako lađa dođe u oluju, onda se ne pita za radno vreme, 
onda treba da se radi dan i noć; ali prosečno pomor- 
ski radnik radi 10—14 sati dnevno, pod uslovima hi- 
gijenskim neverovatno teškim, a za platu upravo mi- 
zernu. 

Naš pomorski radnik niže kategorije plaćen je 
sa 500 do fi00 dinara mesečno, i s time ima da hrani 
i izdržava familiju, ženu i decu, ima da oblači sebe i 
familiju, da školuje decu i t. d. Trebalo bi da govorim 
nekoliko časova,a da opišem bedu naših pomoraca i 
njihovih porodica. Gospodo, krajnje je vreme da se 
urede, da se sistematizuju, uslovi pomorskog rada! 

G. Ministar socijalne politike može tu vrlo mno- 
go da učini, i ja apelujem na njega da snažno zahvati 
i u ovo pitanje, jer ono je vrlo važno sa gledišta ne 
samo socijalno-ekonomskog, nego i čisto političkog: 

Mornar, pomorac — već po samoj prirodi svog 
zvanja, zbog toga što plovi po oceanima i morima, 
što dolazi u kantakt sa svima narodima i rasama — 
je razvijen, inteligentan čovek. 

Pomorcu se ne može baciti prašina u oči! Mor- 
nari dok žive pod ovakvim uslovima, moraju postati 
komuniste. 1 kao što je avangardu ruske revolucije 
stvarno sačinjavao mornar, to može i nama da se 
desi, ako u poslednjem času ne posvetimo najveću 
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pažnju   rešenju   pitanja,   koje   se   odnosi   na   na5e 
mornare. 

Ла nisam protivnik subvencionisanja naših paro- 
brodarskih društava. Ona su relativno lepo subven- 
cionisana, ona ne plaćaju porez i imaju razne povla- 
stice. Ali, dok tako stvar stoji, moralo bi se nasto- 
jati da se obezbedi bolji život, bolji uslovi rada za 
našeg mornara, koji se pati kao retko ko. 

Trebalo bi da- se sistematizuje i lučki rad. U svim 
lukama postoji zasebna kategorija lučkih radnika, 
koji tovare terete sa obale ili iz vagona na lađe, ili 
istovaraju robu sa lađa na obalu i u vagone. To je 
jedna specijalna vrsta rada. Kod nas taj rad nije 
sistematiziran, pa može svako da se uposli u toj 
vrsti rada. Ali to ne ide. Od toga trpi štetu i država, 
i narodna'privreda, i sam radnik. Zato držim, da bi 
g. Ministar socijalne politike trebalo da posveti svoju 
pažnju i tome pitanju, u toliko više što baš sad u 
Sušaku imamo štrajk tih lučkih radnika. 

Ima stvari, koje ne spadaju direktno u kompe- 
tenciju Ministarstva socijalne politike, ali gde bi ovaj 
resor i njegova intervencija mogli da donesu pozi- 
tivne rezultate. Na primer, mi imamo u po- 
slednje vreme priličnu bujicu naše radničke migra- 
cije u Braziliju. Naša sirotinja putuje u Braziliju i 
tamo se uposluje, pogotovu na latifundijama ili sama 
osniva agrarne kolonije, farme i t. d. Uslovi života, 
rada i zarade, tih naših iseljenika u Braziliji su veoma 
teški. Međutim, mi tamo nemamo svoga konzula. 
Gospodin Ministar socijalne politike mogao bi da 
dejstvuje u pravcu, da resor Ministarstva spoljnih 
poslova osnuje jedan konzulat u Braziliji koji bi bio 
preko potreban. 

Ili, na primer, u poslednje vreme ide relativno 
mnogo naših radnika u Persiju. Tamo naši ljudi grade 
željeznice. Persija je danas napredna zemlja. Možda 
u mnogim stvarima i naprednija od nas. Tamo dolazi 
godišnje na hiljade naših radnika, a niko o njima 
ne vodi brigu, trebalo bi da se u Teheranu, u Per- 
siji, osnuje naš konzulat, koji bi vodio brigu o tim 
našim radnicima. 

Gospodo, ja ću izneti neke stvari, koje nisu op- 
šteg značaja, a koje bi ipak trebalo gospodin Mi- 
nistar socijalne politike takode da uredi. Prema bu- 
džetu koji je predložen, mi vidimo da će resor soci- 
jalne politike i narodnog zdravlja u 1937/38 biti do- 
tiran za čitavih 20 miliona dinara više nego li u pro- 
šloj 1936/37. Tih 20 miliona dinara povišice, gospodo 
poslanici i gospodine Ministre, repartirano je na malo 
čudnovat način. Ла sam sve pre nego li partikularista, 
ili zadrti regionalista, ali kada se tih 20 miliona di- 
nara podele tako, da na pr. Moravska banska upra- 
va dobije preko 3 miliona dinara, a Savska banovina 
najmanje, svega nešto ispod 100.000 dinara, onda, 
gospodo, izvinite, ipak to nije u redu. 

Gospodo, ima tu banovina koje su dobile i dva 
i tri milijona dinara više, a Savska banovina dobiva 
predloženim budžetom svega oko 100.000 dinara više 
nego lane, dapače nešto manje, 98.000 dinara. Go- 
spodo, ne može tako da ide. Imate, na primer — da 
navedem jedan detalj, koji je interesantan — imate 
Centralni higijenski zavod, koji je u Beogradu. Nje- 
gov je kredit u budžetu za 1937/38 godinu povećan 
za čitavih 1,120.000 dinara a kredit za Higijenski za- 
vod u Zagrebu smanjen je za 66.000 dinara. Gospodo, 
pita se: odakle separatizam i centrifugalizam. Pa nije 
nikakvo čudo što ima separatizma, uz ovakve po- 
jave. A one ne ostaju nikakva tajna. Ne može istina, 

svaki naš seljak da uzme državni budžet u ruke, da 
ga studira i lista. Pa ipak, ovakve nepravednosti, koje 
bodu oči, saznaju se u narodu. Ima ne samo naših 
zlonamernih ljudi, koji to proturaju u narod, nego 
ima i plaćenih tuđinskih agenata, koji te stvari uba- 
cuju u narod. Zato bi to trebalo reparirati. Ne može 
da bude da Higijenski zavod u Beogradu dobija din. 
1,120.000 više — on je i bez toga dobro dotiran — a 
Higijenski zavod u Zagrebu ima da' dobije smanjenu 
dotaciju za 66.000 dinara! Imamo na žalost, tih stvari 
više. Ja se neću detaljno zadržavati na tome — možda 
ću imati prilike da g. Ministra lično potsetim na iz- 
vesne pojave — ali mislim da je bilo potrebno i sa 
ovoga mesta da se to kaže. Apelujem, konačno, na 
g. Ministra narodnog zdravlja, da povisi primitke i 
izdatke državnog lečilišta u Kraljevici za sumu od mi- 
lion i po dinara. Ta je operacija računska, i država 
kod toga ništa ne gubi i ne daje. Traži se da to le- 
čilište, koje je vrlo važno i koje je frekventirano pr- 
venstveno od bolesnika koji imaju tuberkulozu zglo- 
bova i kostiju, iz istočnih krajeva naše države, imade 
mogućnosti da iskoristi potpuno svoj kapacitet. Po 
sadašnjem projektu i stanju dotacije, ono ne može 
da iskoristi svoj kapacitet. Zato molim gospodina Mi- 
nistra socijalne politike da dozvoli da se primitci i 
izdatci povise za H/2 milion dinara. 

Time bih, gospodo, završio. (Odobravanje i plje- 
skanje na levici). 

Претседник Стеван Ћирић: Има реч народни 
посланик г. Милан Мијић. 

Милан Мијић: Господо народни посланици, 
узимајући реч у специјалној дебати Министарства 
социјалне полити7<е и народног здравља, дозволи- 
те ми да се осврнем на ствари које не припадају 
оиоме ресору. 

Господо, ми смо слушајући господу говорнике 
у начелној и специјалној дебати с једне и друге 
стане, чули добронамерну критику као и одобра- 
вање рада Крал:.евске владе, a било je и заједљиве 
■и оштре критике. Нарочито су се нека господа са 
левице истицала са ромаитиком и расправама за 
ревије, што није ни за овај високи Дом на одмет. 
Али, господо, пошто сам ja посланик из Босне, 
нарочито подвлачим из Српске Босанске Крајине, 
ja се морам осврнути на поједине наводе из гово- 
ра г.г. посланика се левице, нарочито Босанаца, јер 
из њихових говора стоји да ми сви посланици из 
Босне који припадамо Југословенској радикалној 
заједници нисмо довол>но свесни и да смо нацио- 
иалне осећаје и рад напустили пред нашим парти- 
занством. (Милан Петковић: Ko Вам je то рекао?!) 
To се може закл.умити из ваших говора. (Мнлан 
Петковић: To Ви закључујете!) 

Господо, излагање случајева у Восни од г. г. 
говорника са левице у извесним случајевима су 
претерана и не служе сврси баш оне националне 
идеологије за коју се г. г. говорници истакнуто и 
снима силаииа залажу н намећу као поборници. 

Прво, господо, ja желим да се осврнем на го- 
вор г. Рашовића, који je у свом говору покушавао 
да омаловажи нашег послапичког друга г. Ћумави- 
ћа, na je чак износио како je сш приликом путова- 
ња у Румунију у разговору омаловажавао нашс 
националне светиње, нашу славом овенчану војску 
итд. a све то у намери и са цилЈем да докаже како 
je Чумовић анационалан. (Гласови са левице: Ha 

"шта ти то говорит сада? — To je јуче било!) To 
je било још раније некада, a јуче je поновљено. Г. 
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Рашовић je приликом дебате овде у Скупштини 
споменуо и њега. Изгледа, нажалост, да г. Рашо 
вић, кад се спремао за овај говор и напад, да je 
насео од информација код политичких интригана- 
та, јер да je озбиљно мислио o тежини увреда које 
je у свом говору починио, не би говорио прије но 
што би проверио нацжжалан рад г. Ћумавића. A 
пошто он то није учинио, ja ћу му само у неколи- 
ко речи казати да зна, a и вама, господо послани- 
ци, да можете донети свој суд o оваквим говорима 
људи који се рачунају да су озбил,ни и памеши, a 
нарочито који се истичу да су националисти већи 
него ико у овом Високом Дому. Наш друг r. Ћу- 
мавић био je национални радник у време кад сва- 
ко то нијс имао куражи. Био je у одреду пок. Вој- 
воде Вука и на Ретким буквама, као такав рањен 
још за време Балканског рата na и даље продужио 
као четиик и кад je пок. Вук умирао и његове су 
руке биле под њсговом јукачкрм главом. Ако же- 
лите, господо, има и данас другова живих који he 
рећи, ко je био Ћумавић, да ja не ређам овде ње- 
говожитије као националисте Србина—Муслима- 
на из Босне. Мислим да je ово доста, јер je време 
за говор кратко, али морам подвући то, да сигурно 
г Рашовић није знао за Ћумавића зато што се 
н-ије као такав истицао и тражио од ове земље да 
му тај рад плати. 

Такође г. Рашовић ocyi)yje политику др. Спахе 
што je почео у Босни да прави железнице, a запо- 
ставио Црну Гору, са чим намерно хоће да направи 
јаз материјалне природе између Босне и Црне 
Горе; a, друго, изгледа, да г. Рашовић хоће да до- 
каже анационалан рад др. Спахе с тим, што je от- 
почео да прави железницу која иде преко Босан- 
ске територије 15 км. He поричем потребу Црне 
Горе, али хоћу да кажем г. Рашовићу, камо среће 
да je било Спаха од 1918 године у влади и да су 
правили железнице у Босни, јер да je било желез- 
ница у Босни, не би било поред оноликих рудних 

i шумских богастава данас материјално слаба 
остала Босна, него би била у правом смислу речи 
росна поносна", na би данас то питање било лако 

и за Босну и за Црну Гору. (Гласови са левице: To 
je требало јуче рећи и o томе говорити). Ja сам 
молио да ми се дозволи сада. Ако ми се дозволи 
— добро, ако не, — нећу да говорим. 

Ja сам у почетку свога говора хтео на то да се 
осврнем зато што сам ja посланик из Босне, и као 
Србин морам o томе да говорим. (Настају поново 
упадице са левице). Господо, ja сам слушао кад 
сте в« говорили, a шта вам смета ако ja хоћу да 
овде кажем право стање ствари. Ja живим у Босни 
међу Муслиманима. 

Интересантно je да вам кажем да се г. Гр^ић, 
свом излагању како се прогоне националисти у 

Босни и Херцеговини, дотакао тога како je Курто- 
вИћ из „Шипада" протеран. Ja високо ценим за- 
слуге г. Куртовића и свих његових другова и на- 
пијоналиста наших, били они Срби или Хрвати, 
а1и ja бих желео да изнесем тај однос између Кур- 
товића и „Шипада". 

Господин Куртовић je био народни посланик 
од 1931 године као и ja, a ми сви врло добро зна- 
мо да народни посланик не може у исто време 
бити и народни ппсланик и бити у управи једног 
•тпжавног предузећа (Никола Кабалин: Није то 
'-/пжавно предузеће). To je ca сто процената држав- 
но предузеИе. Тим државним предузећем диригује 
Ј\Лкнистар шума и рудника и он je и поставио го- 

сподина Шукрију у „Шипаду" али не данашњи. Ja 
немам ништа против г. Куртовића, али хоћу само 
да кажем ово, да он није истеран из Шипада као 
националист «его због тога, што тамо није могао 
више бити. Ja сматрам чак да он то место није 
требао ни да заузме неком друго.м сиримашном na 
чак и nape што je примио треба да врати. (Гласо- 
ви: Није тачно!) Ако то није тачно, ja сам готов 
да повучем консеквенце. 

Г. Куртовић у свом вечерашњем излагању врло 
лепо je говорио o нашим Муслиманнма у Босни. 
Тачно je оно што je он казао да су наши Муслимани 
добар и националан свет, na без обзира на то да 
ли ćy Срби или Хрвати. Ja у то не улазим, јер знам 
да су Муслимани из Босне и Херцеговине лојални 
грађани. Ja сам чак имао прилике да чујем да су 
и као војници врло исправни и да често пута код 
њих никако не може да се констатује да су учини- 
ли no нешто што ми који нисмо Муслимани 
чинимо. 

Ми сви знамо, господо, да je г. Куртовић са 
својим друштвом био уз владу од 1931 до 1935 го- 
дине и за све то време они нису успели да босан- 
ске Муслимане привуку уз себе него су ови и даље 
остали уз др. Мехмеда Спаху. И сад зато што су 
они остали уз Спаху, он je сада ненационалан чо- 
век. Ja нећу да браним г. Спаху, јер je он свакако 
јачи да се и сам од овога одбрани, али ме apcha 
као народног посланика a no готову као Србина из 
Босне, кад се са овога места тако говори, јер ће се 
све то читати у Босни na ће несумњиво произвести 
још веће несугласице и свађе између наших право- 
славних и Муслимана. A да je све ово, што сам ja 
казао, тачно, може најбол>и доказ пружити и то 
што je и сам г. Куртовић казао да je у прво време 
помагао Владу г. Стојадиновића na тек после, када 
je изашао из '„Шипада", он je напустио и Владу и 
др. Спаху. 

Друго je то што су многи наводи случајева 
туча и свађа око земаља између Срба и Мусли- 
мана у Босни једна обична појава свугде na и код 
нас. Има случајева да се рођена браћа због земл-е 
заваде, побију, na чак и мртве главе падају, na 
према томе не може бити говора o том да je то 
сад нова ствар, a поготову инспирисана од г. др. 
Спахе и Југословенске радикалне заједнице. Ова- 
кови говори могу само да заоштравају односе из- 
међу Срба и Муслимана и нису у интересу народ- 
ног јединства, јер то распиривање била je главна 
сврха и политика туђинске власти код нас у Бо- 
сни, na не би требали југословенске националисте 
да то чине. Што се тиче навода за премештај по- 
јединих чиновника, то није баш тако важно, јер 
у главном није ни један од господе говорника ре- 
као да je неко отпуштен од службе, него je пре- 
мештен no потреби службе и на новом положају, 
односно одређеном месту такође има исту плату. 
To je, господо, чисто ствар политике режима и не 
могу господа са левице захтевати да се режим 
ЈРЗ оставља у службу левици и да no њиховој 
жељи размешта и поставља чиновнике. Ако хо- 
ћемо објективно и истину да говоримо било je, 
бар уколико je мени познато, за време режима од 
1931 године наонамо да су у многим случајевима 
присталице г. др. Спахе не само премештани, него 
и жестоко прогоњени na je било интернације што, 
како видимо, овај режим до данас није тако што 
учинио. Уосталом, ми сви који смо били посла- 
ници од 1931 године наовамо, научили смо да се 
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чини све оно што ми желимо и наравски, данас 
кад je ситуација обрнута, односно кад се почело 
владати демократским парламентарним режимом, 
и кад више група тј. више претставника ранијих 
странака сачињавају један режим, морају ти прет- 
ставници водити рачуна o својим људима да им се 
поправи онамо где их се раније кажњавало и про- 
гонило. Пошто ми сви у целој Краљевини, разу- 
мије се na и у нашој Босни, имамо једнаке ду- 
жности, произилази, и логично je, да имамо јед- 
нака права, na од куда се буните што су неки људи 
поставлЈени на положаје и из тога изводите неко 
огорчено српско-муслиманско 'гтитање. Било je 
приговора и ради општинских избора, a нарочито 
се приговара овој Влади против данашњег Избор- 
ног закона na не разумијем, како могу људи кри- 
тиковати један Закон који су они сами донели, 
него биће ово, да смо ми они који смо доносили 
баш овај Изборни закон били, ако хоћете да право 
кажем, неспособни и нисмо предвиђали no оној 
народној пословици, да свака батина има два кра- 
ја, то ће рећи да ћемо ипак некада отићи са вла- 
сти. Ja нисам овлашћен него, no мом скромном ми- 
шљеп.у, и држим сигурно да he ова Краљевска 
влада донети нови изборни закон, како je рекао 
г. Министар унутрашњих послова у своме експо- 
зеу у сагласности с нама, али ja бих препоручио 
господи са левице да баш они не форсирају тај 
закон да се донесе, јер кад се донесе изборни за- 
кон онда долазе и избори, a ми до завршетка наше 
посланичке периоде имамо још доста времена, na 
треба да пустимо Краљевској влади на даље сту- 
дира овај закон јер he тако бити и боље. Иако ми 
сви знамо добро знамо, иако то сам народ на сво- 
јој грбачи осећа сву тежину привредне и економ- 
ске кризе, ипак, господо народни посланици, мо- 
рамо дозволити и морамо признати да Влада др. 
Милана Стојадиновића од свог доласка наовамо 
није седела скрштених руку, него да je радила и 
да тај њезин рад није без плода, јер то и сам на- 
род осећа и каже, a најбоље je казао пригодом 
последњих општинских избора. 

Није ни потребно да ja овде прецизирам шта 
je све Влада учинила, јер то сви знамо, него je no- 
требно да ми то сви признамо и да надаље помог- 
немо Краљевској влади како би што боље и што 
прије скидала терет са народних леђа, у што ja 
не сумњам, јер како г. Претседник Стојадиновић 
тако и његови сарадници имају искуства и зрело- 
сти да поведу ову земљу једним озбиљним и здра- 
вим путем и верујем да je кормило у рукама до- 
брих кормилара. 

Господо, ово неколико речи сам казао зато да 
се не мисли да ми, a нарочито ми посланици Срби 
из Босне, који припадамо Југословенској радикал- 
ној заједници, одобравамо и потврђујемо све што 
су господа говорници навели, jej) у многим случа- 
јевима, који су цитирани у говорима извесне го- 
споде посланика, има политичке заједљивости, na 
ако хоћете, и партијске агитације кроз прозор. 
AKO je неко учинио нешто што je противно за- 
кону, он je и кажњен no земаљским законима, што 
су и господа говорници потврдили приликом ци- 
тирања појединих случајева. (Милан Петковић: 
Нису сви кажњени!) Ja сам чуо, очс Милане, кад 
си ти казао: овај je кажњен оволико, onaj онолико. 
(Мклаи Пстковић: Има их много који нису кажње- 
ни ни једним сатом затвора. Ако ти твојим изла- 
гањем алудираш на мој говор, ja те позивам, као 

члана владине већине да предложиш скупштинску 
анкету, за коју ћу ти бити веома захвалан, иако 
се докаже да ми и један случај који сам навео 
није истинит, ja ћу положити свој посланички 
мандат!) 

Потпретседник Фрањр Маркић: Молим Вас, 
господине посланиче, да не упадате у реч г. ro- 
ворнику. 

Милан Мијић (наставља): Ja нисам рекао да си 
ти, "оче Милане, казао неистину. Недај Боже! Ja 
тебе високо ценим. Ja сам само устврдио, на твоју 
примедбу, да си ти у појединим случајевима ци- 
тирао да су неки кажњени, a јесу ли сви кажњени 
— ja не знам. {Милап Петковић: Ja тврдим да нису 
кажњени, и остајем при томе, нудим скупштинску 
анкету, и ако се утврди да je неистинито оно што 
сам ja овде изнео, готов сам да положим свој 
мандат!) 

Потпретседник Фрањо Маркић: Господине no- 
сланиче, ако Вас je r. говорник изазвао, изволите 
тражити реч ради личног објашњења. Када сте Ви 
говорили, ja сам увек био приправан да и г. го- 
варника и сваког другог коуи би Вам упадао у реч 
позовем да то не чини. 

Милан Мијић (наставља): Ja сам говорио o 
томе шта све произилази из ваших говора и на- 
вода, и шта све може у Босни да дође, ако се 
буде тако радило. To je и Аустрија желела да нас 
завади. 

Допустите, господо, да сада пређем на кратка 
излагања ресора социјалне политике. У овом слу- 
чају, иако постоји врло тешко стање у погледу 
фцијалног питања нашег народа, ja мислим да 
ћемо сви признати да je г. Министар социјалне 
политике, за време свога министровања у овој 
Влади, учинио много више у социјалном смислу, 
него што би то многи учинили, a то je зато што 
je он лично no својој природи човек који води ра- 
чуна o социјалној правди. Најбољи je доказ да je 
за ово кратко вријеме он донео две уредбе, одно- 
сно предложио Краљевској влади, a које су ува- 
жене, и то Уредбу o инвалидима и Уредбу o ми- 
нималним дневницама радника. И једна и друга 
Уредба показују на терену резултате, иако су још 
у иочетку, за које народ њему и Краљевској влади 
даје особито признање. 

Ja hy, господо, ради rope изложеног, a и ради 
краткоће времена, бити кратак у својим чисто ин- 
формативним и добронамерним напоменама o при- 
ликама у моме крају. Врбаска бановина, нарочито 
ужа Босанска Крајина, где спада и мој срез, живи 
у врло тешким гаривредним и економским окол- 
ностима, na je неопходна потреба да би се овом 
дјелу наше земл>е у којем живи наш национално 
сввсан народ дала што издашнија помоћ за регу- 
лисаН)е њихових невоља. Прво бих молио г. Ми- 
нистра да посвети пажп.у у здравственом погледу 
села, a то he учинити тиме, ако би мало већом 
субвенцијом помогао Врбаску баповину, јер доса- 
дашње владе у својој пракси, што се може из про- 
шлих буиета видети, дале су најмањи проценат 
субвенције Врбаској бановини у овом погледу, 
Друго, морам прво да истакнем захвалност г. Ми- 
нистру и целој Краљевокој влади под претседни- 
иггном ir. др. М^илапа Стојадтшвића што je у про- 
ШЛОЈ години притекла у помоћ нашим крајевима, 
да народ не скапава од глади, a уједно бих молио 
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и за ову годину, j ep жетвени принос далеко je под- 
бацио с разлога, што се у претпрошлој години није 
имало сјемена за касни кукуруз, који je главна 
исхрана ових крајева и који уопште није родио. 

Наравски, .не мислим, да се ова помоћ даје 
народу бесплатно, него да се искористи у јавним 
радовима тако, да на две стране користи имамо. 
Треће, иако je г. Министар сам лично већ повео 
акцију и то на јавним зборовима изјављивао и 
ja га са своје стране молим да питање уређења ра- 
да Окружних уреда за осигурање радника и свих 
њихових установа стави на бољу оонову, јер ста- 
Ње какво je данас и како Окружни уреди раде 
може се мирне душе без икаквог греха назвати 
окружни уред за убијање радника, a не осигура- 
Ње Мени je врло добро познато шта бива с рад- 
ништвом нарочити у предузећу „Шипад", a иначе 
тврдим то да Окружни уред диригује, односно на- 
ређује лекарима да на терену не смеју примити 
већи број радника неги што они одреде, na ма- 
кар и болесни били, што даје врло жалосну сли- 
KV за ову установу, која редовито од сваког рад- 
ника и предузећа наплаћује свој принос. Четврто.. 
молим r. Министра да би у погледу санације села 
нарочито снабдевањем водом, дао што већи кредит 
за ове крајеве, јер су они у том погледу у врло 
тешком стању. Осим тога што народ побољева, ту 
лолазе и заразне, епидемичне болести. Ово се мо- 
же утврдити и данас да највише тифуса има у кра- 
јевима у којима се пије прљава вода из локава и 
ГЈаоуштина. Уз то страдају још и сточарски кра- 
јеви у којима народ живи искључиво у нашим вр- 
ховинама од сточарства, немајући воде за стоку. 
Разумије се да се не може стока ни угојити, те и 
у том погледу људи пропадају. 

Ja, господо, завршујући овај свој говор у име 
своје и у име краја који заступам одајем пуно 
признање и захвалност г. Претседнику Краљевске 
владе др. Милану Стојадиновићу као и целој Кра- 
љевској влади, и желим да путем којим je почела 
настави свој рад и да ne треба да брипе вити води 
оачуна o подвалама и 'интригама, јер народ уме 
и зна да оцени свачији рад, na he тако и своје 
поверење да да и тиме ћемо учинити добро Кра- 
Љу и Отаџбини. | 

Изјављујем да hy гласати за osaj буџет. (Одо- 
бравање и пљескање код ве1.'ине.) 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Има реч на- 
родни посланик r.  Павао Матица. 

Pavao Matica: Gospodo narodni poslanici, hteo 
bih da kažem samo nekoliko reči, da govorim o hi- 
irijeni sela i o zdravstvenim prilikama na selu. Higi- 
jena sela, iako je budžet Ministarstva socijalne poli- 
tike i narodnog zdravlja prilično visok, iako je po- 
većan ove godine, još je ostala u mnogim krajevima 
i u mnogim mestima na onoj visini na kojoj je bila 
moguće i pre svojih 200—300 godina a možda još 

ranije Možda ima pojedinih sela u kojima se ne- 
-to za narodno zdravlje i učinilo aji gro, većina na- 
'ih sela ima od te higijene vrlo malo koristi. Ja 
mislim da je to zbog toga što higijenska služba za 
nooravku zdravstvenog stanJ3 na selu nije praktično 
oreanizovana, nije organizovana onako kako bi je 
trebalo organizovati. Gospodo, koliko su se popra- 
vile prilike na selu, mislim da ne treba posebno na- 
aiašavati Mislim da je taj popravak zdravstvenih pri- 
lika na selu vrlo malo poboljšan od^predašnjih vre- 

mena. Razlog je tome, kako bih rekao, taj, što se 

ceo taj posao svršava načinom jednim koji je pot- 
puno sličan birokratskom; a drugi razlog je taj, što 
li seljaci iz sela ne mogu da dođu do lekara i lekova. 
Bolest na selu je velika nesreća, mnogo veća nego u 
gradu, jer u gradu, osobito oni koji dosta dobro 
ekonomski stoje, zovu lekara u pomoć, uzimaju le- 
kove i lakše dođu do ozdravljenja, dok je to seljaku 
koji nije dobrostojeći, osobito iz siromašnih krajeva, 
iz onih krajeva gde su prilike slabije, to skoro ne- 
moguće ako padne u bolest. U bolnicu ne može, jer 
nema čime da plati bolničke troškove. Bolnica ga 
može i primiti ali šta će kad izide izlečen iz bolnice? 
'irebaće da namiri troškove, a ako ne može namiriti 
troškove, prodaju mu njegovu nekretninu i pokret- 
ninu, dok se ti bolnički troškovi ne namire. 

Ako nastavi kod kuće lečenje, mora zvati lekara 
koji prvo traži od njega naknadu za podvoz, traži 
nagradu za svoj trud i savet, što često iznosi po 
10u, 200 pa i 300 dinara, a koji put i više prema tome 
kako je daleko od mesta lekara. Ako pozove lekara 
jedanput, slaba pomoć, jer lekar nije čudotvorac, 
nego mora da ga zove nekoliko puta. Ako je bolest 
takve prirode da ga mora zvati po nekoliko i dese- 
tak puta, onda se taj trošak penje na hiljadu dinara 
i doK to seljak isplati, tih 1000 dinara, upropašćena 
je njegova imovina, 'lu stvar trebalo bi uzeti u obzir 
i Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja tre- 
balo bi, ako hoće da pomogne selu i seljaku, da nade 
mogućnosti i načina za lečenje naroda, ili za osni- 
vanje zdravstvenih zadruga kako je naglasio g. Voja 
Lazić. Ali onda zadruge su upućene na zadru- 
gare, tako da ako je premala zadruga ne mogu za- 
drugari da plaćaju lekara, ne mogu da plaćaju ni 
lekove, no moraju opet davati posebne nagrade le- 
karn i apoteci za lekove. 

Gospodo, jedini način i jedino sretstvo kako bi 
se moglo pomoći našem seljačkom svetu, osobito 
onima u siromašnim krajevima jeste tako zvana soci- 
jalna medicina: da li Banovine postavljaju po op- 
štinama zdravstvene lekare, ili da ih postavlja država, 
i da te lekare honoriše, uz redovne plate, još i po- 
sebnim honorarom za obavljanje besplatnih pregleda 
i besplatnog lečenja. Kao što je to potrebno selu i 
seljaku za lekara, tako je isto potrebno obzirom na 
lekove iz apoteka. Gospoda lekari protivni su tome 
i sa tim načinom nisu zadovoljni kao što nisu zado- 
voljne ni zdravstvene zadruge i one ustaju protivu 
toga. Međutim, to je bilo provedeno u bivšoj zagre- 
bačkoj oblasti 1926 i 1927 godine. Bio je proveden 
ovaj način lečenja koji sam pomenuo naime da je 
bilo po mnogim opštinama postavljenih lekara, koji 
su, uz svoje redovite činovničke plate, imali posebni 
honorar od 3 do 4 hiljade dinara a negde i do 5 hi- 
ljada dinara; ako je bila zdravstvena opština veća, 
oni su imali besplatno da leče a imali su i ručne apo- 
teke iz kojih su badava davali i lekove tim bole- 
snicima. 

Gospodo, rezultati toga načina lečenja bili su 
odlični za seljački svet u svima krajevima gde god je 
bio proveden taj način lečenja u praksi. Narod je 
hrlio lekaru jer se nije bojao da će ostati bez svoje 
imovine, ako traži lekarsku pomoć i lek. 

Narod je bio siguran da će ga lekari savesno pre- 
gledati jer su lekari bili pod kontrolom oblasnih sa- 
mouprava i imali su dobre nagrade za lečenje, te nisu 
trebali tražiti potrebne nagrade od svakoga siromaha 
za pregled i lekarsku pomoć. 

154 



1026 XXXV РЕДОВНИ САСТАНАК — 7 МАРТА !937. 

Gospodo, svih 20 miliona za koliko se povećava 
ovaj naš budžet biće razdeljen tako da će gradu Nišu 
otići 3,000.000 dinara ili će otići za druge gradove 
koji su više simpatični gospodinu Ministru narodnog 
zdravlja po drugih tri miliona. Od ovoga budžeta po- 
većanog za 20 miliona dinara seljačkom narodu neće 
se ništa pomoći. Iz okoline Niša doći će u bolnicu 
samo oni koji imaju para da plate bolničke troškove 
i ono što se bude od njih tražilo; a ako oni ne budu 
mogli to da plate, moraće čekati kod kuće dok ih ne 
izleći priroda ili dok ne podlegnu bolesti, da padnu 
u grob. Sve dok se ne uvedu besplatna lečenja i dokle 
lekovi ne budu besplatni za naš seljački svet, dotle 
nema prave pomoći za zdravlje našega seljaka. Ovo 
što čine bolnice verujem da nije za potcenjivanje, ali 
u bolnicu mogu ići samo ljudi koji su u stanju da plate 
lečenje u toj bolnici, jer ako oni ne budu mogli da 
plate, onda moraju da čekaju neko izvesno vreme. 
Posle, što bude platila opština ona i isteruje posle to 
što je platila za seljaka od njih samih, tako da. dolazi 
do prodaje pokretne i nepokretne njihove imovine. 
To sve ti ljudi znaju i zbog toga se toga boje, pa 
kažu: ako ozdravim niti ću ja moći da živim niti moja 
porodica jer će mi sve uzeti; a ako umrem ostaviću 
svoju porodicu bez imanja i ona će biti i ostati puka 
sirotinja kojoj nije pumožena muka, te zbog toga ne 
želim ni da stupim u bolnicu. 

Bolnički troškovi su isuviše veliki i to ne samo 
za seljake nego i za obične građane. I ovi obični gra- 
dani nisu u stanju da plaćaju te velike bolničke tro- 
škove te bi zato Ministarstvo narodnog zdravlja tre- 
balo imati u vidu da se i siromašnim građanima pruži 
prilika za lečničku pomoć u bolnicama. Bolnice su 
pune, ali su pune onih za koje plaćaju bilo država 
bilo opština a mali je procenat onih koji moraju sami 
da plaćaju bolničke troškove. Radi toga ja molim i 
apeliram na gospodina Ministra narodnog zdravlja 
da te bolničke troškove po mogućnosti snizi do onih 
granica do kojih ih je moguće sniziti da bi ih ljudi 
mogli platiti, a s druge strane da omogući napredak 
u higijenskom i zdravstvenom pogledu našega sela, 
osobito onih sela, koja su siromašna i koja ne mogu 
plaćati lekare i osnivati zdravstvene zadruge i sami 
sebi pomoći, nego kojima mora pomoći država i 
društvo. 

Gospodo narodni poslanici, kad govorim o bol- 
nicama i kad sam ih spomenuo hteo bih još samo da 
napomenem da su te bolnice za naše siromašne gra- 
đane suviše skupe, pa ne samo to već te bolnice ne 
primaju u redu ni onu pomoć, koju im garantuje dr- 
žava i banovine. 

Gospodo, mi moramo priznati da je g. Ministar 
donekle lu stvar popravio i omogućio nekim bolni- 
cama rad, kojima su ti dugovi već previše narasli. 

Imade bolnica, na primer jedna zagrebačka bol- 
nici, koja nije državna bolnica nego privatna, ali 
velika bolnica sa preko 1300 kreveta, imala je L'O mi- 
liona dinara da dobije od države, od banovine i od 
opština. Pomislite za jedno ovako preduzeće 20 mili- 
ona dinara duga! To znači da ta bolnica, koja Imade 
toliko dttgova, mora obustaviti svoj rad i svoje poslo- 
vanje. 

Ja smatram, da se ne bi smela ni jedna bolnica, 
bilo državna, bilo banovinska ili kojeg miloerdnog 
preduzeća, ili koja druga, da se ne bi smela pustiti 
da dođe na ovako niske grane, nego bi moralo Mini- 
starstvo narodnog zdravlja voditi kontrolu ne samo 
sa vanjske strane u toj bolnici: red, čistoću i inače, 
nego da li ima ta bolnica novčana sretstva i materi- 

jalne mogućnosti da egzistira i da vrši svoju zadaću 
i misiju. 

Iako su žalosne higijenske i zdravstvene prilike 
na selu, posvećuje im se najmanja ili vrlo mala paž- 
nja. Mislim tla će g. Ministar narodnog zdravlja, koji 
toliko obećaje i koji govori da će izvršiti što ni jedna 
vlada do sada nije učinila, to i da učini, pa bi hteo da 
to mogu i da pozdravim i da mu mogu čestitati da je 
učinio za poboljšanje higijenskih i zdravstvenih pri- 
lika na selu veoma mnogo (Aleksandar Đačić: Potem- 
kinova sela, pa opet neće valjati!) Ne Potemkinova 
sela, nego neka napravi da selo bude stvarno potpo- 
mognuto u zdravstvenom i higijenskom pogledu. (Uz- 
vici na levici: Tako je!) 

Kao što su higijenske prilike na selu teške, oso- 
bito u siromašnim našim krajevima, nisu možda ništa 
bolje nego što su bile pre sto godina — isto tako 
teške su higijenske prilike i našeg radništva. Selo 
ima barem s\ e/.eg vazduha, ima prirodu, ima sve ono 
što radnik nema, jer seljak radi na svežem vazduhu, 
ali kod radnika u fabrikama, u gradovima stvar druk- 
čije stoji. On imade većim delom nezdrave stanove, 
bilo što su oni vlažni ili pretesni, bilo Sto su u ne- 
zgodnim mestiina i što radnik ceo dan mora da radi 
u zagušljivom i zatvorenom prostoru fabrike ili ko- 
jeg industriskog preduzeća gde nema prilike gibati 
se na svežem vazduhu. 1 to je razlog da nisu ne samo 
u njegovom domu, nego i tamo gde on radi higijen- 
ske prilike onakve, kakve bi za radništvo morale biti. 

Ne hvalimo se mi, nego se g. Ministar socijalne 
politike hvali da ima tako moderno zakonodavstvo, 
kakvog nema ni jedna država u Evropi. Ali šta po- 
maže i najmodernije zakonodavstvo, ako nema fak- 
tički tO zakonodavstvo i stvarnoga efekta, da to za- 
konodavstvo popravi i zdravstvene i socijalne prilike 
našeg radnog naroda. Treba to socijalno zakonodav- 
stvo, ako je ono stvarno dobro i na takvoj visini, 
onda i primeniti na život. 

Mi imamo zakonodavstvo za osiguranje radnika 
u slučaju bolesti. Radnici jedan znatan deo svoje 
plate treba da doprinesu za taj bolesnički fond ili, 
kako se zove, Okružni ili Središnji ured. Ne samo 
radnici nego i poslodavci treba da doprinesu znatne 
svote u taj fond. 

Gospodo, šta se događa? Ako jedan radnik oboli, 
ide Okružnom uredu na pregled. Lekar ga pregleda, 
neki dobro, neki malo slabije, već kako je ko sve- 
slau čovek, ali šta načine? Napisu nm jedan recept, 
da ga šalju u apoteku da digne lek, koji mu je po- 
treban  za  njegovo  zdravlje.  Ako je  taj   lekar,  po 
svojoj  savesti,  napisao  recept  i   ako  je  taj   recept 
skup,"ako više stoji nego što je njihovim pravilnikom 
propisano, radnik ne može da dobije lek (Dr. Gavro 
Santo; To nije tačno!) Tačno je, gospodine dragi. Ja 
Vam  kažem, dragi gospodine doktore, da je jedan 
lekar   prepisao   lekove,   kakvi su bili potrebni.  Taj 
bolesni   radnik   išao je u apoteku da digne taj lek. 
Ali nakon mesec dana dobija gospodin doktor pismo 
od  Okružnog   ureda, u  Zagrebu:  ako  će  on  takve 
skupe lekove prepisivati, da će njemu otkazati službu. 
Tačno je,   gospodine doktore, ja sam video pismo, 
koje je bilo na toga lekara upravljeno. Onda su mu 
napisali ovako: Ako vi prepisujete lekove, prepisujte 
aspirin i još dve tri stvarčice, ovako jeftinije i go- 
tova stvar. (Dr. Gavro Santo: To nije tačno!) Dragi 
gospodine doktore, vi ste moguće u službi Okružnog 
ureda pa mislite da vam je dužnost da branite Okru- 
žni ured, ali ovako stvari stoje. (Dr. Gavro Santo: 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1227 

Časna reč da nije tako!   —   Milan Petković   prema 
Gavru Santu: Nemojte da demantujete samog Mini- 
stra   i on to priznaje! — Dr. Gavro Santo: Izvinite, 
ia sam lekar!) Vi ste lekar   kod   Okružnog   ureda. 
Radi toga je vama dužnost da Okružni ured branite! 

Погпретседник Фрањо Маркић: Господине го- 
ворниче, господин др. Санто овде није лекар него 
посланик! 

Pavao Matica (nastavlja): Ako biste vi hteli više 
ovakvih primera mogao bih vam navesti. Evo, pre 
14 dana bilo je bolesno dete jednog radnika, koji je 
osiiruran kod Okružnog ureda u Beogradu. On 
nlaća u redu svoju taksu. Dete je opasko obolelo, 
dobilo ie upalu pluća. Kada je otišao u Ured prepi- 
san mu ie aspirin. Kaže: dete će da mi umre. I morao 
je ići posebnom   lekaru i uzeti   posebne   lekove na 
svoj trošak. . 

Pre mesec i po dana dogodilo se ovo. Vozio sam 
se autobusom koji saobraća između Kotež Neimara 
i Kalimegdana. Poznajem onoga konduktera^ vidim 
da vodi dvoje dece i ženu. Pitam ga: Kamo vodi tu 
malu decu. Kaže: vodim lekaru. -- Zašto? — Pa. 
kaže bio sam u Okružnom uredu, ali kada bih ja 
Hao moju decu u Okružni ured, ja više ne bih imao 
ova dva svoja sina. (Dr. Gavro Santo: Sami ne veru- 
iete u to!) Dragi gospodine doktore, to su'fakta. I 
ta i kondukter mi kaže: Meni je ovaj dečko bio bole- 
\\u [ ečio ga je lekar Okružnog ureda, a sve je bilo 
уоге Ia sam morao da idem kod drugog lekara, a 
tai drugi lekar propisao je drugi lek, koji sam ja 
nosebno kupio. Posle upotrebe toga leka, hvala 
Po<ru dete je izlečeno. Da je.ostalo na lekovima 
Okružnog ureda, ja bi bio danas bez ovog mog le- 
pog sina. 

Gospodo, ovo su fakta, ovo je tačna stvar, mogu 
vam te ljude dovesti. Molim vas, gospodo, ovo go- 
vorim ne radi sebe, nisam član toga Okružnog ureda 
i ja lično nemam ništa protiv Okružnog ureda. Ka- 
žem da je to jedna institucija dobra i potrebna, ali 
da ta institucija ne služi svojoj svrsi onako, kako bi 
morala služiti' toj svrsi. To ćete čuti ne od jednog. 
Otiđite medu radni svet, pa ćete videti, šta će vam 
reći ti radnici i videćete, imate li Vi pravo g. doktore 
Santo ili ja! 

Ja sam spomenuo tri stvarna primera, za koje 
mogu kazati sve imena, nije potrebno da navadam, 
i ako hoće gospoda iz Okružnog ureda, neka me po- 
zovu da dokažem da su stvarna i istinita tri pri- 
mera spomenuta, a ima ih na hiljade. I taj siromašni 
radnički svet daje osiguranje, on plaća tu svotu osi- 
truranja plaćaju poslodavci, ali on u slučaju bolesti 
nema pravoga leka. Ako ga treba spremiti u bolnicu 
i tu se skanjivaju da pošalju u bolnicu nekoga, koji 
ie teško bolestan, kome bi trebala neka operacija za 
koiu bi trebalo više potrošiti. To se takode gospoda 
od Okružnog ureda na to skanjivaju, ali s druge 
strane grade se, g. doktore Santo, luksuzni sanato- 
'riiuini kao što je u mome srezu Klenovnik, koji je 
nrvokl'asni sanatorijum za tuberkulozne, ali tako luk- 
uzno uređen da mu treba skinuti kapu. Ja sam bio 

nekoliko puta u poseti tome sanatorijumu. Da li tu 
dolaze siromašni radnici? Ne dolaze. Dolaze nekoliko 
niih koji imaju protekciju i glasaju ili podupiru 
IJnravu okružnog ureda. Tu dolaze činovnici i činov- 
Jiice Okružnog uroda, dolaze ljudi koji imaju malo 

olii položaj, a od lili siromašnih radnika, da lečc 
Urno tuberkulozu,  lili  imade vri,,  malo onde. (Dr. 

Gavro Santo: Morate tako govoriti kao opozicionar!) 
Ne govorim to iz opozicije, to su fakta, dragi dokto- 
re. Otiđite u Klenovnik, pa ćete se uveriti da je tako. 
Gospodo, ne daju tim radnicima tamo da se leče, niti 
ih šalju u državne niti u druge bolnice, jer bi morao 
Okružni ured platiti za njih. Okružni ured skuplja 
pare, diže velike palate, posuđuje novce jednoj op- 
štini 10,000.000, drugoj opštini 30,000.000, onome 
preduzeću 50,000.000 dinara itd., a tome siromašnom 
radniku, kome su otrgnuti od usta dinari za slučaj 
njegove bolesti i nevolje, tome se radniku ne poma- 
že. (Glasovi sa levice: To je tačno!) Gospodo, ovo su 
činjenice, ovo su fakta. Ako.može Okružni ured da 
pozajmljuje po 10—30,000.000 dinara, zašto ne bi 
mogao graditi radničke bolnice u industrijskim cen- 
trima. (Pljeskanje na levici). 

Gospodo, evo vidite spominjala su mnoga go- 
spoda, spomenuo je i g. Ministar socijalne politike 
i narodnog zdravlja da je Državna bolnica u Beogra- 
du pretrpana, da ima mali broj kreveta. Neka Okruž- 
ni ured pošalje radnike tamo, ali on neće. Zašto ne 
sagradi Okružni ured bolnicu za radnike, gde bi bili 
njihovi lekari i gde bi se lečili radnici i njihove po- 
rodice. Okružni ured neće to da radi nego pozajmlju- 
je pare raznim gradovima i institucijama. (Aleksan- 
dar Đačić: Ministar je protiv ovakvog sistema okruž- 
nih ureda!) Ja ga na to upozoravam i zašto mu ne 
bi spomenuli da to popravi? (Glasovi: Već je prote- 
klo vreme.) Gospodo, nije proteklo vreme. Kad vi 
možete slobodno govoriti u Ministarstvu socijalne 
politike o železnicama, šumama i drugom, onda imam 
valjda prava i ja da govorim o predmetu. 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Упозорујем 
Rac, господине посланиче, да вам je време при 
крају. Сваки говорник има права да говори пола 
сата! a Ви сте стали на говорницу у 8,56 часова. 

Pavao Matica (nastavlja): Evo^. skoro ću da za- 
vršim. Hoću još jednu stvar da kažem. 

Društvo privatnih činovnika i nameštenika, po 
radnjama, trgovinama — to su razni trgovački po- 
moćnici, — imaju jednu instituciju, i to: društvo 
„Merkur".. Ovo društvo „Merkur" ima bolesničku 
blagajnu, ima jedno posebno odeljenje koje pomaže 
te ljude za slučaj njihove nezaposlenosti, ima ode- 
ljenje za osiguranje za slučaj nemoći njihove i 
starosti. 1 šta su učinili ovi od Središnjeg ureda 
za osiguranje radnika? Izposlovali su od^ Mi- 
nistarstva socijalne politike da kapital koji su 
ti privatni nameštenici i činovnici sakupili, dođe u 
ruke Okružnom uredu i da on s njime gospodari i da 
čisti dobitak od tog novca ne ide „Merkuru", nego 
Okružnom uredu, i prema tome taj dobitak ne upo- 
trebljava se za članove „Merkura", nego se sa njim 
postupa onako kako sam već pomenuo i kako se po- 
stupa sa drugim radnicima. „Merkur" ima jedan sa- 
natorijum za svoje bolesne članove i hteli su da taj 
sanatorijum prošire, a Okružni ured neće da im to 
da. Okružni ured pozajmljuje te pare, radi s njima, 
daje ih pod interes kao da nije Okružni ured nego 
banka i neko tečevno preduzeće koje pomoću inte- 
resa i kamata vrši svoju misiju i svoju zadaću. 

Ja apeliram na gospodina Ministra socijalne po- 
litiko, da to pitanje „Merkura", koje se ne tiče samo 
grada Zagreba nego i Beograda i Sarajeva, jer su 
svi ti „Merkuraši" ujedinjeni u jedno društvo, bez 
razlike na veru i položaj i svi su ti nrivatni namešte- 
nici tu osigurani, da im da prilike i zgode da sa svo- 
jim društvom i sa svojom imovinom koju su stekli 
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svojim prilozima, sami i gospodare. ja sam s time 
hteo specijalno da upozorim gospodina Ministra da 
sprovede jednu temeljitu reformu u tom pogledu i da 
tako pomodne radnom svetu. 

Još jednu stvar bih hteo da spomenem. Gospodin 
Ministar je spomenuo da je on uredio radničke plate 
i kao minimum plate odredio 2 dinara od sata. Za- 
konom je propisnu rad S sati, to znači, da radnik 
ima da primi na dan Ifi dinara. .Ia ne/.nam koliko je 
gospodin Ministar s time popravio položaj tome 
radniku. Ako on u Beogradu ili Zagrebu ili bilo ko- 
joj drmroj"varoši zarađuje na dan 1в dinara i ako 
plati Okružni ured i porez, njemu ostaje svega 13 
dinara, a šla može s tim da uradi? Gospodin Ministar 
socijalne politike misli da ie s time rešen taj pro- 
blem! Nije, jer će taj radnik morati opet ići da radi 
i sa tih 13 dinara s kojima ne mo/.e da živi sa svojom 
porodicom. 

I to su sezonski radnici koji će raditi samo dok 
sunce sija i dok budu topli dani, a to je najdalje do 
polovine oktobra, i ako njihova zarada bude svega 
ovolika, onda jedva ako će moći da zarade da održe 
svoj goli život kroz leto, dok za zimu, kad neće 
imati rada. ne mogu spremiti ništa. I oni radnici koji 
dođu u varoš da ovde zarade nešto, ako primaju 
ovih 12 do 15 dinara svega, onda jedva ako mogu 
da zarade toliko da održe samo svoj život, dok im 
za porodicu ne može ostati ništa. Kad je g. Ministar 
hteo već da zakonom odredi jednu minimalnu nad- 
nicu, on ju je morao fiksirati bar sa 4 dinara po 
satu. To bi iznelo oko 'Л'2 dinara. Kad se od te sume 
i odbiju po 3 do 4 dinara za Okružni ured i za po- 
rezu, ostane ipak oko 28 dinara radniku, što svakako 
uiie preterana nadnica, ali je ipak bolja od ove koja 
im sad ostaje. Ja s toga i apelniem na gospodina 
Ministra da tu stvar uredi tako da nadnica ne bude 
mania od 4 dinara po satu. Ako se ta stvar tako ne 
uredi, onda će morati da dođe do onoga što 
se i prošle godine dešavalo, moraće И upotrebiti 
oružje kao što je upotrebljeno i prošle godine 
u mesecu maju kad su radnici štrajkovali i kada je 
na Pašiuom Brdu pucano i nekoliko ljudi ranjeno. 
Radilici su tada stupili u štrajk da održe svoj goli 
život, a taj je štrajk nasilnim putem prekinut. Mini- 
star socijalne politike ima mogućnosti da tu stvar 
ispravi i on u taj posao mora uneti svu svoju dobru 
volju. .Ia sam sa svoje strane želeo da skrenem go- 
spodinu Ministru pažnju na neke činjenice, pa neka 

-podin Ministar to skretanje pažnje uzme na 
/nanje i OVU stvar uredi tako, da ona bude na bolji- 
tak sela i boljitak zdravstvenih i higijenskih prilika 
na selu. na boljitak zdravlja medu radnicima i onda 
će učiniti jednu stvar na kojoj ćemo mu svi mi 
čestitati. 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Господине го- 
Bopim'ic, Вама je истекло време за говор. l'n сте 
почели свој говор у 8.56 a сада je већ 9.30 часова. 

Pavao Matica (nastavlja): Vi, goepodine Potpret« 
sedniče, dopuštate kad je reč o budžetu Ministarstva 
socijalne politike da se govori i o stvarima koje 
spadaju u resor sasvim drugih Ministarstava i o stva- 
rima koje nemaju nikakve vc/c sa OVim budžetom, a 
meni, koji se strogo držim predmeta, no dopuštale 
da za\ ršim svoj govor, 

/Тогорегседнм Фрањо Марки1»: .la овиМ ГО- 
ворпицима нпсам ускраћивао реч аато што су они 
говорили у oMuipv времеиа на које су no Послои- 

нику имали право, a Вама je прошао рок na зато 
и не можете даље говорити. 

Има реч народни посланик г. Славко Николић. 
Славко Николић: Господо народни послаиици, 

прилнком буџетске дебате много се могло чути од 
стране господе говорника са левице, да треба ште- 
дети, и ja сс слажем са њима у том погледу. 

Али, господо народни посланици, где je очи- 
гледна и оиравдана потреба, тамо има штедња да 
отпадне, a н>у ла замени коитрола, a та контрола 
изискује у upiioM реду исправно чиновништво. Да 
се до1|е до овога, потребно je обезбедити чиновни- 
ка према његовој квалификацији, способности, 
стручности u друштвеном положају, омогућити му 
пристојан живот за њега н његову породицу, тј. 
дати му добру награду, како би се отресао посве- 
дневиих материЈалних невоља и брига, a тиме дати 
му потстрека и воље за рад, који се од њега оче- 
кује. У првом реду потребно je извршити општу 
ревизију чиновничких положаја, како би се квалн- 
фиковани u способни стручни кадар чиновника по- 
ставио на своје право место, IUTO се већ одавно 
oceha велика и неодложиа потреба. Ha тај начии 
огпали би сви они, који су само кочили исправан 
и Kopiiciau рад, оптерећујући разне државне бла- 
гајпе a ШТО je uaji .lanmi je, peiim.ni on ce разних 
„фелдшерски" специјалиста лекара, разннх нево- 
.ч.а, na u афера ca недипломским лекарима н не- 
стручним болничким економима. To je главни uu.i, 
ове контроле која би имала да замени ттедњу. 

Многи од вас, господо народни посланици, са 
пегодоиап.ем сте посматрали разпа путовања г. 
Министра народног здравља и социјалне политике 
r. /Ipaiiime Цветковића, али су та пу^овања после 
врло кратког времена доказала своју оправданост. 
Јер он као добар домаћин неће само да чује, већ 
жели и да види на лицу мсста рад својих задру- 
гара, a у оиом случају рад потчињених свога ре- 
сора, a нарочшо баш код овога ресора, где су у 
питању два врло важна фактора, a то je социјална 
политика и народно здравл.е. Лична контрола r. 
Мшшстра утврдила je. нажалост, да ce у санитет- 
ским усгановама, нарочито болничким, mije ра- 
днло како треба, пример нска буде болница у Ko- 
вину n ii.ena афера. Дај Боже здравл^ na he г. Ми- 
нистар joiu ii\ говати и друге открити. To интереси 
државе п народпог здравл.а изискују. Он je кон- 
статовао, да су болнице у врло гешком чак и 
оскудном стању. 

ior краткоће времсна не могу ce задржати на 
потреби реорганизације свију оних установа, које 
on требале служити na побол.шању социјалних и 
здравствених прилика namer радниттва у вези са 
нехуманим радом лекара no Окружним уредима, 
Koju су ce v последње времс према разним опту- 
жбама претворили вишс у нека трговачка преду- 
teha заооравивши на свој узвишени цил», већ 
одмах прелазим на потребу реорганизације рада 

■ птцама, иарочто душевНИИ. 
Приликом прегледа предлога буџета државних 

прихода за 1937'38 годину, пала ми je уочи неве- 
роватна разлика у приходима економије у поједи- 
miM душевним болницама, које су no својој вели- 
Milim и простору приближно равне a приходи 0Д 
n.iiNone eKonoMiiie неома раЗЛИЧИТИЈ 

П Душевна болница у Стем.евиу иоказује при- 
ход од економије свега шнара R4.0()0. упраиннк 
г. др. Херцог; 1922/23 приход 1.450.000 \правник 
Г. др. Барбот; 
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2) Душевна болница у Ковину и то не само од 
економије већ и од наплаћене хране и стана од 
особља и продатих ствари 90.000.— управник г. 
др. Илић; 

3) Душевна болница у Топоници само од еко- 
номије 350.000.— управник г. др. Јекић. 

Из овог кратког прегледа можемо пожелети, 
да се убудуће обраћа што већа пажња на рад и 
приход болничких економија, како би се олакшао 
буџет бар у тој мери, да све оне болнице, (мислим 

•на душевне болнице), које имају могућност да се 
баве економијом, из своје сопствене економије и 
прихода од ове покрива један добар део својих 
материјалних издатака. Поред овога, потребно je, 
да се државне дотације правилно распоређују, како 
би све болнице примале онолико, колико им je 
стварно потребно за најпотребније потребе, a не 
као до сада, да се неким болницама даје толико 
много, да су чак и луксузне палме набављали, док 
друге нису могле ни тшстел.не ствари да набаве за 
своје болеснике. Треба уклонити тај пријатељскп 
кључ no којим се радило до сада. Да би се пак ове 
две горше потребе могле задовољити, потребно je 
ла се на челу душевних болница постављају ле- 
кари психијатри — опецијалисти, a поред стручних 
психијатра лекара, постављати стручне болничке 
економе — агрономе ради нацисшалног искоришћа- 
вања болничке економије. 

Господо, један грех у погледу државних при- 
хода je да наша држава «ема ни једног државног 
санаторијума за лечење живчано оболелих боле- 
скика, a ова je потреба. велика, јер би се у том 
санаторијуму лечили сви имућнији болесници, који 
cv до сада избегавали душевне болнице нешто због 
нслагодности и стида да се налазе у душевној 
болници — лудници, a нешто и због угледа своје 
породице, na су се до сада лечили у разним са- 
наторијума у иностранству, остављајући великс 
cvMe новаца страним установама тамо. Овакав је- 
лан државни санаторијум могао би имати исти 
vcnex као и државни санаторијум за лечење ту- 
беркулозних у Тополшици крај Цеља, који се ве- 
nrroM и стручном управом на челу са г. др. Сави- 
ћем издржава скоро искључиво својим сопственим 
гпетствима, и верујем, кад би му се .пружила тра- 
жена помоћ за проширење овог корисног санато- 
nHivMa да би се посгигао још већи успех, који би 
за кратко време оправдао нове издатке новим при- 
ходима и уштедама. 

Најзад нешто да кажем o лекарима и апоте- 
^лоима у вези са њиховим потребама. Санитетски 
ne beneHTH, који су заузети својом административ- 
иом службом, стално су у среским местима њихо- 
„ог службовања, и врло мало се налазе на терену 
v гоезу осим неке комисије, те су врло ретко са 
мдподом да би могли конста.товати његове здрав- 
г-гвбне потребе на лицу места, јер главна сврха њи- 
vnRe ппаксе je и материјална страна. Господо, да 
Гш се дошло' до пожељног резултата, требало би 
гпсским санитетским референтима приход осигу- 
птт већом наградом, како би вршили CBOJV лекар- 
PKV дужносг бесплатно у целом срезу, у циљу уна- 
поећења Haiuer народног здравља. 

Једна жалосна појава Јесте нагомилавање ле- 
„Da и апотекара у појединим местима, те се на 

таГ начип ствара једна ружна конкуренција која 
ovim углед, ауторитет сталежа у поглсду његовог 
извишеног задатка, a с друге стране отвара ши- 
роко поље рада за ово онима, који су иајмање по- 

звани, као на пример; фелдшерима, разним тра- 
варима, врачарама, сеоским бабицама и бакалима. 
Овоме се мора једном стати на пут, na je потребно 
да се поведе већа контрола приликом додељивања 
концесија апотекарима у местима где већ постоје 
апотеке, a исто тако и код лекара приликом до- 
дељивања месног права праксе, и зато je препо- 
ручљиво да се млађи лекари упућују у мања места 
и после извесног броја година да им се допусти 
рад у већим центрима. Тада би Београд и други 
наши већи градови били растерећени у корист оних 
територија и места која уопште немају лекара, 
јер данас само у Београду има толико лекара, ко- 
лико je раније имала цела Краљевина Србија. По 
свима овим питањима требало би да се чује мишље- 
ње надлежних комора и да се са њима буде у те- 
сној вези у свакој реформи. 

Апотекарски сталеж je јако тешко погођен, 
као и сви остали сталежи, овом економском кри- 
зом. Могу вам искрено рећи, да je сада само прича 
да су апотеке „златни рудници", јер услед оску- 
дице у новцу потребе се задовољавају променом 
робе, и није редак случај да сељак својим произ- 
водом плаћа лек. Још једна чињеница чини да je 
апотекар данас у тешком стању, a та je, што на- 
род верује да су апотекари криви што су лекови 
скупи. Међутим, да се лекови не оцарињују као 
да су луксузна роба, лекови би стварнп били много 
јефтинији, и сиромашан свет би лакше до њих 
долазио. Тиме би и апотекарима било боље, јер 
би и промет бип већи. C тога je потребно смањити 
царину на лекове који се не могу сматрати лук- 
сузом, када je живот и здравље у питању. Све ове 
тешкоће, које се имају савладати током^ наредне 
буџетске године. за мене je најсигурнија гаран- 
ција да ће исте бити не само савладане, већ и укло- 
њене, a поред тога да смо осетили и побољшање 
свију санитетских и социјалних прилика у земљ«, 
и с обзиром на пројектоване уредбе, мени je осо- 
бита част, да овом приликом захвалим господину 
ресорном Министру, молећи га да истраје у свом 
раду и у свима реформама, које има у виду за бо- 
љитак социјалних и здравствених прилика нашег 
народа. A пошто je г. Министар Цветковић већ 
пружио миого доказа o својој способности. ja 
имам у њега највеће поверење, као и у целу Кра- 
љевску владу на челу са г. др. Миланом Стојади- 
новићем, na зато изјавлдмем да ћу гласати за овај 
предложени буџет. (Одобравање код већине.) 

Потпретседник Фрањо Маркић: Има реч на- 
родни посланик г. Милан Петковић. 

Милан Петковић: Господо народни посланици, 
ja гледам на службу Министарства социјалне поли- 
тике и народног здравља као на једну узвишену 
и као ријетко коју другу тако узвишену службу. 
Оно се стара да очува живот и здравље, да не дође 
у опасност, у питање, својом социјалном улогом и 
превентивном медицином. Ако су нарушени живот 
и здравље, оно се опет јавља са својом социјалном 
улогом и куративном медицином. Ако je у питању 
одржање човечијег живота и регулисање друштве- 
них односа у сукобу интереса слабијих и јачих, оно 
се опет јавља или треба да се јавља то Министар- 
ство са својом социјалном политиком, са Својом 
социјалном мисијом и превентивном медицином. 
AKO je нарушен друштвени опстанак и здрављс, 
онда се ту опет јавља социјална политика и кура- 
тивна медицина да поврате и успоставе нарушено 
и изгубљено здравље. 
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Регулисање односа и интервенција у случаје- 
вима сукоба између послодаваца и радника спада 
дакле у надлежност Министарства.социјалне поли- 
тике. Ja ћу одмах лојално да признам да je баш у 
овој надлежности Министарства социјалне поли- 
тике сва деликатност улоге његове. 

Радници имају тешкоћа не само у налажењу 
рада, него и у честим сукобима са послодавцима. 
И још нешто што изгледа парадоксално: они имају 
великих и превеликих тешкоћа и са својим рође- 
иим \ ciaih:iuiMa, ca Окружиим уредима и Сре- 
дишњим уредом-За осигурањс радника. 

Од радника се редовно траже и наплаћују до- 
приноси за осигурање али кад дође да се радник 
користи тим својим доприносо.м, оида има стотину 
мука док дође до својих законитих права. Нису 
ријетки, господо, сукоби, ни неправде и гажења 
радничких права са стране Окружних и Средишњег 
уреда за осигурање радника, у чему признајем те- 
шкоће и надзорних органа Министарства социјалнс 
политике, ако уопште може бити говора o чијем 
надзору над овим самосталним и сувереним рад- 
инчкнм установама. 

Лекари, амбуланте, лекови и болницс за рад- 
ничке осигураникс не управљају се у односу према 
њима, према захтевима науке, него према наређе- 
њима и прохтевима управљача Окружних и Сре- 
дишњег уреда за осигурање радника. 

Кад je ово мало час прије мене тврдио наш 
уважени посланички друг г. Павле Матица, он je 
имао пуно право, јер оваквих случајева има сва 
сила. Ретки су крајеви где имаде радника и где се 
наплаћује допринос за осигурање радника, a да 
нема оваквих случајева и малтретирања радника у 
њиховом законском праву. 

Ja ћу да наведем само један драстичан пример 
у моме Срезу власеничком. У Ханпијеску, где се 
налази дворац пок. Краља, десило се je једном 
раднику, који je био осигуран код Окружног уреда 
и давао стално свој допринос да су му балвани 
претрли ноге. Не могу моментално да се сетим 
имена тога радника али ако затреба, ja hy накнад- 
но сазнати име тога радника и казати га. Случај je 
био овакав. Taj je радник, радећи у служби као 
физички радник код Шумског предузећа „Крива- 
ја", био ударен неким балванима, који су му палн 
са вагона на ноге. Обадве ноге биле су му потпупо 
здробљене. Ту у близини није било лекара Окруж- 
ног уреда и они, који су се десили у близини и 
који су га спасли испод балвана, одмах су теле- 
фонирали no лекара у најближем месту, a то je у 
Власеници, 21 километар далеко. Дошао je срески 
лекар из Власенице и видећи човека у великој 
опасности упугио га je у најближу болницу, a то je 
у Тузлу, 120 километара далеко, пошто ближе бол- 
нице иије било. 

Пвај je рањени радник лежао у болници око 
2 до 3 месеца, можда и више, _ незнам тачно, али 
сад долази оно што треба да се зна. Кад je изашао 
из болнице, она je одмах почела да тражи наплату 
болничких трошкова. Овај радник обраћа се Окру- 
жном уреду и тражи с пуним правом да Уред 
плати, јер je он осигураник тога Уреда. Окружни 
уред одбија да плати са мотивацијом што ra иије 
упутио у болницу уредски лекар и што није оти- 
iuao у Уредску болиицу. 

Видите цинизма. бвај je радник ТОЛИКО ii|>e- 
бијен и убијсн у раду једног предузећа, којс je 
плаћало за њега допринос. Али зато, шго ту није 

било лекара Окружног уреда, он се није смео обра- 
тити другом лекару, a, кад се обратио, Уред то 
не признаје, и ако je отишао у најближу болницу. 
Уред то не признаје јер га није упутио њихов ле- 
кар. (Глас из центрума: Јесте ли кретали шго про- 
тиву Уреда?) Водила се борба неколико месеци na 
и годину дана, и на крају ништа, на крају крајева 
остало je како je Уред хтео. 

Видите, господо, даље. Уреди за осигурање 
радника са благословом Средишњег уреда за оси- 
гурање радника ускраћују лечење и хранарину 
радницима осигураницима кад затраже помоћ н 
лекове од Окружиог уреда. 

Господа са деснице, која су мало пре доба- 
цивала и гердила противно, кад je ово исто твр- 
дио посланик Павао Матица, немају право, него 
говоре из потпуног непознавања ствари. Ja ћу и 
за овај случај и за ову моју тврдњу да наведем 
јсдан драстичан случај, који се такође десио у 
моме Срезу ваасеничком. Покојни Мирко Деспото- 
Biih, из Милића, Општине милићске, Среза власе- 
ннчког, радио je у једном предузећу у Славонском 
Броду 1930—1931 године. Разуме се, да je плаћао 
редовно допринос за осигурање радника. Кад се 
je разболео, лекар Окружног уреда упутио га je 
у болницу у Љубљану. После лечења од 20—30 
дана, Болница Окружног уреда у Љубл,ани отпу- 
шта га и даје му писмено решење, у ком решен.у 
изрично стоји, да му се признаје право на хра- 
нарипу од маја до новембра месеца те године. Овај 
je човек дошао кући болсстан, изнурен болешћу. 
Имајући то решење у рукама тражио je два до 
три пута хранарину, али су га увек одбијали, те се 
човек најпосле обратио на мене. Ja сам узео пре- 
пис тога решења, које му je дала болница и са 
јсдном претставком упутио Министарству за соци- 
јалну политику, и једва сам успео да му се испла- 
ти оно. на што му je болница дала решсње да je 
адмао права. Али он je већ давно и давно био у 
гробу. ETO, како ради и како поступа Окружни 
уред са својим радницима. 

Уз допринос, који се даје за осигурање рад- 
HH'Ka даје се извесна сума и за Берзе рада. Али 
сротствима Берзе рада, према досадашњем, могу 
да се користе само радаици из непосредне бли- 
зине, H,HI места тнх Берза рада, a оне су обично 
у BciiHM градовима и има их свега у неколико ме- 
ста у нашој држави. Зато би било потребно да 
се на^е могућност да се сретствима Берзе рада 
могу користити и радници из унутрашњости. To 
on могло да се учини на тај начин, што би се из- 
весиа еума, нарочито у времену кад нема никаквих 
радова, и кад je велика незапосленост, од стране 
Берзе рада слала појединим срезовима н општина- 
ма да би могле учииити помоћи и помоћи раднике, 
који су давали свој допринос a који су у нзвесном 
времену остали бсз iiocia. 

У ресор Министарства за социјалну политеку 
спадају и инвалиди, Новом Уредбом ci изменама 
п допунама Закона o инвалидима од 26 марта 1936 
године попретљена je у неколико ra неправда, што 
ј« цензус за право na инвалиднину подигнут са 
120 иа 170 дипара. 

Јесте, то je- законски тако, али ro треба да 
ое проиодс и na дјелу, јер г. Министар треба да 
ана да има још много случајева код Дивизијских 
судова нерешених предмета, ако хоћете још од 
рата и од ослобођења све до данас. Ja сам oam 
поводом Једнот случаја у Срезу зворничком још 
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лањске године долазио у Министарство социјалне 
политике и жалио се на случај једног инвалида 
i [иколе Мићановића из Растошнице, Среза звор- 
ничког, који још никако -није добио инвалиду, a 
који je без десне ноге више колена, који има сит- 
Hv и нејаку децу, који je до сада продао сву своју 
земљу ранећи себе и децу, чија je кућа била то- 
лико трошна да ју je лањске године ветар сру- 
шио, и ан се ca децом једва жив спасао. 

ETO видите, господо, да има застоја у раду 
Дивизијских судова, -a то je опет све на штету 
ових ипвалида. Ja мислим да овај застој у раду 
Дивизијских судова настаје отуда што се хонорари 
судијама Дивизијских судова не исплаћују уредно 
или бар не дају се у толикој суми да се вазда може 
да сасгави судски Сенат који je потребан за доно- 
шење пресуда no инвалидским предметима. 

Осим тога, господо, има много инвалидских 
ггоесуда које су донесене пре четири, пет, шест и 
седам пуних година и no тим инвалидским пресу- 
лама од времена, када су оне постале извршне ис- 
плаћује се редовно инвалиднина, али овај заоста- 
так за двс и три године није исплаћиван и још 
се и данас не исплаћује. Било би праведно, било 
би потребно да ово г. Министар социјалие поли- 
тике узме на знање и no могућству испита што 
пое v свом Министарству колико има таквих слу- 
чајева na да се побрине за кредит и новчана срет- 
ства да би се једанпут заостаци тих инвалида 
исплатили. 

Ca овога места, господо, говорено je данас 
много o болницама и болничким трошковима. И 
ia немам ништа више да додам o болницама, него 
^а потврдим само оно што су и друга господа 
поедговорници казали и докавивали, a то je да je 
апочито постељински инвентар наших болница no 

^т/тпашњости потпуно дотрајао и неопходно би 
било потребно да се нађу сретства и могућности, 
" aiKO нема могућности ни ca које друге стране, 
Lia бар ia се нађе један зајам за иаоавку тих 
^остељинских   ствари   no   болницама   у   унутраш- 
вјости. 

HaBeuiliy такође Један случај, a г. Министра 
молим да овај случај заламти и да према њему 
пкоеди ono mro je потребно у границама своје 
иаллежности. A то je, господо, да се у многим 
fio аницама у унутрашњости болесник неће да при- 

V болницу, чак и ако je тежи болесник, ако 
ггоетходно не положи једну извесну суму, 100, 200 
,IH Ш innapa na име болничких трошкова. Ja 
чнам господо, n верујем да многе нашс болнице 
no   унутрашњости   оскудевају   у   новчаним   срет- 
'твима зато што немају могућности да наплате 
лкпиичке трошкове. Осим тога држава не даје им 
"„oi цопринос, тако да су заиста и ти лекари при- 
сил'>ени да на raj начин намичу сретства за одр- 
жавање болнице. 

Али, господо, замислите сваки себе у таквом 
случају или замислитс некога вама милог и дра- 
/or у таквом случају болесног, na да га доведете 

■ешну болницу кад сте без новаца и да вас ле- 
као одбијс ca мотивацнјом: „Положи унапред па- 
ое или се болесник не може примити". Шта би сте, 
господо рекли? Замислите и претставите себи тај 
случај na ћете и сами моћи лакше и праведније 
оценити тежину оваквих случајева. 

Кад сам већ код болничких трошкова, ja hy 
да кажем o томе још неколико речи. По унутра- 

шњости знам неколико болница које нису успеле 
ннкада ни 30 na чак ни 20% болничких трошкова 
да наплате из ранијих година. Тако су се из дана 
у дан, из године у годину, ти болнички трошкови 
гомилали, na' су у неким општинама нарасли на 
велике суме. У неколико општина Среза зворнич- 
ког те суме болничких трошкова из ранијих го- 
дина гГарасле су на 5—600.000 динара. У једној 
општини та сума износи милион пет стотина хи- 
љада динара. Уверавам вас, да се у читавој тој 
општини продају код једне велике већине и по- 
следње краве и да се јарам сруши продајући no- 
следње волове, не би се та сума могла намирити. 
Потребно je да се једанпут нешто ca тим заоста- 
лим болничким трошковима учини, a друго се ни- 
шта не може учинити, него да се једноставно 
отпишу. 

Банска управа Дринске бановине издала je 
један Правилник o наплати болничких трошкова. 
To je Правилник o болничким таксама за лечење 
у државним и бановинским болницама и болнич- 
ким амбулантама под бр. 6—31762/1934 год. од 20 
октобра 1934. По томе Правилнику утврђено je ко 
je ослрбођен плаћања болничких трошкова. Затим 
дневна сума болничких трошкова снижена je пре- 
ма висини порезе итд. Тако на пример онај који 
плаћа до 100 динара основне порезе, тај je потпуно 
ослобођен болничких трошкова a ко плаћа 100 до 
150 динара тај плаћа 10 динара дневно итд. Овај 
Правилник ступио je на снагу 13 децембра 1932 
године. Међутим, господо, болнице преко пореских 
управа наплаћују и даље болничке трошкове и код 
оних који су no овоме Правилнику ослобођени, na 
и после 13 децембра 1932 год. откада важи овај 
Правилник. Ja молим г. Министра да упути један 
распис преко Министра финансија пореским упра- 
вама и да им скрене пажњу на овај Правилник да 
га се строго придржавају и да према томе не на- 
плаћују болничке трошкове од оних који су no 
овоме Правилнику ослобођени. Да се не дешава 
случај као што има неколико случајева у срезо- 
вима Сребреничком, Власиначком и Зворничком, 
да je последња крава продата човеку испред пе- 
торо деце за болничке трошкове, a тај човек према 
овоме Правилнику уопште није био обавезан на 
плаћање ових болничких трошкова. 

Господо, болесници и сиромашнији као и 
имућнији, кад их снађе болест, обраћају се лекару 
за помоћ и за савет. Лекари no прегледу обично 
дају рецепте, да се узму лекови. Али, господо, ja 
вас уверавам да 70—80% сељака у иашим краје- 
вима који добију те рецепте од лекара, да се ca 
њима и нс послуже зато, јер немају новаца да на- 
баве те лекове. Можете замислити и веровати да 
би сваки за себе, ако je истински болестан и за 
свога неког, дете или брата, дао и ne би жалио да 
да и већу суму, када би имао, a када нема, шта 
може да ради. Зато би једанпут било потребно 
збиља да се у нашем Министарству социјалне по- 
литике и народног здравља почне озбиљпо проуча- 
вати питање појевтињавања лекова, јер цене ле- 
кова заиста, господо, превисоке су и претешке за 
један велики проценат нашег народа, изузевши ону 
богатију класу. 

Наши срезови у Босни и Херцеговини терен- 
ски су тешки. По простору су врло велики,, a има 
их насељених ca 50—60 и 100.000 становника. И у 
таквим срезовима обично je no један срески лекар. 
Служба лекарска je узвишена, служба лекарска je 
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скопчана са много труда, са много пожртвовања, 
са много терета и са много ризика и опасности no 
свој сопствени живот. Лекари у једној огромној 
већини врше најсавесније ту своју службу и 
дужност, и поред свих тих тешкоћа, препрека те- 
ренских и других. Зато би било потребно да се у 
таквим срезовима барем постави no два лекара. 
AKO TO не може никако и ни у ком случају да буде, 
онда барем, господо, да се ови садашњи срески 
лекари ослободе оних канцелариских послова, и 
бирократске статистике коју морају да подносе. 
Јер они много у томе губе времена, a од тога трии 
становништво и болесници. 

У медицини постоје две струје, два правца. 
Једна je социјална или превентивна медицина, a 
друга je куративна медицина. Ова два правца на 
онако површан поглед и no нашем често пута 
лаичком схватању међусобно се потиру. Међутим 
ja, колико сам могао да схватим, читајући ове 
ствари, мислим да ова два правца никако се не 
потиру, него се међусобно подупиру. Потребна je 
и социјална и куративна медицина. Потребно je 
стварати прилике и могућности и околности, које 
помажу одржање живота и здравља, a исто. тако 
потребно je здравље кад се изгуби лечити. Дакле 
потребан je и један и други правац медецине. 

Мало пре, неко je споменуо име великог чо- 
века, великог борца за социјалну хигијену г. др. 
Штампара. 

Ja у овом часу кад се сећам њега и његовог 
имена, ja морам да се сетим и оних великих до- 
бара које je тај човек почео да чини и даје нашим 
новоослобођеним крајевима. За неколико година 
његовог деловања и рада, он je успео, да се у на- 
шим крајевима са сретствима која су му била на ра- 
сположењу, подигну бунари, да се подигну две-три 
здравствене станице, да се доста и доста учини 
за санацију наших села. Разуме се да je то мало 
и премало, али ако се узме да до њега није ни- 
шта чињено за асанацију села, онда и ово што je 
учињено, учињено je доста и показано ,народу 
примером, како треба радити, како je потребно 
подносити жртве за добро, здравље и срећу своје 
околине и свога народа. 

У буџету расхода Министарства социјалне по- 
литике и народног здравља у парт. 995 предвиђена 
je помоћ за сузбијање ендемичког сифилиса у це- 
лој Дринској бановини, за набавку салварзана и 
других медикамената у суми од 180 хиљада ди- 
нара. Ова je сума не мала, него и превишс малена. 
Ja мислим, господо, да je то познато Министар- 
ству социјалне политике да у многим крајевима 
пређашње Босне, хара, уништава и упропашћава 
сифилис. Ja сумњам да би ова сума била довол>на 
за два до три села да се изврши лечење у једној 
години. 

Потпретседиик Фрањо ЈМаркић: Молим Вас да 
примите на знање да je време вашег говора већ 
прошло. 

Милан Петковић (наставлЈа): Зар већ? Ja бих 
молио г. Министра да ово има у виду и на уму, ако 
он буде правио буџет и за другу годину да унесе 
једиу већу и замашнију суму. Јер ово тражи ин- 
терес нашега народа, наше cpehe и напретаа na- 
mer. A ако би Бог дао na господин Министар от- 
сгупи, нека то остави са једном потсетом ономе 
који би га заменио. 

Министарство социјалне политике дугује мно- 
гим болницама неисплаћене болничке трошкове. 
Загго бих молио г. Министра да се постара да те 
болничке трошкове као допринос Министарства 
социјалне политике што пре исплати. Ако није мо- 
гуће у целим сумама, a ono бар no један део тих 
сума да се исплати болницама у Власеници, Сре- 
бреници и Тузли и то што npe. 

Ово су моје напомене што се тиче специјално 
Министарства социјалне политике и народног 
здравља. Ja ове напомене учипих у најбољој на- 
мери и у уверењу да мој глас nehe остати глас ва- 
пијућег у пустињи. него да ће се чути и да ће од 
њега бити добрих последица. 

Ha завршетку своје речи ja xohy да упутим 
и једпу замерку r. Министру социјалне политике, 
ради партизанства које се води у овом Министар- 
ству од његовог доласка. 

Дозволите ми да вам наведем један конкретан 
прпмер. У Дервентској општипи, среза власенич- 
ког, čil јула 1936 године наишла je елеменгарна 
непогода, град праћен страшном олујом, који je 
уништио lUU^o усева у TOJ општини. ивде je, го 
сподо, извештаЈ o TOJ непогоди среског референ- 
та, који je одмах изишао на лице места и од њи- 
ве до њиве проценио штету. Тада сам и ja био са 
њима, na кад сам видео и уверио се, да je 252 дома 
остало без залогаја хлеба и без игде ичега, тако 
да се може рећи да су у априлу имали више него 
31 јула увече, тада када сам све то видео, ja сам 
покушао да тражим помоћ од оближњих општина 
и успео сам нешто. Поред тога обратио сам се и 
r. Министру социјалне политике и Иретседнику На- 
родне скупштине телеграмом, али прошло je дан- 
два na и 15, a ни трага ни гласа нисам добио на 
Taj мој телеграм, у коме сам молио за помоћ. Због 
тога дошао сам лично у Београд и отишао сам код 
г. Министра социЈалне политике да му лично обја- 
сним и изложим ову тешку несрећу, али нисам Mo- 
rao да будем примљен, јер ми je тако саопштио 
шеф Каоинета и рекао да je г. Министар морао 
тога часа да оде из Министарства ради хитна по- 
сла. Г. шеф Каби«ета рекао je, да he o томе рефе- 
рисати Министру и да ће му приказати стање како 
сам му ja изложио и да he ме o томе известити. 
Нажалост, пи тада нисам био обавештен. После 
тога nonoBo сам дошао у Београд и покушао да 
ме г. Министар прими, али ни тада нпсам имао 
част ни срећу да оудем примљен код њега. Стога 
ja закључујем и тврдим да ме r. Министар није 
"хтео да прими, и да није хтео да учини и да пру- 
жи noMoli л.удима, којима je био потребан зало- 
raj хлеба, да то није хтео учнити само због тога, 
што ne припадам партији и режиму коме припада 
on. Ja сматрам да овај поступак г. Мипистра није 
лвп, јер ако сам ja непоћудан, нека мене гонн, али 
ne треба се светити према оном јадном свету и 
јадној дечици. Па ипак поред свега тога да je г. 
Мипистар Цветковић само Министар социјалне no- 
литике и народпог здравл.а, ja бих гласао за овај 
буџет, али пошто je on и Мипистар социјалне по- 
литике и народног здравља и члан Југословенске 
радикалне заједнице, ja не могу гласати за овај 
буџеТ. (Одобравање и пљескање на левици.) 

Потпретседпик Фрањо Маркић: Реч има изве- 
стилац мањине r. Никола Кабалин. 

Nikola  Kabalin:  Gospodo  narodni  poslanici,  iz 
govora koji su do sada ovde izgovoreni u debati o 
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budžetu  Ministarstva  socijalne  politike  i   narodnog 
zdravlja videli smo, da u našoj  zemlji ne samo da 
nema dosta bolnica, nego i one   koje   postoje   nisu 
toliko dotirane, da bi mogle da se dobro uzdržavaju, 
niti su zgrade bolničke u redu, niti se u dovoljnoj 
meri  izdržavaju unutra, tako  da se na njima vide 
nedostaci  najprimitivnije čistoće,  niti  ima dovoljno 
kreveta, niti ima dovoljno rublja. Često se događa, 
da   dva  bolesnika   spavaju u jednom   krevetu,   pa 
čak leže i po podu; lekari nemaju instrumenata le- 
karskih, nemaju nikakve stručne biblioteke. Sve ovo 
je   posledica  što  bolnice  nemaju  dovoljno novaca  i 
kada se zapitamo, zašto je to tako, možemo odgo- 
voriti: zato, jer bolnice ne mogu da naplate bolničko 
opskrbne troškove. Naš drug g. Petković naveo je 
nekoliko malih opština koje duguju ogromne svote 
novaca.   Ali ne samo da opštine,  kod   kojih bi bilo 
razumljivo  da za vreme krize ne mogu od žitelja da 
namire bolničko opskrbne troškove, koji se od njih 
traže, nego i samoupravna tela kao što su banovine, 
ne udovoljavaju u tome pogledu svojim obavezama. 
Ne   udovoljava  u  tome  pogledu  svojim  obavezama 
niti   država,   jer država duguje bolnicama  ogromne 
svote novaca'. Primerice samo bolnicama u Savskoj 
banovini dugovala je država do nedavno 37 miliona, 
a sada još uvek duguje bolnicama u Savskoj banovini 
27  miliona dinara. Radi toga se događa, da bolnice 
ne mogu — ne da neće — ne mogu da prime bolesni- 
ke i tako dolaze bolesnici, ljudi koji su u opasnosti 
života    kucaju na vrata   bolnica,   ali ne bivaju pri- 
mljeni'.   Ostaju  nesretni  kroz  ceo život,  bogalji  ili 
umiru, iako im se mogao život spasti. 

Ja bih molio g. Ministra socijalne politike da 
bar jedan deo troškova za bolnice Savske banovine 
oredvidi jednim amandmanom, jer će inače morati 
bolnice obustaviti svaki rad. Još jednu stvar imam da 
napomenem g. Ministru socijalne politike, a to je 
da ie Zakonom o osnivanju zakladne bolnice i § 2 
tač 4 obavezan da u roku od 4 godine isplati u 
svriui gradnje zakladne bolnice u Zagrebu 10 mi- 
liona dinara, pa iako je zakon na snazi od 1929 do 
danas nije država platila ni jedne pare. Bilo bi 
krajnje vreme, da država toj svojoj obavezi udo- 
volji   jer inače neće moći bolnica da se izgradi. 

Molim g. Ministra kada se budu rešavali amand- 
mani da tar amandman predloži i ja sam uveren da 
će biti u Finansijskom odboru primljen. 

U toj veri čekam sutrašnju sednicu Finansijskog 
odbora i "molim g. Ministra da-nas u tome pogledu 
pomogne. 

Потпретседник Фрањо Маркић: Реч има на- 
родни посланик r. Војислав Гаћиновић. 

Војислав Гаћиновић: Господо народни посла- 
ниии У начелној дебати ja сам се летимично до- 
такао неких општих питања и на њих скре- 
Hvo пажњу овога Дома. Сада бих желео да се опет 
vKoaTKO дотакнсм и неких питања која спадају у 
ресор Министарства социјалне политике и народ- 
ног здравља. 

Тих социјалних питања ми смо имали да ре- 
шавамо веома много још од дана ослобођења. 
Iogor Тога je било добро што се рано дошло на 
илеју да се оснује ово Министарство и да се одмах 
поиступи решавању тих многобројних питања која 
cv врло важиа за иапредак и развитак сваке др- 
жаве Али, да се од тада код uac ма колико радило 
и учинило v томе правцу опет наше социјалне 
потребе нити су могле бити ладовољене, нити су се 

сва та питања могла тако брзо решити и средити, 
јер то je питање и рада и времена у исто време. 
Ta питања нису могла брзо да среде ни много бо- 
гатије државе него што смо ми, na се то није 
могло очекивати ни код нас, поготову када су сви 
наши буџети за те потребе без мало увек били 
мали и недовољни. 

Што се та питања код нас нису брже рсша- 
вала, сметало je и то што многа од тих питања 
нису на време ни проучавана ни простудирана. A 
то нарочито важи за социјална питања у селу ко- 
јих и сада има највише нерешених. Узмимо само 
питање народног здравља, питање хигијене, пи- 
тање санитета. 

У читавој нашој земљи данас се осећа велики 
недостатак болница и лечилишта. Оскудица тих 
болница je нарочито велика no селима, где нема 
ни лекара, ни лекова. Стога тамо заразне болести 
просто убијају и сатиру народ, јер нема никаквих 
средстава да се оне спречавају и сузбијају, да се 
на време отклањају. Сељак се мало купа, јер нема 
ни купатила a често ни воде. У моме срезу, у мно- 
гим селима народ преко лета пије мутну и устаја- 
лу воду, која има боју земље и која je пуна бак- 
цила. Ништа није боље ни у осталим срезовима тих 
крајева, na се стога често јавља туберкулоза и до- 
лазе многе болести које тамане народ. Од тих бо- 
лести опет највише страдају деца и млади људи. 
на којима почива држава и народ. 

Али, нажалост, није само такво стање са сани- 
тетом « болницама само на селу. Ако бисмо баци- 
ли један летимичан поглед на наше градове нашли 
бисмо да у многим већим местима у држави још 
немамо добро уређених и добро организованих 
болница, немамо потребних лечилишта. Чак ни пре- 
стоничка болница није нам у томе погледу много 
одмакла, јер су joj скучена средства na не може 
да се уреди како треба. 

Када сам у Америци посећивао болеснике го- 
ворили су ми да са великим задовољством седе у 
болницама. Код нас сам чуо болеснике да се туже 
како у болницама не могу да издрже. A то je, го- 
сподо, све тако стога гато ми у нашим болницама 
нисмо још стигли да све како треба организујемо 
и средимо. 

Ja знам да нама много треба док ми у томе 
погледу достигнемо Америку. Али зато треба да се 
на томе ради да je што пре достигнемо и да код 
нас што пре створимо тип тих америчких болнииа. 

Мислим да су са болницаиа опет најоскудни- 
ја 'наша места у Херцеговини. Код мене je до ско- 
ра v срезу била једна бановинска болница, којом 
су се служили сви околни срезови, али je и она 
укинута. AKO се сада у селима тих срезова неко 
пазболи, онда мора да иде на лечење чак у Ду- 
бровник, да npehe неколико десетина километара 
пута. A где су човеку са села средства, нарочито 
са села у тим крајевима, na да превали толики пут 
и да издржи све те трошкове и напоре? 

Према овоме што смо овде укратко истакли, 
види се да овакву санитетску политику треба no- 
прављати и да на здравље и хигијену народа треба 
обратити сву пажњу, јер хигијенске прилике у 
иелој земљи нису ни мало добре. Једном речи, тре- 
ба учинити све што се може, na да ce у земљи по- 
дигне што више болница, амбуланти и лечилишта, 
нарочито no селима. 

Морам ce овде мало дотаћи и инвалидског пи- 
тања. Од рата je прошло већ скоро двадесет годи- 

155 



1234 XXXV РЕДОВНИ САСТАНАК — 7 МАРТА   1937. 

на, али питање инвалида није још дефинитавно 
решено. Инвалидски судови у целој земљи таквих 
нерешених предмета имају на хиљаде. Г. Министар 
je на томе много радио до сада, na имам пуно наде 
да ће он то врло важно питање што пре докоича- 
ти и средити, јер je мрајње време, да се то један- 
пут учиии. 

До сада се много говорило у јавности и o пи- 
тању прехране наших пасивних крајева. Прошле 
године питање те прехране решено je повољно, na 
се велики број сеоских и сиромашних фамилија 
тих крајева спасио од глади. 

Ове године један део државе задесила je 
суша. Многе опет крајеве потукао je сасвим град, 
na и ове године имамо глади. Отуда су већ 
одавно почели стизати брзојави ресорном Министру 
и батшвинама, али се за прехрану тога народа није 
до сада ништа учинило, сем мале новчане помоћи, 
која je отишла на Цетиње. 

Мишљења сам да за прехрану народа у тим 
пасивним крајевима треба установити један наро- 
чити фонд при Министарству социјалне политике 
и народног здравл^а и у годишње буџете 
стално уносити потребне кредите за то. Упо- 
редо, са дељењем те помоћи, потребно je да се o 
тим крајевима води рачуна, na да се они подижу 
и економски и постепено уређују, како би се по- 
требе за помоћ тим крајевима сваке године могле 
да смањују. A то ће се постићи најбоље на тај на- 
чин ако се за те крајеве првенствено буду давали 
кредити за израду путева, вода, чесама и ако се 
тамо буде развијала смишљена акција за подизање 
СТОчарства, воћарства и других врста народнс 
привреде. 

Буџетом овога ресора, господо посланици. 
нису предвиђени потребни кредити ни за друге 
многе социјалне акције, које ово Министарство 
треба да води. Не видимо да се интензивно ради 
на подизању домова за изнемогле старце и жене, 
домова и одгајилишта за напуштену и сиромашну 
децу, завода за шегрте и домова за раднике, сана- 
торијума за народ. Не чини се још ни сада ништа 
да се no улицама спречава просјачење и отклања 
беда оних, који живе и без крова над главом. 

Све су то питања, која ово Министарство има 
да решава, и да тако постепено отклања невоље 
коje често виђамо и сретамо на трговима и улица- 
ма наших градова. Сматрам да су буџети, са ко- 
јнма je ово Министарство располагало, недовољни 
и да их треба у будуће повећавати и овомеМини- 
старству давати могућности да се боље брине o 
тим потребама, које су тако велике. Ако хоћемо 
да имамо државу добру и народ здрав и напре- 
дан, онда се мора обратити сва пажња на здрапље 
народа и на његову хигијену и хигијенски живот 
уопште. 

Осим ових домаћих социјалних питања, ja бих 
се, господо посланици, овом приликом желео до- 
таћи и једног питања које je такође врло важно 
a o коме се у овоме Дому до сада није тако много 
говорило. To je питање наших исел^еника у Аме- 
рици. 

Још у детињству слушао сам да тамо има мно- 
го наших људи — радника. Тада сам слушао и 
многе приче o нашем великом проналазачу Николи 
Тесли. Много доцније сам сазнао и за пок. Несто- 
ра Жучног, који нам je отуда слао онако свеже и 
снажне стихове, у којима je певао o животу наших 
радника no америчким рудницима и фабрикама. 
A,   мало затим, ■ читао   сам   интересантне   приче 

из исељеничког живота рано преминулог припове- 
дача, пок. Петра Лубурића, у којима се тако лепо 
цртао и описивао живот наших људи у тој даљини. 
Али, први пут, ja сам o тим људима почео озбиљно 
да размишљам од онога трагичног дана, у зиму 
1915 године, када, изјутра рано, на морској пучи- 
ни, пред самим Сан-Ђованским пристаништем, 
угледасмо једну лађу са добровољцима из те дале- 
ке земље, која наиђе на мину и, после једне стра- 
ховите експлозије, потону. Један мали број тих 
мученика доцеије се cnace из воде, a други се сви 
потопише, без да су и корачили на тле своје наму- 
чене отаџбине. 

У даљем току рата, ja сам све више слушао 
и читао o нашим исељеницима у Америци. Стоти- 
не добровољаца пристизало je отуда скоро свако- 
дневно за неколико месеци, na и доцније и жу- 
рило се у помоћ нашој војсци. Многобројне наше 
мисије кретале су се тамо и све су оне од исеље- 
никатражиле или материјалну помоћ или физич- 
ку снагу. 

Наш исељеник добро je тада схватио и свој 
положај и положај своје Отаџбине, na je помагао 
све наше акције и капом и шаком. Ти наши рад- 
ници остављали су тамо и удобан живот и добре 
наднице и журили се на солунска ратишта. Са сво- 
јим новцем и капиталом они су још подносили и 
жртве и ишли радо да гину, само да помогну да 
се Отамбина ослободи и уједини. 

Али када се, господо посланици, завршио свет- 
ски рат и када je требало да се нешто учини за 
те ратнике, овамо нико на њих није хтео ни главе 
да окрене. Групе тих људи, наших добровољаца, 
који су своје војничке униформе били заменили 
ритама, могле су да се виђају непрестано неколико 
мессци после ослобођења no нашим пристаништи- 
ма, исчекујући лађе и тражећи да се неко смилује, 
na да их 'само пребаци преко мора, у Америку. 
Једна таква група, слабо обучена и одевена, избила 
ie једнога дана чак у Њујорк, na je то довело у 
незгоду чак и нашег тамошњег конзула, јер није 
имао сретстава да их помогне и да их негде смести. 

To je било, господо, прво разочарење наших 
исељеника у Америци. Али ни после тога тај наш 
свет није оставл>ен на миру. Стотине разних аге- 
ната размилело се тада no нашим тамошњим коло- 
нијама, да искористи и ту последњу исељеничку 
осетљивосг и чсжљу за парим крајем и за својом 
државом и да им исцрпе и последње њихове уште- 
ђевине. Тако je међу исел.еницима иза рата скуп- 
љено на милионс капитала који je дошао у нашу 
земљу. Али, на жалост, од свега тога капитала 
исељеник није имао ништа. Сва та предузећа у 
која je он уложио толики новац и. капитал већином 
су испропадала и пропала. 

Највите тога исел:.енич1<ог капитала страдало 
je тада у Српској земљорадничкој банци, a друге 
новчане заводе и друга предузећа у унутрашњости 
да и нс помињемо. 

Све ово, наравно, тешко je деловало на све 
наше исељенике. Тим ударом није само била тан- 
гирана родбина и својта тих људи него су тај удар 
осетили и сви наши новчани заводи. ИселЈенички 
каиитал, који je после рата почео да придолази 
банкама, почео je одмах после тога да нагло пре- 
сушује. ИсеЛ)еник више није веровао ни нашим 
новчаним заводима ни другим предузећима, само 
ако су она из наше државе. Исел^енпк je тако ра- 
дије улагао своје уштеђевине у Америци, na и 
онда када им je тамо претила опасност, него што 
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их je слао овамо. Тако je он своју зараду губио и 
тамо и овде, a све зато што исељеника одавде нико 
није знао ни хтео да заштити и сачува. 

Оваквим радом уништен je један велики капи- 
тал уништена једна богата ризница новца, која je 
могла, да смо паметно радили, сада финансирати 
наша 'многа домаћа предузећа и руднике, na да 
сада имамо у тим предузећима и наш капитал и 
нашу радну снагу. 

Taj пропали новац у Српској земљорадничкој 
банци признала je недавно држава исељеницима, 
али се и овога пута учинила са тим. једна неправ- 

Акционарима ове банке, који су, из патриотиз- 
ма и да помогну наше новчане заводе, у те акције 
уложили и своју последњу пару,    није    признато 
ништа. - 

Многи од тих људи сада су остали без икак- 
RHX средстава na чак немају од чега ни да живе. И 
Г>ни cv тражили неколико пута да им се тај уложе- 
ни капитал поврати као и другима, али je све то 
било без успеха. 

Наше исељеништво, господо, ма како се на 
његаТледало, данас je једна наша велика резерва 
vTvhHHH Иако наши старији исељеници полако 
изумирУ. и ако се они проређују свакога дана, тамо 
ипак остаје њихова одмладина. 

Али и та омладина je напуштена, јер ми o њој 
одавно не водимо рачуна. И да није, господо, та- 
мошњих организација, наших друштава, нарочито 

гаших свештеника и јавних радника, данас би no 
пшији   која се сада одавде води, наше исељени- 
ITBO било напола изгубљено и десетковано. Док 
није имао своје ослобођење и уједињене отаџбине, 
наш исељеник био je свестан да не може ништа ни 
тобити од ње. Али, после свршених ратова, после 
Јршко стечене слободе, он je ипак очевикао да га 

•тжава мало потпомогне na да се тамо боље орга- 
низује   Очекивао je нарочито да му одовуда дс^у 
учитељи и свештеници, a за друго се није   много 

Но свим тим његовим очекивањима изишло се 
млло v сусрет. Патријаршија je тамо послала само 
Гпадику  али му није могла дати довољно сретста- 

.,  ла тамо развије неку верско-националну и npo- 
RPTHV акцију већега стила. Колоније, које и ра- 

uuie нису    имале свога    свештеника,    остале су и 
* ље без учитеља. Где се исељеник сам снашао и 

^хнооио сретства, тамо се нешто и радило и успе- 
пп Онамо где тих средстава није било, наших 
људи je нестајало постепено a деца су се губила 
и потпуно американизирала. 

Ипак, уза све то, ми данас тамо имамо једну 
ооганизовану војску чланова no друштвима и саве- 
чима имамо своје листове, своје штампарије. Ta 
nnvLUTBa и ти савези имају од прилике око 24 ми- 
лиона долара капитала, имамо чак организоване и 
полмлатке тих друштава. Али све то што je тамо 
гтворешо и учињено, учињено je стога што смо 
тлмо имали један велики број добрих родољуба, 
loin cv увек"били несебични и који су увек знали 
л се жртвују. Нател.уде, наше раднике no коло- 

uuiaMa нико'није обраћао никакву пажњу. Ево вам, 
осподо   једног примера: Пре годину дана дошао 
u ie овде један врло заслужан наш исељвник, ду- 

^голишљи наш свештеник и мисионар у тим кра- 
^нима Обилазећи наше колоније у оно време када 
•-P то било врло тешко, он je крштавао чак и Инди- 
■Lue и преводио их у хришћанство. Овај човек 
могао je тада да се накупи блага jep му je награда 

нуђена у шипкама злата, али он je достојанствено 
хтео да врши своју мисију и да се ни o кога не 
огреши и никога не злоупотреби. Он je неуморно 
обилазио наша насеља, дизао дух народа, na чак 
његовом су иницијативом подигнуте и неколике 
цркве у иселЈеништву. Taj заслужни наш мисиоиар, 
што се сав истрошио у томе раду, чека већ пет го- 
дина да му се одреди нека стална помоћ или ме- 
сечна пензија, али му то још ни до сада није 
учињено. 

Таквих л>уди, заслужних за наше исељени- 
штво, имамо неколико данас у Америци. 

Нашем народу тамо потребна je просвета. Ако 
некада мисли да рачуна са тим делом народа, др- 
жава се мора некако постарати, na да питање те 
просвете тамо повољно реши. 

Све што држава, господо, потроши на ту исе- 
љеничку просвету она може то да и надокнади. 
AKO бисмо ствари добро организовали и средили, 
тај део народа ми бисмо могли да употребимо и 
на пропаганду. Добрим радом могли бисмо преко 
тих људи да сваке године у државу доведемо на 
хиљаде америчких туриста, могли бисмо чак орга- 
низовати и исељенички капитал, само ако се не би 
радило као што се радило до сада na да тај капн- 
тал уђе у наша предузећа и руднике. 

Ми у Америци имамо неколико конзулата и 
једно послапство. У те наше конзулате и послан- 
ство одовуда су често слати људи који су чинили 
грдне грешке, jep често нису били у контакту са 
народом и нису знали да се тамо снађу. Чешки 
претставници нам у томе пружају много бољих 
примера. 
Њихова претставништва помагала су да се 

тамо организује њихово исељеништво и оно je ор- 
ганизовано боље него иједно друго. Преко 
тих својих исељеника и преко њихове штампе они 
и сада успешно воде пропаганду за своју државу, 
уносе у своје банке приличан капитал. Они су се 
такође стално старали да своје исељенике обаве- 
штавају, док наше исељенике није нико обавешта- 
вао ни o стању наше трговине ни промета, ни o 
вредности наших државних папира. Па ни са тим 
нашим друштвима и организацијама није се ника- 
да имало никаквог ближег додира и контакта. 

Исто тако, тамо се, господо народни послани- 
ци, није обраћала пажња ни трговачким питањи- 
ма. Неке државе, на пример, у Америци добро 
пласирају многе своје продукте, док наших ни- 
каквих продуката уопште нема на америчким пи- 
јацама.. Неке покушаје у томе правцу чинио je 
само г. Коча Јоксимовић из Њу Јорка, али се та 
његова акција овде није разумела ни одавде по- 
могла како треба. 

Америка je прошла кроз многе фазе у животу 
док се израдила и подигла. Данас je то земља нај- 
већег просперитета, највеће радиности и земља 
највеће'слободе. Наше исељеништво послужиће 
нам да стално стојимо у вези са том земљом, no- 
служиће нам да се отуда и код нас пренесе нешто 
добро и нешто корисно, само ако то будемо знали, 
na стога сматрам да исељеништву треба поклонити 
много' више пажње и везати га не само духовно 
него и економски за своју домовину. 

Надам се да he г. Министар примити неке су- 
гестије које сам овде изнео, na стога изјављујем 
да ћу гласати са буџет Министарства социјалне 
политике и народног здравља. (Пљескање код 
већине). 
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Потпретседник Фрањо   Маркић:   Има  реч на- 
родни посланик г. Никон Лазаревић. 

Никон Лазаревић: Господо народни послани- 
ци, социјални односи су пресудни у решавању ак- 
туелних проблема садашњице. Сва превирања у 
свету имају своје узроке у социјалним поремећа- 
јима. И сасвим je природно да je r. Министар со- 
цијалне политике своју пажњу посветио сређива- 
њу социјалних прилика, начином и методом који 
je он нашао за најзгоднији. Његов je циљ да реши 
питање малога човека, био интелектуални или ма- 
нуелни радник — и одиста, решењем тога важног 
питања прилике би се знатно, веома знатно по- 
поправљале. 

Али, решавајући ова важна социјална питања 
г. Министар социјалне политике не сме да прене- 
брегне узвишене хришћанске принципе, који су 
први положили темеље регулисања правилних од- 
носа између свих људи без обзира на сталеже, без 
обзира на пол и класе, без обзира на богате и си- 
ромахе. A те узвишене и вечне принцнпе, на који- 
ма почива цео данашњи друштвени поредак, људи 
су касније покушали да изопаче и данашњу хри- 
шћанску културу униште безобзирпим сретствима 
који.м се данас служе марксисгички и (Комунистич- 
ки агитагори. 

Ja сам уверен да he Министар социјалне поли- 
тике водити рачуна o томе, јер мора да води ра- 
чуна no овим крупним моментима, без којих нема 
једне конструктивне социјалне политике. Али, 
како социјална политика обухвата цео живот је- 
днога шрода, једне породице, једне индивидуе, то 
je сасвим природно да све оно што тангира ове 
битне елементе људске заједнице спада у домен 
социјалне политике. 

Међу иногим питањима која се налазе пред 
Крал>евском владом налази се и питање Конкорда- 
та, које je у овом Дому од више говорника споме- 
нуго. To веома важно пигање има један велики 
социјални значај, јер се директно тиче унутра- 
IIJH>HX односа нашег хетерогеног друштва. 

Ja верујем речима г. Министра социјалне по- 
литике, ако сам ra правилно схватио, да Влада 
будно пази и да добро проучава ово судбоносно 
питафе и да he ra тако решити да оно буде камен 
темељац верскога мира, a не да посгане јабука 
вечнога раздора. 

He може у нашој земљи бити реда и напретка 
оез верскога мира и религиознога морала. Свим 
всрским законима мора бити циљ да обезбеде хри- 
шћанску л>убав и мир међу браћом свих вероиспо- 
иссти. To мора бити и смисао Конкордата. 

Ja чврсто верујем да нема ни једне владе која 
би желела да из њених закључених уговора про- 
истеку узроци вечитог раздора и вечите кавге. И 
зато мислим да he Краљевска влада и у овом слу- 
чају, приликом закључења Конкордата, умети до- 
стојно да заштити државне и националне интере- 
се и да обезбеди Уставом признату равноправност 
свих вероисповести у нашој КралЈевини. 

Желео бих овом приликом да учиним једну 
малу напомену г. Министру социјалне полигике у 
поглсду његовс изјаве o томе да се дискусија o 
Конкордату има да пренесе са улице у Скупштину. 
И ja сам тога мишљења да се дискусија o овом 
важном питању има да води у Народној скупшти- 
ни која je за то надлежан форум. Али ипак мислим 
да се под улицом није подразумевала српска пра- 
вославна црква што свакако и г. Министар није 
мислио. 

Српска православна црква и њен Патријарх 
Варнава могли су се меригорно да упусте у диску- 
сију овога питања које дубоко тангира интересе 
цркве и ако су то радили, то су чинили no одлуци 
Светог Архијерејског сабора, који je донео своје 
решење да o овоме важном питању каже своју реч 
и да учини своје примедбе на Конкордат. 

Допустите ми, господо народни посланици, да 
овом лриликом као свештеник Српске православне 
цркве истакне;« бескрајну трпел.иБост у верском 
погледу и широкогрудост наше Цркве према сви- 
ма осталим вероисповестима и да je у тој трпељи- 
вости и широкогрудости предњачио и увек пред- 
њачи Поглавар Српске православне цркве Његова 
Светост Патријарх Варнава. 

Независно од тога акција Српске православне 
цркве и њеног Високог поглавара била je изван- 
редна у свима правцима. Велики родољуб, помагач 
и пријатељ свих хуманих друштава, Поглавар срп- 
ске православне цркве развио je једну велику со- 
цијалну акцију. Поред многих досадашњих резул- 
тата те плодоносне социјалне акције ових дана 
листови су забележили као последње велике и зна- 
чајне резултате тога каритативног рада, оснивање 
Дома за просјаке и Дома за напуштену децу и 
девојке. 

ETO како Српска православна црква има и је- 
дну велику социјалну мисију чиме она увелико 
припомаже конструктивном програму Министра 
социјалне политаке, a то he она у овом смислу чи- 
нити и убуду11е. 

A сада, имам да вам кажем, господо народни 
посланици, неколико речи o своме Срезу левачком. 

Иако најстарији и најзаслужнији у овој Ha- 
rnoj државној заједници, ипак морам и сада кон- 
статовати као и прошле године када сам са исте 
говорнице говорио, да се мој Срез левачки од črpa- 
ne меродавних фактора запостављао и најмање 
пажње му je o6paheHO у сваком погледу, било то у 
културном, техничком, просветном или социјалном, 
овај срез je заостао иза свих срезова ,не само ње- 
гове ближе околине, него и целе државе. Од пре- 
васходне je важности питаље саобраћаја у овоме 
срезу — железнице и путеви. 

Ja и овога пута апелујем на Краљевску владу, 
да учини што до ње стоји, да изиђе у сусрет 
оправданим надама овога краја и да задовољи 
бар највиталније потребе становништва овога 
среза. 

Уверен, да he Краљевска влада имати разуме- 
вања за потребе мога краја, и верујући да he еко- 
номска и социјалма политика Краљевске владе и 
Министра социјалне иолитике много допринети 
тако потребном сређивању унутарњих социјалних 
прилика, ja hy гласати за буџет Министарства со- 
цијалне политике и народног здравља. (Одобрава- 
ње и пљескање код већнне). 

Потпретседник Фрањо  Маркић:  Реч  има на- 
родни посланик г. Александар Станкови^ 

Александар Станковић: Пре преласка на саму 
дебату o буиету Министарства социјалне политике 
и народног здравља, ja сматрам за дужност и пра- 
во да као народни посланик једног од најсирома- 
ппшјих срезова наше државе, Среза лужничког, 
бив. округа пиротског, Бановине моравске, дакле 
са крајње источне границе наше отаџбине, изнесем 
своје, a ca овим и погледе целокупног народа тога 
краја, без обзира на партијско-политичка уверења, 
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на т зв „хрватско питање" које je од досадашњих 
говорника са овога места поменуто и који су своје 
мишљење дали, тим пре, што нисам имао част да 
учествујем у начелној дебати, у којој je као глав- 
на тема било хрватско питање. 

Нећу говорити као партијски човек, јер при 
оасправи тога питања партијско-политичкој при- 
меси нема места, нећу говорити ни као ратник, 
'активни борац и резсрвни официр свију минулих 
гттова — као п.пукоиник у резерви, неће ме при 
томе завести на странпутицу ни принете жртве 
Moie најближе фамилије: један погинули рођени 
боат активни официр, a други тешки ратни инва- 
лит'већ hy говорити као добар Југословен, који 
сннм својим бићем нс прави разлику између Сло- 
венаца, Срба и Хрвата, волећи их све чистом и не- 
гебичном љубављу као браћу своју, испуњујући 
тиме гесло нашег Великог просветитеља и царског 
гина Св Саве: Брат je мио, које вере био, a Koje 
iP нашло верног изражаја у другом^смерном слу- 
житељу Божјег храма, неумрлом пооорнику слоге 
Соба' Хрвата и Словенаца, славног имена и помена 
бкскупу Јосипу Јурају Штросмајеру. 

Господо народни посланици, излишно je да 
ia поред толико других стручно образованих ro- 
ворника, излажем историјске и остале податке o 
томе да ли смо ми Словенци, Хрвати и Срби један 
наоод од три племена или смо три разна народа, 
ко1И никакве везе између себе немамо. У колико 
сам ia у школи учио, a доцније као народни учи- 
тељ читао и деци o томе предавао, знам да смо 
Један народ, који говори једним језиком, и који 
једни за друге осећамо братоку љубав. Велики 
Илирски покрет, у коме може се рећи, главну уло- 
rv имају велики синови братског хрватског napo- 
na- Гај Рачки и многи други с једне стране, a ca 
invre школовани Срби тога доба нашао je од- 
јека код неписмених и иголуписмених народ- 
„их маса српског сељака, нарочито у добу 1848 ro- 
лине када су Србијанци под вођством нашег на- 
потног јунака војводе Стевана Книћанина похи- 
тали својој браћи Хрватима и Србима с оне стране 
Гаве и Дунава и борили се раме уз раме за сло- 
5олу шихову, онако исто као Хрвати под својим 
иитешким баном Јелачићем. Не даје ли то, госпо- 
по народни посланици, непобитног доказа само- 
гнести простог народа, да смо једно исто, да смо 
Гшаћа који братски једни за друге осећамо и жи- 
ноте своје полажемо на олтар те заједнице. Сви 
ти народни борци склопили су своје уморне очи 
и одлазили јсдан за другим на онај свет, жалећи 
mro им Творац није доделио ту срећу, да својим 
очима виде своју ослобођену и уједињену браћу. 

Али жижа тога надања није се угасила. Народ 
u н егови школовани синови нису клонули. Они су 
nr>nvT Војводе Стрељс из Среза власотиначког ве- 
плвали и деловали, уверени да ће испунити про- 
^очанске речи Стрел^не, који je чувши за српску 
пт-ибију «а Каменици и Чегру код Ниша појахао 
"ooiV хаткињу и пошао у борбу. Кад му je скре- 
Hv-ra пажња да je све пропало и да ће његов труд 
бити узалудан, Стреља je одговорио: По моме 
тлагу доћи ће једни, доћи he други, na he доћи и 
трећи. Добар je Бог, он he за све Једанпут нас на- 

ГРаДДошла je критична 1914 годииа и катастро- 
Љална 1915 за малену Србију. Има ли, господо, 
већег и узнишенијег примера у историји света, да 
|еда«   малени   народ,   који  већ  губи  своју  родну 

груду, и напушта огњишта својих предака и своје 
најмилије препуштајући их обести завојевача, npe- 
ко својих народних изабраника у Народној скуп- 
штини у Нишу, даје свечану изјаву целоме свету: 
да he се српоки народ и даље борити, не само за 
своју слободу, него и за слободу и уједињење са 
својом браћом Хрватима и Словенцима. 

Тако говори и oceha брат за брата. 
Такав поклич налази одјека и у срцима Хр- 

вата, Словенаца и Срба, нарочито оних, који су 
за кору хлеба напустили своја огњишта и отишли 
у тујуину. Они на поклич прелазе акеан и мора. 
Долазе на солунски фронт, образују се легије њи- 
хове, образује се Југословенска дивизија, где бра- 
ha раме уз раме и с пушком у руци годинама тру- 
ну у рововима, потом грудима својим разбијају 
гвоздени обруч непријатеља и победама својим и 

■на крви и костима изгинулих мученика, омогућише 
да се оствари вековни сан Хрвата, Словенаца и Ср- 
ба: Слобода и Јединство наше, да се створи Кра- 
љевина Срба, Хрвата и Словенаца сада једна и не- 
раздељива Краљевина Југославија. 

Ja верујем, ако има загробног живота да су 
и давно помрли борци за ту идеју, na били они 
Хрвати, Словенци или Срби, били срећни, када je 
некадањи њихов вековни сан остварен. 

11оточм crBap«oiuhy и најсвечанијим изјавама 
претставника Срба, Хрвата и Словенаца пред ае- 
ропагом мировне конференције: да су сви они је- 
дан и исти народ, велике силе дале су и свој бла- 
гослов у стварању Краљевине Срба, Хрвата и Сло- 
венаца, потом Краљевине Југославије, као амблем 
да смо били и остали један народ и је|дна неде- 
љива држава. 

Па откуда сада, господо народни посланици, 
да се са извесне стране упорно тврди, да ми никада 
нисмо били нити ћемо бити један народ? Откуда 
поникну то и ко посеја то злосретно семе раздо- 
ра? Ko и са каквим правом уноси сада злу крв међу 
нас. Ko je тај што сада пориче ону свечашу изја- 
ву пред мировном конференцијом да смо један на- 
род, na чему смо и засновали своје јединство пред 
целим светом и добили једну државу. 

Ми, Срби, из малене предратне Србије, знамо 
и на својој грбачи најбоље смо осетили шта значи 
бити мален народ и држава. Сваки се натресао над 
нама, ina било то Аустрија било Мађарска, a да и 
не говорим и o другима. Морали смо се склањати 
и тешке уступке давати осионом непријатељу при- 
6HpajyhH тада све своје онаге да охолог насртача 
на наша и човечапска и божанска права мушки до- 
чекамо. 

Сада, господо народни посланици, када по- 
стасмо и бројно и територијално велики, бар ве- 
лики у поређењу са предратним стањем; сада када 
се o нашој речи води рачуна; сада када се питања 
Средње Бвропе me решавају без нашег пристанка, 
— зар сада да се разједињујемо и постанемо no- 
приште братског трвења. — Никада. Ko воли искре- 
но и несебично наш троимени братски народ, ко 
воли нашу једну и нераздељиву Југославију којој 
je Bor дао сва блага у плодној земљи, благом под- 
небљу, где се од иас свију тражи слога и заједнич- 
ки рад да мудро и паметно искористимо Богом да- 
не благодати и да сви будемо срећни и задовољни 
и без бојазни гледамо у још срећнију будућност, 
— тај не сме ни помислити на наше раздвајање, 
na ма у коме виду то било. Народ je лепо казао: 
AKO гости нису бесни, кућа није тесна. 
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Рекох што ja лично и целокупни народ мога 
изборног среза, a могу смело рећи и целокупан 
иарод бив. округа пиротског мислимо и осећамо. 
За нас, господо посланици, хрватско питање не 
постоји, али постоји питање нашег унутарњег 
уређења. 

Господо народии посланици, прслазећи на ра- 
справу партије бумста Министарства за социјалну 
политику и народно здравље, бићу кратак и имам 
да кажем само слсдеће: 

Ja верујем, да се и г. Министар старао да у 
буџет уђу све оне позиције и онс суме, које су 
прсма садањим приликама потребне за испуњење 
намсн.енога циља коме то Мииистарство и служи. 
Xuliy да истакнем само једну констатацију да ра- 
нији режими нису водили довољно рачуна o моме 
изборном срезу, Срезу лужничком, који долази у 
ред најсиромашнијих срезова наше државе. Тиче 
се здравствених институција мога среза. Није се 
дало ништа томе крају. Предложио сам засебан 
амандман, no коме би се г. Министар финансија и 
са овим Министарство за социјалну политику и 
народно здравље овластило: да за подизање једне 
амбуланте у среском месту Бабушници унесе сума 
од i 50.000 динара. 

Колика je потреба за том амбулантом у доба 
разних болештина, нарочито венеричних болести, 
акутних и тешких обољења сељачког сталежа који 
морају да превале no 40—50 километара да би 
стигли у Пирот и потражили спаса своме животу, 
превожени воловским или коњским колима и за- 
прегом по врлетним местима и примитивним путе- 
вима, — не треба нарочито ни да подвлачим. 

У поређењу са другим крајевима и местима, 
којима je се излазило и излази у сусрет оваквим 
захтевима, ja могу смело да тврдим: да народу 
бившег округа пиротског није држава излазила у 
сусрет никаквом помоћи. И ja апелујем на г. Ми- 
нистра да прими мој предлог да се у буџету Ми- 
нистарства за социјалну политику и народно 
здравље утроши сума од 150.000 дин. за полизање 
тражене амбуланте. 

Друго, познато je да народ Округа пиротског 
због оскудице у зиратној земљи као и у оскудици 
свега осталог што даје економско-привредну снагу 
једном крају бива принуђен да иде у т.зв. печалбу 
те да на другом плоднијем и срећннјем крају за- 
ради колико-толико да би себе и своју породицу 
прохранио за време зиме. To тако1)е као ноторну 
истину не треба нарочито да доказујем. 

Taj свет у бројном износу од 4—5000 душа, 
великих и малих мушкараца почетком пролећа на- 
пушта своје убоге домове и иде у печалбу. 
Њихово je главно занимање^рад и израда 

цигле, црепа и ћсрамиде. To je чисто сезонски рад, 
који траје од Ђурђевдана до Митровдана. 

За то време и када су лепи лани, он« раде и 
производе. 

Награде њихове нису фиксиране, a радно вре- 
ме њихово, a због врсте продукта, које као што 
рекох заниси, од лепог времеш, — то радно вре- 
ме почиње од 4 изјутра и с прекидом од 1 сата 
после ручка, траје непрекидно до 6 или 7 часова 
увече. Тек тада, они вечерају и своја заморна тела 
предају починку. To се из дана у дан понавл^а. 
Њихова зарада, управо награда за та j напорни 

рад зависи од количиине произведених артикала, 
n.iip. но^а тих раденика уговори са сопствеником 
црепане циглане, да произведе  1, 2, 3 или 5 ми- 

лиона цигала, црепа и ћерамиде no утврђеној цени. 
AKO би се радно време оваквим раденицима 

ограничили no општем правилу, уговорни однос 
ис би се могао испунити, из чега би резултирала 
сува штета и за сопственика циглане и за раде- 
нике, тако, да би то било катасгрофално за обе 
странс, a парочито за раденике. 

Услед тога, предлажем и молим господина Ми- 
нистра социјалнс политике, да радно време овим и 
оваким радспицима ие ограничава no општем 
принципу радног врсмена, већ да се у том погледу 
учини изузетно тако. што ће со радно време оста- 
вити слободно no уговсЈру изме1)у странака. 

Треће, no Урсдби o инвалидској помоћи од 
1 априла 1936 године, предвиђено je: да право на 
инвалиду добијају они инвалиди, који су сиро- 
машног стања, a сиромашног су стања они, који 
не плаћају више од 170 димара непосредне порезе 
закључно; добровољци, без обзира на порезу на 
добијену земл>у, a исто тако инвалидске насеље- 
ничке породице у Јужној Србији. 

Инвалиду не добијају: Ивалиди VI—IX групе, 
60%—50%, 40% и 30% без обзира; Инвалиди 10035 
неспособности (1 група) ако плаћају више, од 200 
дин. порезе; инвалиди свих осталих група, ако пла- 
ћају више од 170 динара непосредне порезе; и др- 
жавни и самоуправни пензионсри, пошто поред 
иопзије примају и инвалиду. 

Господо народни посланици, када je држава 
позвала све своје синове да се ставе на браник 
Отаџбине, она није правила разлику између бога- 
тих и сиромашних. Сви су они пошли у рат, верно 
и -предано се борили и у тој борби добили тешке 
повреде, који су их лишили важних органа за 
привреду. 

Кад, дакле, држава није правила никакву раз- 
лику између богатих и сиромашних, када су они 
требали на бојним полЈИма да гину и остају неспо- 
собни за своју привреду, онда није право, a ни 
Богу драго, да се чине оваке огромне разлике v 
ппиалиди. 

Њима свима требала je држава у знак свога 
признања за њихове принешене жртве да .да ко- 
лико-толико праведну награду, која ће им бити 
еквивалент за умањену привреду њихову. Све ово 
под условом, да величина те инвалиде буде везана 
са имовним стаљам шшалида и no том се односу 
учини правда за сваког инвалида подједнако. 

Због овога предлажем, да се чланови Уредбе, 
који o томе говоре a имено чл. 13—96 и чл. 14—99 
измене у толико. што би гласили: да право на 
инвалидску потпору имају сви инвалиди, без обзи- 
ра на величину порезе с тим, да инвалиди једне и 
исте групе уживају исту потпору, сразмерно по- 
рези коју плаћају тако, да се у томе правцу одреди 
и laumiV no KOJOJ lic сиромашни добијати више, a 
иму11нији мање. 

To, господо посланици, захтева правда и инте- 
реси одбране наше државе у критичним њеним мо- 
ментима. 

Има још једна ствар, којој треба поклонити 
пажње. To je питање подвоза на државним под- 
возним средствима, a тиче се раденика у опште. 

До сада je се практиконало, да раденици из 
унутратњости морају претходно добити уверење, 
тј. објаву, да иду на рад из свога родног краја у 
други, који било крај. Ту објаву издају општинске 
власти. Са том обЈавом радени« мора да се при- 
jami Бераи рада, која му na основу те објаве издаје 
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жељезничку карту повлашћене вожње; a при по- 
вратку обраћа се Берзи рада друге бановине, у 
којој je радио, те да му она изда карту повлашће- 
не вожње за повратак. 

4 Колико je овај поступак компл^кован и, наро 
чито, колико je то скопчано са материјалним изда- 
цима једног сиромашка, који од крајње границе 
своје општине мора да путује и плаћа пун износ 
подвоза до Берзе рада при поласку, a тако ист.о и 
при повратку, — даје ми разлога да учиним пред- 
лог господину Министру социјалне политике и на- 
родног здравља: да у споразуму са Берзама рада 
свију бановина, донесе одредбу, no којој ће раде- 
ници добијати право на повлашћену вожњу за 
одлазак и повратак на основу објаве општинске 
власти непосредно и без учешћа Берзе рада. 

Имам пуно поверење у Краљевску владу г. Ми- 
лана Стојадиновића и њеног агилног и експедитив- 
ног Министра социјалне политике и народног 
ндравља и изјављујем да ћу гласати за овај буџет. 
(Пл.ескање код већине). 

Потпретседник Фрањо Маркић: Реч има на- 
poiHH посланик г. др. Живпјин Поповић. (Чује се: 
Није овде!) Пошто г. др. Поповића нема овде, сма- 
тра сс да ie одустао од речи. Реч има народни no- 
сланик г. Растко Петковић. 

Растко Петковић: Господо народни посланици, 
кача je реч o буџету Министарства социјалне по- 
питике и народног здравл^а, ja бих истакао још 
неке потребе, и ако je малопре мој брат приказао 
■и.цекле и сташе у мом срезу. Ла бих додао још 
нешто. Жао ми je што овде нема г. Министра со- 
цијалне политике, јер се ради o једној врло важ- 
ној потреби. У погледу болница, o којима су сви 
наши другови прсдговорници говорили, ja бих ре- 
као да се болнице налазе у још тежем стању него 
што су они рекли. Исто тако морам истаћи да ни 
и-нвалидоке потпоре још нису регулисане. Ja имам 
мом Срезу сребрничком ратних добровол^аца са 

солунског фронта. Има их који су већ изумрли и 
оставили незбринуте породице, a има их који су 
ioni живи, без ногу, без руку, a још ни до данас 
'HHCV регулисане инвалилске потпоре. Ja сам баш 
поошле године предао неколико тих предмета суду 
Ват.свске дивизијскс области na још ни до данас 
та ствар нијс уређена. Има jom иородица изумрлих 
патника, који још нису добили инвалиде, na би 
било право и бнла би света дужност свију нас a и 
г Министра социјалне политике и наролног здрав- 
i.i ia се тим породицама и њиховој сиротој деци 
лооуди инвалиднина или у најгорем случају да се 
тој"ратној сирочади, док су још нејач, док бар 
Не' одрасту, на не«и начин помогне. 

Хтео сам још да додам да у мом Срезу сребре- 
ничком има минерална вода коју наш народ зове 
губер вода. Још за време Аустрије та вода je била 
онекЛе оправл.сна, ттоднгнуто je нешто зграда. 

Bani од наших ратних добровол.аца са солунског 
(Кронта који cv били расути широм света, чуо сам 
rta ie та вода надалеко позната, чак и у Кини. 
Истина за нреме Аустрије »ва вода je искоришћа- 
вана мало бол.е и на томе je рационалније рађено. 
MchvT^M данас могу ла кажсм ла je то скоро са- 
свим напуштено, иако се ради o једној потребној и 
озбиљној ствари. Жао ми je што г. Министра нема 
ов ie и да ову ствар озбиљно узме na да се додели 
Гедна помоћ"како би се те зграде оправиле и ми- 
нерално врело што бол>е уредило. Ту долазе свакс 

године људи из свих крајева наше земље на лечење 
и на одмор, али од тога има мало користи, јер ту 
нема онога ■најпотребнијег што би требало да буде. 
Ja сматрам да je то врло корисна ствар за нашу 
земљу, a поготово када се за ову воду интересују 
и стране земље ради њезине лековитости за мало- 
крвност. 

Moj Срез сребренички веома je сиромашан и 
много je пострадао и с те стране такође било би 
добро и корисно када би се ова минерална вода са 
већ постојећнм уређајем довела у ред и довољно 
опремила и када би држава преузела експлоатацију 
овог врела у своје руке. За време досадашњих 
управа то je слабо ишло. 

Kao што сам раније рекао и као што je то из- 
нео и мој брат стање je вепма тешко јер имамо 
добровољаца и инвалида који су већ и помрли или 
су на умору a ни данас, остављајући за собом ситну 
децу, нису регулисали своје инвалиде. Исто тако 
мој предговорник изнео je стање у болницама које 
je веома тешко и очајно. 

Ha крају свога говора часг ми je изјавити да 
би за буџет Министарства социјалне политике гла- 
сао засебно, али како je он у саставу општег др- 
жавног прорачуна, против кога сам у начелу гла- 
сао, то изјавл.ујем да hy гласати и у појединостима 
против. (ПЂескање на левици). 

Потпретседнпк  Фрањо  Маркић:  Реч   има   на- 
родни посланик г. Милош Рашовић. 

Милош Рашовић: Господо посланици, ja сам 
хтео да говорим o једном питању из ресора Ми- 
нистарства социјалне политике, a то je питање 
радничке коморе у Зетској бановини. Али, какп 
сам сазнао да je г. Министар Цветковић, односно 
да je Краљевска влада вољна да то питање повољ- 
но реши, ja нећу овом приликом говорити o томе 
питању. 

Што се тиче осталих питања o њима су гово- 
рили други и ja hy се користити овом приликом 
да  одговорим на једну личну примедбу. 

Један од наших другова посветио je мени и 
моме говору готово четвртину свога говора, хо- 
тећи да ми импутира да намерно и свесно хоћу да 
распирујем мржњу између вера или покрајина. Ме- 
ђутим ja то пајкатегоричније демантујсм, a и без 
овога мога демантија целокупна моја прошлост 
демантује сваку таку тврдњу. Од 1912 године na 
све до 1919 године ja сам на сваком месту то видно 
доказивао, a од 1919 године na до данас непре- 
стано и стално био сам на линији народног једин- 
ства и на тој линији ja сам уверен да ћу остати 
све до краја мога живота. Међутим, ако no неки 
пут укажем на извесне чињенице које иду баш на- 
супрот ономе што ja заступам, онда се из тога не 
може изводити заклЈучак да сам ja против народ- 
ног јединства. Тако када сам говорио o питању 
железница и када се мени хтело да импутира да 
сам против железница у Босни, зато што сам го- 
ворио o железници која треба да прође кроз Црну 
Гору, a која je требала да се ради још 1922 го- 
дине и за коју je био закључен један зајам, али 
je противно закону трошен на друге сврхе, не мо- 
же ми се импутирати да говорим против Босне. 
Говорио сам против одустајања да се ради пруга 
која je 1928'29 ушла у закон да се ради као прио- 
ритетна пруга. Према томе ни на који начин не 
може да се закл^учи да сам ja пр.отив грађења же- 
лезница у Босни само зато, што сам тражио да се 
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ова железница у Црној Гори ради онако како je 
пре,ши1)(.'11о. Међутим ja немам ништа против тог^, 
да сс приступи грађењу железница у Босни онако 
како то изискују државне  и опште  потребе, али 
да се због тога не одустаје од израде ове пруге. 

Друго, господо, г. Мијић je у свом говору иста- 
као   као   да   сам   ja   не   знајући прошлост   г. Ћу- 
мавића говорио o њему као o човеку који није на- 
ционални радник. Господо, ja Ћумавића никада у 
животу ниса.м видео нити сам га познавао, први пут 
сам га видео у Букурешту. И, господо, никада и 
ни у једној прилици од мене нико није могао чути 
да сам се ja позивао na прошлост да њоме распи- 
рујем мржњу, напротив ja сам увек гледао да се 
прошлост не помиње, да се из прошлости не изво- 
де они закључци који би могли да шкоде баш мом 
начелу н мојој идеологији, a то je народном једин- 
ству. Али то не значи, да ja треба да прећутим 
оно што сс са противне стране истичс, a што може 
да вре^а свакога и Србина и Југословена. Господо, 
ja сам, без обзира на прошлост Ћумавића, изнео 
пред sac оно што je г. Ћумавић казао пред четво- 
рицом колега међу којима je било колега и са ваше 
страие  г.   г.  Микићем,  Кабалином,  Жарком  Тома- 
шсвићем. Г. Ћумавић je казао ово: Ви хоћете да 
се претстављате као наши ослободиоци, a ви не 
знате да ми знамо да je Солунски фронт фалси- 
фикат, да  на Солунском фронту није било више 
од 30.000 Срба. Ви сте савезнике  преварили, ка- 
зали  сте  да  имате   250.000 војника,  a  имали  сте 
свега 30.000. Kao што видите нисам говорио o про- 
шлости г. Ћумавића него оно што je г. Ћумавић 
казао. AKO OBO не буде казао г. Ћумавић, ja изј|ав- 
љујем: да нећу бити посланик. Али кад je већ ово 
казао његова je дужност била да дође да са овога 
места то или оправда или демантује; да каже pe- 
kao сам или у шали или у заблуди. a не да пошаље 
другог да га брани и то за нешто што му нико 
mije пребацио. (Гласови: To je шала!) Ако то ви 
сматрате за шалу ja то не сматрам. Ми Срби пре- 
лазимо  и  затварамо  очи   пред  многим  и   многим 
стварима,  na  онда треба  и они ла  имају толико 
увиђавности да поштују оно што je за нас свети- 
tbfl. .Icp, господо, ja знам колико je л>уди тамо по- 
гшуло и  оставил(1  кости,  na  да се то сада прс- 
тварп у фалсификат. Дакле, ja нисам имао намеру, 
кад сам ово истицао, да износим његове незаслуге 
За Српство и Југословеиство, него да истакнем ње- 
ГОВО пепоштовање онога што je мени свето, a ja 
сам уверен да би то требало за свакога од вас да 
буде свето. Kao што видите не истичем ja мржи.у, 
него <>ни који имају најмање права ла се исптчу. 
Нико нијс великолушнији ол нас Срба. Ми никада 
не истичемо заслуге за ову землЈу, али зато чујемо 
врло чссто прекоре као да смо ми за све криви са 
других crparta. Зар je нама било лако када je у 
.Словенцу"    изашао    чланак,    приликом   доласка 
Франше Депере-а, у коме je поздравл>ен као осло- 
бодИоц CpncKor и Југословеиског народл. Вило je, 
господо,  Француза на Солунском  фронту, али су 
најтеже положаје Срби ломи.чи сиојим грудима и 
зато, господо, мора се то бар поштовати. Г. Мијић 
није, Ktto mro видите, нмао права zna браии г. Ћу- 
MaBnlia. (Одобравап^е na ЛбВИЦИ). 

Потпретседпик Фрањо Маркић: Реч има на- 
родни посланик Рудолф ПлеСКОВИЧ. 

Rudolf Pleskovič: Gospodo narodni poslanici! 
Ministarstvo socijalne politike smatrano je od svoga 
početka Ministarstvom 2 i 3 reda i prvom stepenicom 

ministarske karijere. Pošto smo dobili Ministarstvo 
za fizičko vaspitanje, ono je preuzelo nezahvalnu 
ulogu nepoželjnog Ministarstva, ako izuzmemo Mi- 
nistarstva bez portfelja, kojih imamo sada ništa 
manje nego tri, ali koja nisu ništa drugo nego poli- 
tičko partijske sinekure. Imamo svega 17 ministar- 
stava, pa nam se obećavaju još dva nova, čime ćete 
povećati broj mjesta za političke poslove, a isto 
onako i šanse za ministarske kandidate. Srećna ze- 
mlja, koja uza svu privrednu i socijalnu krizu može 
da" podnosi takav luksuz, kakav ne mogu da ga 
dozvoljavaju sebi mnogo bogatije i sretnije države. 

Kao što je već rečeno. Ministarstvo socijalne po- 
litike, koje je bilo kroz sve vreme pastorče u našoj 
upravi, smatram ja veoma važnim, ili barem ništa 
manje važnim nego je na primer Ministarstvo unu- 
trašnjih poslova ili Ministarstvo pravde, jer dobra 
planska i promišljenja socijalna politika umanjuje 
potrebu i rad obadviju ranije napomenuta Ministar- 
stva pošto je dobra socijalna politika, koja rešava 
socijalne probleme najširih slojeva naroda, kako se- 
ljaka kao i radnika i intelektualaca, najbolja garan- 
cija za mir i red u državi. 

Gospodo narodni poslanici, imamo dobre i mo- 
derne socijalne zakone da bi se s njima mogli da po- 
nosimo pred stranim svetom, ali žali Bože tek na 
hartiji. Ovi se zakoni u praksi ne sprovode, pa ih 
preduzeća gaze na svakom koraku, bez bojazni da 
hi ih mogla zadesiti zaslužena kazna. Uzroka za to 
ima više. Ima možda činovnika, koji svoj posao ne 
vrše savesno, ima možda suviše mali broj činovnika, 
možda su krediti nedovoljni kako bi moglo činovni- 
štvo da savesno vrši svoju službu i češće pregleda 
sve radnje. Možda leži i uzrok i u tome, što je de- 
lokrug pojedinih inspekcija rada preopsežan. Ovo bi 
se poslednjem uzroku moglo doskočiti time što bi 
se u srezovima sa osobito razvijenim zanatstvom i 
industrijom postavile ekspoziture inspekcije rada. 
,Ia nalazim, da bi već ovo i dovoljni krediti uveliko 
pomogli boljem sprovodenju zakona. 

Ekspozo g. Ministra bio je interesantan i moglo 
bi se reći da pokazuje ozbiljnu nameni, da se već 
jednom pristupi rešavanju socijalnih pitanja u našoj 
državi, da ujedno nama, koji ipak suviše dobro po- 
znajemo današnje prilike, ne odu/ima veru u reči g. 
Ministra više nego opravdana pomisao, da je sve to 
tako lepO udeŠLMio tek iz političko-partijskih razloga 
i u političko-partijske svrhe. 

G. Ministar Čvetković u svome ekspozeu naveo 
je u ciframa mortalitet  našega naroda. Ove su cifre 
direktno  porazne,  a  osobito  što  se  tiče  mortaliteta 
zbog tuberkuloze. Napomenuo je takode broj usta- 
nova, dispanzera Itd, Sto bi imalo sve da odmogne 
ovoj   nacionalnoj   nesreći.   Ove   ustanove   zaslužuju 
pohvalu i  ne  može  da se poriče njihova korisnost. 
ali  ona  nisu dovoljne, jer one  ne  uklanjaju uzrok 
pojave ove bolesti. U ovim se ustanovama bolesnici 
tek pregledaju, određuje se njima dijeta, daju im se 
uputatva za stanove itd., ali im se nedaju sredstva, 
kojima bi se oni mogli lečiti, i što je najglavnije: u 
ovim se ustanovama ne hvata zlo u njegovu korenu, 
ne ulazi se u prilike svagdanjeg života, u onu bedu 
i nevolju, u kojoj leži glavni uzrok tog nacionalnog 
zla. Što pomažu sva uputstva, ako nema sredstava, 
kojima bi mogao bolesnik da nabavi pravilnu hranu, 
kojima hi  mogao da higijenski  uredi svoj stan itd. 
Tuherkulo/a  je bolest  siromašnih slojeva. Ona basni 
najviše   onamo,   gde je siromaština   najveća, a gde 
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ima to, nema dovoljne hrane, nema higijenskih sta- 
nova, nema uopšte higijenskih uslova. Tu leži uzrok 
celog ovog velikog zla! 

Kao učitelj u rudničkim revirima, imao sam pri- 
liku da vidim svo siromaštvo rudarske dece. Više 
od 70% njih nemaju dovoljno hrane, pa su zbog toga 
izloženi tuberkulozi. Nije li to strašno! Zadaća soci- 
jalne politike -jeste, da širokim slojevima radničkim 
i narodnim masama stvori bar snošljive uvete života, 
pa ćemo time ukloniti i uzroke za širenje tuberkuloze. 

Lečenje tuberkuloznih u bolnicama gotovo je 
sasvim isključeno, a osobito u Dravskoj banovini, 
gde su sve bolnice daleko prenapunjene drugim bo- 
lesnicima. O nesnošljivim prilikama u tim bolnicama 
govorio je u Finansijskom odboru drug Prekoršek, 
pa ja ne bih hteo da to ponavljam. Napomenuo bih 
jedino činjenicu da u Ljubljanskoj državnoj bolnici 
nema mesta ni za najteže bolesnike, da se moraju 
bolesnici smeštati po hodnicima i čak i po dva u jed- 
nome krevetu i na nosilima. G. Ministar u svome 
ekspozeu naveo je i razne socijalne reforme, koje je 
već sproveo i koje namerava da sprovede. Ja bih 
bio veoma zahvalan g. Ministru za sve ove lepe na- 
mere, samo da mu mogu poverovati, da su ta nje- 
gova' obećanja zaista iskrena, pa da se iz njegovih 
obećanja i namera 'iie kriju izvesni stranačko-poli- 
tički ciljevi. Svakako bih želeo nešto brži tempo kod 
sprovodenja tih reformi, pošto su vremena ozbiljna 
j  ,ie podnose odugovlačenja. 

Pre kratkog vremena podnesena je Uredba o mi- 
nimalnim nadnicama. Takva Uredba bila je hitno po- 
trebna, da se onemogući iskorišćavanje radničkih 
masa sa strane stranog i domaćeg kapitala, koje je 
već prešlo sve granice. Neka su preduzeća davala 
tako skandalozno male nadnice te se samo čudim 
strpljivosti naših radničkih masa. Sada podnesena 
[ fredba imala bi da doskoči tome zlu, ali se bojim, da 
će se izigravati i ona, kao što su se, pa se i danas 
izigravaju svi naši socijalni zakoni i uredbe. Svakako 
bi bilo potrebno, da se ovoj Uredbi dodaju jače sank- 
cije, kako bi se njima barem ograničilo, ako ne već 
sasvim uklonilo to izigravanje. U ostalom ova je 
Uredba nepotpuna, pošto je životni standard radni- 
štva različit u raznim predelima naše zemlje, pa su 
i životni uvjeti različiti u raznim predelima naše dr- 
žave. Baž se zato bojim, da bude izigravanje Uredbe 
u tome pogledu. Pre svega, država bi morala da pred- 
njači sa dobrim primerom i kod natečaja za javne 
radove već odredi visinu plate, ispod koje preduzeće, 
koje će preduzeti javni rad, ne sme da pode, pa mora 
odnosno preduzeće da vodi računa o toj činjenici još 
kod kalkulacijo. 

Potrebno je da se što pre uvede opšte osiguranje 
radništva za starost i nemoć. Tu često čujemo prigo- 
vore preduzimača, da je naša industrija suviše mlada 
da bi mogla da podnese takva opterećenja. Gospodo 
narodni poslanici, ovi izgovori apsolutno ne važe. 
Dok bude naša industrija mogla da podnosi velike 
direktorske plate i plate visokih činovnika, pa i ve- 
like tantijeme, nagrade i dividende, moći će i da obe- 
zbedi svom radništvu život u starosti i nemoći, da ne 
bude ono radništvo, koje je dalo sve svoje snage, pro- 
sjačilo odnosno palo na teret opštinama. Sve se su- 
više slušaju kod nas i uvažavaju želje kapitala, a suviše 
malo želje radništva, ali sam uveren, da se može spro- 
vesti i to ako bude imala Vlada dovoljnog razume- 
vania za našeg malog čoveka, radnika, koji je takodc 
krv naše krvi". Ako je bilo moguće tako osiguranje 

kod rudničkih preduzeća,   mora   da bude mogućno i 
kod drugih. 

Potrebno je da se proširi osiguranje privatnih 
nameštenika na ćelu državu, i to prema predlozima 
koje je izradio „Savez udruženja privatnih namešte- 
nika". Penziono osiguranje neka se ne centrali/uje, 
nego ima da se osnuje više samostalnih penzionih za- 
voda za pojedine teritorije, po primeru „pokrajinskog- 
zavoda" u Ljubljani, koji treba da ostane i u buduće 
samostalan na teritoriji koju obuhvata danas. Pobu- 
de i sugestije ima Ministarstvo socijalne politike od 
strane raznih namešteničkih organizacija, a osobito 
iz Slovenije, i želelo bi se jedino to, da ih i uvaži do- 
noseći takav zakon. 

Najvažniji problem današnjeg doba ipak je upo- 
glenje nezaposlenotr radništva. Priznajem, da je i naj- 
teži, ali mu treba prići sa prave strane. Brojke 
nezaposlenih koje navodi g. Ministar u svojoj stati- 
stici, nalazim svakako da su premalene. Bez sumnje 
(MI ne vodi u toj statistici one maloletnike od 18 do 
21 eodine. koji tek dorašćujn. pa su bez rada i zara- 
de i čiii bio i raste svakim danom. Od nezaposlenih 
preti državi i društvu velika noa^nost. Ovi su mladi- 
ći još nepokvareni i željni rada. Traže rad od godine 
do eodine, ali nemogu da ga nadu. Konačno oni na- 
viknu na besposlicu, očajavaju sami nad sobom i čo- 
večanstvom. bivaju neprijatolii današnjep: društva, 
ljudi, koii mrze rad, i na nosletkn zločinci, bič onog 
rovečansko<r društva, koie ih zabavuic. nošto im nije 
dalo rada i zarade tada, kadn su ioš bili dobri i če- 
stiti. O tome bi svašta mogla pričati sudska akta i 
kaznione. 

Gospodo narodni poslanici, na ovo najveće zlo 
današnjeg društva druge države udarile su svom ener- 
gijom, pošto su videle veliku opasnost koja im preti 
od njega. ' 

Velikoj nezaposlenosti industrijskog radništva 
uzrok je suviše veliko priticanje seljačke omladine u 
industrijt koja je danas poradi napredovanja tehnike 
jako mehanizovana i racionalizovana.' Već je ono 
industrijsko radništvo, koje je tako reći profesio- 
nalno već kroz nekoliko generacija, zbog napredu- 
juće tehnike ostalo bez rada. Mašina je istisnula čo- 
večju radnu snagu i gde je bilo ranije uposlenih mo- 
žda 100 radnika, danas su dovoljni petorica ili dese- 
torica. Umanjila se čovečja radna snaga, dok se pro- 
dukcija još povećala. Nisam protivan mehanizaciji in- 
dustrije i tehnike. Ona ne može da se zaustavi, ali 
koristi tehničkog napretka morale bi da posluže svem 
čovečanstvu, a ne tek kapitalu. Pre svega pak mo- 
rale bi one da posluže kao olakšanje radniku. Ne- 
pravedno je dakle, da tehnički napredak služi samo 
kapitalizmu, ali ne i radništvu, zato bi bilo potrebno, 
da se skrati  radno vreme uz istu platu. 

Gospodin Ministar nagovestio je neki fond za 
nezaposlene, ali u koji bi morali da prinose materi- 
jalno najslabiji, radnici i nameštenici time što bi pri- 
nosili po jedno-dnevnu zaradu u taj fond. Gospodo 
narodni poslanici, ja vidim u tome najveću socijalnu 
krivicu. Materijalno slabiji neka podmire materijalno 
najslabijega, dok bi bili izuzeti od toga prinošenja 
finansijški najjači. Zato sam odlučno protivan stva- 
ranju takvog fonda takvim načinom. Ako ima da se 
stvori takav fond, neka se uvede u tu svrhu progre- 
sivan porez na one, koji lako mogu da plate, isto sam 
protivan tome, da bi se upravljao takav fond centra- 
listički, pošto imamo u tom pogledu rdavih iskustava. 

Veliku nezaposlenost prouzrokuju takode stranci, 
koji su zaposleni u našoj industriji. Tu bi morao da 
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važi princip: u domaćoj zemlji Iilcba najpre domaćem 
čoveku, a ako ga, preostaja njemu, neka ga bude i 
strancu. Nalazim, da bojazan, da bi druge države 
zbog toga počele da teraju naše radništvo nije 
velika, jer naš radnik obavlja na strani najniže i naj- 
gore nagrađene radove, dok stranac kod nas /;ni- 
/ima  samo  bolje  plaćena   mesta. 

Što se tiče uposlenja stranaca u našoj zemlji, 
naše vlasti postupaju suviše popustljivo, a često igra 
veliku ulogu i protekcija osobito kod takozvanih 
stručnjaka. Ovaj se pojam kod nas mnogo zloupo- 
trebljava. Evo, samo jedan primer. U mom srezu 
nalaze se dve tekstilne industrije, od kojih jednoj je 
sopstvenik domaći čovek, a u njoi angažovan isklju- 
čivo domaći kapital. Sopstvenik druge jeste stranac, 
a u njoj je angažovan domaći kapital tek delomice 
kao maska. Ovo drugo preduzeće uživa vanredno 
veliku protekciju u Beogradu. Ovaj stranac dobio je 
koncesiju u roku od 'i nedelja, domaći čovek tek 
posle 3 uodine. Stranac nposlnie 70 radnika, a na- 
šinac 40.' Stranac drži na 70 radnika 7 stranih struč- 
njaka, a našinac na 40 samo jednoga. Našincu do- 
voljan je na 40 radnika 1 stručnjak, dok je strancu 
potrebatl  i stranac na   10 radnika. 

Gospodo narodni poslanici, ovo je samo jedan 
primer u jednom srezu, a koliko ima toga u celoj 
državi. 

Ali, gospodo narodni poslanici, još bi se na ovo 
pitanje moglo gledati sa nekom tolerancijom, da su 
ovi strani stručnjaci zaista stručnjaci. Nego treba 
reći jedanput ćelu istinu, da ovi stručnjaci u najviše 
slučajeva uopšte nemaju kvalifikacije za strnčnjačka 
mesta, koja oni zauzimaiu. Po našim tačnim infor- 
macijama, najveći deo ovih stručnjaka u svojoj do- 
movini sa one strane naše granice, bili su neki maj- 
storčići poslednjega reda ili čak jednostavni skromni 
radnici. Oni nikako ne mogu da se, što se tiče struč- 
nog i opšteg \ aspitanja. uporeduju sa našim ljudima 
koji su svršili naše i stručne škole na strani. 

Postoji takode odredba, da ovi. ..stručnjaci" mo- 
raju da imaju zamcnike. naše građane, koji moraju 
/a određeno vreme i/vežliati za ceo svoj rad. kako 
bi oni. kad bude niima isteklo doba, то,ц11 stupiti 
na njihovo mesto. Takvi zamenici zaista i postoje, 
ali se oni nikad i nikako ne uvode u rad, oni postoje 
samo na hartiji. Ovakvim se načinom izigrava ta 
odredba te ostaju strani stručnjaci „neophodno po- 
trebni" i danas i sutra i do veka! 

Da napomenem tom prilikom, da su nam neop- 
hodno potrebni J<ao stručnjaci" čak i knjigovođe, 
blagajnici,   regislralori.   arhivari   i izvinite!  -- i 
daktilografkinje! 

Preporučujem !,r. Ministru da izvrši reviziju 
dozvola za uposlavanje stranaca i da se vlasti pri- 
državaju načela da do/voljavaju uposlenje stranaca 
samo za određeno vreme ali za koje mora svaki stra- 
nac osposobiti  našinca za  odnosnu struku. 

Srez. koji imam čast da zastupam U ovom viso- 
kom Domu pretežno je industrijski. Na podrnčin 
tog sreza nalaze se najveći rudnici uglia U našoj dr- 
žavi. Pored toga nalazi se u tom srezu fabrika stakla, 
Fabrika cementa, hemiska fabrika i industrija drvela. 

Sva ova industrija, koja je od ove do pre neko- 
liko godina dobro uspevala, sva ta, industrija zbog 
sveopšte krize stalno propada i naše radništvo, koje 
ie posve profesionalno radništvo bez zemlje i bez 
ikakvog drugog imetka, sada ie izloženo najvećoj 
bedi i beleži u celoj Dravskoj banovini takode naj- 
više Inberkuloznili oboljenja. 

Na naše radničke revire gleda se kao па>leglo 
komunizma, što je apsolutna neistina. Živim medu 
tim radničkim radništvom više od 30 godina i po- 
znajem u našim revinma gotovo svakog radnika, 
ali moram reći, da su idejni komunisti medu radni- 
šlvom veoma retki. Ali. neću da tvrdim, da teren ne 
bi bio zgodan za komunističke ideje. Naše radništvo 
nije zadovoljno sa postojećim stanjem, ali ono hoće 
da legalnim putem sebi pribavi ono što njemu ide 
po božiiem i čovečijem pravu. Zato ne smatram za 
pravo ako se zabranjuje radništvu, da se u slobod- 
nim organizacijama bori za svoja prava i da daje 
oduške svome neeodovaniu zbog iskorišćavanja od 
strane preduzimača, ier time. da se radništvo pri- 
tisku ie. lišava svake slobode, daje mu se povod za 
nelepalane organizacije, koie moraiu da dođu kao 
posledica tog pritiska, ali koie će biti zaista opasnije, 
što nisu legalne organizaciie, kojim treba da se 
dozvoli slobodan zamah. Ali je danas već ušlo u obi- 
čai, da se sve ono što nije režimsko označuje sa 
komunizmom. 

Gospodo narodni poslanici, ovo je veoma opasna 
igra. Ne zovimo vraga, da ga ne dozovemo. Dajmo 
narodu hleba, ier prazan stomak je onaj koji stvara 
komunizam. Budimo pravični prema našem radni- 
štvu, dajmo mu slobodu i hleba, i ne pritiskivajmo 
ga pa tek onda ^osnodo narodni poslanici, možete hiti 
nvereni. da će biti naš radnik najverniji naš drža- 
vljanin. 

Današnji se režim silno boii od organiziranog 
socijalizma. Zabranjuje se osnivanje socijalističke 
stranke, i štampa, barem slovenačka. piše o socija- 
lizmu kao najvećoj opasnosti PO državu. Gospodo 
narodni poslanici, moram da izuivim. da nisam bio 
nikad pristalica neke socijalističke partije, ali kao 
objektivan čovek moram da konstatuiem. da naši 
socijalisti nisu bili nikad antidržavni elementi, pa ni 
tada. kada su bili najviše pritiskivani. Oni su bili 
dobri državljani, pa su isnovedali i narodno i dr- 
žavno jedinstvo. Imali smo čak i ministre socijaliste 
i to dobre ministre. Socijalisti nisu nikad postavljali 
neke pmiktacije. nisu poticali narod protiv države i 
nisu mu preporučivali da ne plaća poreze itd. Ako 
imaiu oni drukčiie poglede na upravljanje državom 
to još ne znači, da su protivdržavni. 1 mi nacionalisti 
imamo svoje poglede na upraviianie ovom zemljom. 
jer smo se uverili da kapitalistička politika dovodi 
samo do osiromašenja širokih masa naroda i da ta 
kapitalistička politika donosi korist samo strancima, 
koii eksploatišu na^e nacionalno bogatstvo i naše 
radne snage. 

Pored ostalih čudnovatih karakteristika, koje će 
U parlamentarnoj terminologiji ostati pod imenom 
..specifikumi gospodina Ministra Hragiše Cvetkovi- 
ča". isti gospodin Ministar nimalo se ne ustručava, 
ili, kako bi se u Beogradu reklo, ni malo se ne libi, 
da na svojim zborovima ruši ugled socijalnih usta- 
nova, koje bi on baš po svojoj funkciji morao da 
štiti. 

Gospodin Ministar isto lako napada i omalova- 
žava rad pojedinih funkcionera naših socijalnih usta- 
nova samo zato, da bi na njihova mesta doveo svoje 
partiske prijatelje, čija je jedina kvalifikacija član- 
ska karta ,IRZ. 

Tako se dešava da na čelo jedne velike socijalne 
Institucije ovih dana od sirane gospodina Ministra 
biva doveden jedan čovek koji mesec dva pre toga 
nije ni znao da takva institucija uopšte postoji. 
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Ovaj i ovakav rad gospodina Ministra nailazi 
„a punu Osudu našeg radništva, koje ni iz daleka nije 
tako  maloumno i nesvesno kao što gospodm Мпи- 

1аГ Bacanje luka u oči u vidu demagoških viceva iza 
koiih se  krije  prosi.) partizanstvo, taj  najodvratniji 
иј svih socijalnih otrova svesno i nacionalno jugo- 

Sovensko radništvo osuđuje kao nešto najštelm.ie po 
/ajednicu i zajedničke interese naše velike Jtlgosla- 
у1{е    (Odobravanje  na levici.) 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народни 
посланик r. Милтзоје Исаковић. (Чује се: Нема га!) 
uLo r Милииоје McaKoimh није ириеутан, то се 
v смислу Пословника сматра да je одустао од речи. 
Реч   има  народни  посланик  г. Милинко  Милути- 

нониН. 
Милинко Милутиновић: I осподо народни no- 

.т.иници чули смо са ове говорнице доета хвале 
o сшоме бумету r. Министра социјалне иолитике 

• са стране господе народних посланика са 
апгннце A богами, не замерите ми. чули смо и 
'^гч крптика са сгране мојих другова из опови- 
i „U.' Ja вам овде унапред могу pehu. нека ме изви- 
SS г Мипистар Цветковић, да он доста и то досга, 

i* пвле то нарочито иодвлачим — води стра- 
^чку партизанску политику J. P. З.а не води по- 
питику старања o народном здрављу у интересу 
мелоку.пи.г народа са једне и са друге стране, 
^ле не оиако како би то требало да буде и онако 
SKO то социјална правда захтева 

Господо народии посланици, Министарство со- 
„ијалие политике и пародног здравља јесте наша 
Жднимка кућа na ми били са лева или са десна, 

Su r Министар Цветковић jecre баш домаЈтн 
?е KV е Каогод што један домаЈ.ин, један задругар 
11 селу мора да буде једнак и равноправан са сви- 
Z задруарима исто тако и наш r. Мииистар 
Пветкоии1> треба да буде равноправан са свима 
Ш IL„ ci деснице тако и са левице без обзира 
"ne'cc који и У којој странци налази. To каогод 
^ro смо ми пред Богом једнаки исто тако трсба 
да  будемо једнаки и пред Министром Цветкови- 

ћеМ>мподо3а^ТроДНИ  посланици, ви знате да сие 
^ niTo мора да се остварн у овоме буџету који 

0 ппе ч n^ul У CV
M

H од преко 2:« милијона има да 
Ј! m.ivim од целокуп«от иатег југословенског на- 
^, ми били на левици ил на десници, били у 
1 и-т .пи небили. A зашто ja оаоовде излажемУ 
iJu'v иам сад изнети cran.e сгнари. 

У  npotiuioj години мој народ био je сасвим 
roTOHO тако рећи, без хране jep 1935 године, услед 

.Ј nejn ie летина била пропала, тако да je у 
Cy^'rne3V куповало храну око 95% земљорадпи- 
МО Ппеко целе године народ нигде није могао да 
Ка'Ј naia и зараде како би зарадио неку пару да 
'' 'м* pa. да к^пи хране тако да их je било који 
''"v имали .Феко Целог дана парче хлеба -- ако 
"vua не вечера, a ако вечера сутрадан не руча. 
РУ Гогпочо mipoum посланици, прошле родине г. 
.л   имгтчп'11иеткоип1. некпм крајемпма и срезопима 

^m,, ie иагопима и вагонима кукуруза. (Једаи 
fni са ^нице; Ви сте узели nape за јабуке) ..... 
o »,> шч пас уопште није било родижз a шта je 

M ,ме срезу Г iMimncTap Цветковић доде- 
ПОД0ЛН"госиочо народни посланици таман толико 
лио je, се  поделиЛо свима гра1)анима, дошло 
'3!!' на свакога   no једно. зрно кукуруза. A  зашто 
Јо? Зато mro мп нисмо у Јерези. 

Грсподр пародни посланици, да  r. Министар 
HiieTKOBuh заиста ВОДИ сграиачку политпку Јврезе, 
eno иам jotu једап доказ. Пред општиноке изборе 
дошао je г. Мпнистар Цјкчковпћ у мој ср.ез, у Бу- 
чу. 11a ко«фереи1|ији *оју су имали да одрже неко 
je из парода iib4eo да иротесгује ttaKO кемају пу- 
icna. 11a onaj протеот r. Минпстар ЦиегкоииК Ka- 
jao je: ,,А K.IMO вам nam посланик Мплпнко!" 

Господо народни посланици, em, као што ии- 
дпте, ja сам пам доказао ла г. Министар ЦветкопиН 
воДи страначку политику a ие полигпку социјалног 
сгарања n пародппг здравља како то правда и пра- 
иица захгева; 

Господо мароднп посланицп, сада hy да се за- 
држим na пивалидском питању. Темељ наше држасе 
K'pa.i.ennih' .Ivimviaiiiije je сазидан на ппвалидскп.м 
костпма м iaj темгл. je заливен ппвалпдском крв- 
л^у зашто, господо? Зато mro су тп mina.'111.411 оплм 
први који су својим грудима разбијали гвоздене 
капије нопријател,а. Ha горостасном кајмакчалану, 
на Оо.кпчову брду, Црној реци, Битољу, Старковом 
грооу, Груншпту, Бе.и i Редуту, Флоци, Брздастој 
и Ровобсој Коси, Kpa.mnm, Ветернику, ЂеЈвђелији, 
Мачковом Камену, Церу, Руднпку итд. итд. итд. И 
Tako својим грудима ралбпјајући непријатељске 
гвоздене капије и својнм телом кидајући бодљика- 
ne neiijiiijaiLM.cKe мреже неки су изгинули a остале 
су њпхове породице; неки су остали без ногу, без 
руку, без очњег вида и појединих делова свога 
тела: неки су опет задобили у рату болест, дошли 
болеони својим кућама, na су mi после извесног 
времепа огсечени поједини делови тела a неки су 
послс и помрли, опет услед задобијене болести у 
рату. Господо народпи посланици, питам вас a пи- 
гам и г. Министра за кога су се ови јунаци, тако 
pelm, гвоздепи јунаци борили? Борили су се за 
стварање данашње велике Југославије у којој ми 
данас живимо спокојно и уживамо све благодети. 
Борили су се још и заго да данас има људи који 
живе у свили и кадивп и зато да никад не знаду 
шта je немати, нсго увек пун стомак пива и јестива, 
na ту позоришта, биоскопи, варијете и луксузни 
аутомобили, пегоспратнице и шестоспратнице, na 
п.пховим госпођама сиила и кадива, na чак карми- 
мисана уста и маннкнрапи нокти. 

A породице и инвалиди ови немају честпто ни 
да ручају, него има их и таквих који на улицама 
просе парче хлеба, a место кармина довољно би 
било да њихове породице имају зашта да купе са- 
пуна, него ни то немају зашта да набаве да се че- 
стито оперу. 

Господо народни посланици, истина je да смо 
ми дужни у даном моменту кад нас држава no- 
зове да пођемо и кад треба у ватру — у ватру, у 
воду — у воду, у гору — у гору. Исто тако je и 
држава дужна, да шкнади пгГету свакоме, na како 
пивалидима тако и инвалидским породицама. Го- 
сподо народпи посланици, сада да видимо за све 
ово како су награ1)ени пнвалиди и њихове поро- 
дице као и да ли су до сада регулисана њихова 
потраживања, да ли редовно добијају своју пот- 
пору како заосталу тако и рсдовпу, да ли им се 
исплаћује откупнина no реду. Господо народни no- 
сланици", један број инвалида и инвалидских no- 
родица има који су дошли до свога права реше- 
њем и примају потпору. Каква je та потпора коју 
они примају, она je сасвим мизерна. Господо на- 
родни посланици, има таквих личних инвалида где 
ine примају више од 100—120 динара,-а ja вас пи- 
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там, пошти би ви прпстали да ^ам неко отссче ногу 
или руку? Има инвалидсч^х породица, где удове 
не примају више од 88 динара месечпе потпоре, — 
na, да ли ta овим може удова да живи? Има лич- 
них инвалида који иду улицом и просе, a ово je 
једна срамота за нас и оне који су меродавни да 
ово питање једаипут реше. Има инвалида личннх 
који не примају више од 50 динара новчанс по- 
моћи, има инвалида и инвалидских породица које 
ни дан данас нису дошле до свога права после 
скоро 20 година. A зашто? Молбе су послали, али 
се то молбе возају од Понтија до Пилата и од Пи- 
лата до Понтија н тако дал^с. Ни један инвалид, 
чија je неспособност маи.а од 30%, иема права na 
иотпору. Отац илн мајка ако имају другиг сина 
пунолетног нсмају права на потпору; ако прелази 
цензус мпреза преко 170 динара, номају права на 
потпару. Лични инвалид, ако му je отац био жив 
и у задрузи у време рата када je био рањен, нема 
права на потпору. Господо народни посланици, то 
значи ако се сутра зараги na ме позову у рат, ошда, 
у овом случају, ja треба да убпјем оца na да идем 
у рат. Јср ако се ja онеспособим, a отац ми буде 
жлв, ja нећу имати потпору. Стога ja сам зато и 
предлажем a и трал<им да се донесе нов закон и 
да се исшм даде изакоме да има прана na потпору. 
AKO je само у рату пострадао, na ма колико његова 
пореза била, бии у задрузи или не, према његовој 
опособности да му се и гштпора одмери, у главпом 
да му сс обезбеди стаидард живота и да се даде 
потпора родитељима - оцу и мајци, — na ма ко- 
лика ona била. T;i потпора има да се даје без Об- 
зира на то да ли он има пунолетних синова или 
не, да родителЈИ знаду да нешто за свога сина прн- 
мају колико толико, да бар купс свећу и упале je 
за душу. Тако исто да се дадс право na потпору 
и оиима №шод •J>i) процената na ua колико било, 
рачунајући и тб према њиховој неспособности. 

Господо народни послапици, заостале и ре- 
довне потпоре се не исплаћују. Инвалид не може 
да до1)е до своје заостале потпоре no 2—4 Годиш.'. 
Редовна потпора се ne псплаћује na време: npoljc 
no 4—6 месеци, na тск када се смилују онда je по- 
шалЈу. Откупнина сс такође ne исплаћује no реду 
како je n рсшаиаиа него се исплаћује прекоредпо. 

Господо народни посланици, један бедник, си- 
ромах човек, који се зове Радомир Вујовић, из 
Ipaoa, носир je куршум-рану .на десној нози, na 
му рана ппкако ннјс могла да зарасте, него je 
стално цурила. Када му се рана погоршала, ле- 
кари га саветују у Чачку, да мора nlm за Београд 
у болпицу. Тако сам ra ja лично довео и овде у 
'i iimnv, где су му отсекли ногу. To je било 1034 
годинб. < )II je jom тада подноо молбу Мпнистарству 
coiuija.nic политике и у истој молио да му као си- 
ромаху и пострадалом у рату доделе ногу бесплат- 
по. Молба je упућена у његову општину. Caon- 
штено му je да Ке му се изаћи у сусрет када то 
буде могуће. On je позват, узета му je мера и од 
1934 године na до данас пикако нема кредита, a 
Ja зн&м да су суме и суме дате ma друге непотреб- 
не сврхе, na ja вас питам, гостодо народни посла- 
нпци, какво Minu,i.t41,с тђеба да има рвај чоиек o 
нама и o држави. (Одобравање.) 

Са овога места ja молим господипа Министра 
да у будуће свему овоме поклони мало umne паж,- 
ње, како инвалидском питању, тако и свему оно- 
мс mro сам овде са one трибине ГОвОрИО, na шта 
сам  ставИО  примедбе  и  шта  сам тражио.  Ja  сам 

са овим завршио своја излагања. (Одобравање на 
левици.) 

Потпретседник Фрањо Маркић: Има реч на- 
родни посланик г. ЈовЗ« Ненадовић. (Гласови: Није 
ту!) Како господин Ненадовић није ту, то се сма- 
тра'да je одустао од речи. Има реч народни по- 
сланик г. Александар ^lasapesnii. 

Александар Лазаревић: Господине Претседни- 
че, ja бих Вас молио да до^е r. Министар Цветко- 
виК овде да слуша говорнике, да ne говоримо пред 
неколицином послапика. 

Патарегседиик Фрањо Маркић: Господине по- 
сланкче, алада je, као што видите, на седници за- 
(. Г\ h.lA'lia. 

Александар Лазаревић (наставља): Али није 
приоутан овде господин Министар социјалие по- 
литике. Уиек постоји пеки Министар као за мустру. 
Иначе Министар, који je надлежан, ne присуствује. 
Кад можемо ми посланици no цео дан и no целу 
noli овде да присуствујемо, може и господин Ми- 
нистар кад се тиче његовог ресора да седи овде 
ДОК миговоримо. 

Господо народпи посланици, ja hy моју кри- 
тику буџста ресора Министарства социјалне поли- 
тике отпочети са последњом страном овог буџета 
расхода. За Министарство социјалне политпке и 
народног здравља 11редви1)еи je расход од преко 
23,000.000 динара. Ja сматрам да je овај буџет и 
превише малп с обзиром na то да целокупан наш 
буџет за целу нашу државу износи око 12 мили- 
јарди динара. Onaj ресор Министарства социјалне 
политике n народног здравља као и ресор Мини- 
старстиа поЛ)Опривреде сматрам као ресоре који 
једино могу нешто да ^користе народу, широкој 
маси и маломе човеку. 

Onaj ресор, господо, дужап je no своме позиву 
да се стара o незапосленим радницима, како оним 
радницима у вароши, тако и опим рздницима на 
селу, да се брине o њиховој егзистенцији и да ко- 
лнко-толико томе сиромашном свету омогући 
сношљив живот. 

Даље, господо народни посланици, овај je ре- 
сор дужап да се стара o народном здрављу, да 
сузбија разне болссти, да сузбија најраспростра- 
п.епију болсст која се шири широм целе name др- 
жаве, a то je туберкулоза и ona друга болест си- 
филис. И једна и друга болест прети, и то горко 
прсти, нашем народу, a ова сума која je предви- 
Ijciia овим буџетом тако je мипимална, да се ове 
страшне болести тешко могу сузбијати, a камо ли 
да се one n коренито излече. 

Господо народни посланици, поред овога што 
ми имамо овако мали буџет за ове сврхе, ми имамо 
у народу и једну тешкоћу која онемогућује лечењо 
народа од разних болести, a то je монопол апоте- 
карски. Ви знате, да апотеке, односно апотекари, 
имају извесне копцесије и да на основу тих конце- 
сија  они  исклЈучиво имају право за продају ле- 
кова.  Паш  сељак, наш радник, наш  мали човек, 
нема  новаца  ни  за  исхрану, нема новаца ни да 
платп   лекару   онај   преглед који   није   Behn   од 
20—30 динара, a камо ли да има новаца да плати 
лекове, који су скупи  и  прескупи. Министарство 
социјалпе политике и народног здравља дужно je 
да се постара да овом нашем малом човеку набави 
лекове, да се лечи од тих тешких болести. (Један 
глас са деснице: Нека иду у Окружни уред). Се- 
љаци нису чланови Окружнога уреда, a ви сте си- 
гурно апотекар чим тако говорите. 



СТЕНОГРАФСКВ БЕЛЕШКЕ 1245 

Госиодо народни посланици, Министарство за 
социјалну политику, ако би хтело, могло би да се 
постапа за овога малога човека да не буде пљачкан 
и да му не буде онемогућено да се лечи. Оно треба 
да нађе пута и начина, да мали човек купује ле- 
кове у здравстненим задругама и да се куртали- 
сава разних недаћа. Овде je данас било говорника, 
који су говорили o здравствсним задругама. To су, 
господо, no моме мишљењу, добре установе, и ако 
би one продрле у народ, оне би могле много и 
много да помогну нашем сељаку баш у погледу 
набавке тих лскова, јер no Закону o здравствсним 
загпптима, те задруге имале би право да воде ру- 
чне апотеке и са тим здравственим задругама 
могло би се колико толико помоћи сељаку. Али, 
господо, и one се развијају врло cnopo. Ja би апе- 
ловао на г. Министра социјалне политике и на- 
родног здравља који није присутан овде, да мало 
оазмисли o овоме и да види да ли je no широкс 
народне масе корисно да се ове Јшнцесије за ano- 
теке  укину   и да  лекови буду роба за  слободну 
трговину. 

Господо народни посланици, ja ово не гово- 
пим из некакве демагогије, ja сам дете села, и ро- 
Гсп сам ^на селу, и живим и данас на селу, и имам и 
поијатеље и своју браћу на селу, која су сир« 
машна и која не могу ни себе да исхране тако, да 
се може рећи да једва имају минимум за егзи- 
стенцију Ти сиромашни људи, несумњиво je да ne 
Morv да се старају o своме здрављу, и зато je др- 
жава дуиша да се стара o здрављу малога човека 
и да му осигура мипимум за егзистенцију. Taj ми- 
нимум за егзисгенцију треба да je ослобођен од 
свију дација, како државних и баповинских, тако 
и општинских. 

Господо народни посланици, једно тешко и 
болно питање je ипвалидско питање. Дапас je било 
много говорника, који су са доста добром рето- 
пиком изложили своје мишљење o томе питању 
и убедљиво говорили, тако да мислим да није no- 
тоебно да ja то понављам. Али с обзиром na то, 
na ми имамо оваквог једног Мипистра за социјалну 
политику, ja мислим да није сувишно да то поно- 
ним iep и ако поновим, то nehe ући у његову гла- 

О инвалиди.ма се нико не стара, мада су они 
cBoie животе дали за свој парод и за своју отаџби- 
Hv —- мислим na породиде њихове, — не мисли се 
на оне који су дали најмилије делове свога тела 
за наше добро. O њима се нико не стара, и нико 
им не пружа довољну кору хлеба. 

()вај ресор, поред оваквих личних питања, има 
т i собом и извесних установа, које псто тако, 
само v ужем смислу, шмају задатак социјални, за- 
латак да се старају o здрављу народном, здрављу 
и благастању. Ha првом месту, господо народни 
посланици   наше болнице на поједишим местима не 

ocToie v довол>ном броју, a na појединим местима 
има их и сувише. One нису како треба израђене и, 
ао што видитс, овај наш Министар социјалне no- 

LmKe од како je дошао за Министра социјалне 
политике, хвала Богу, још ни једну болницу пије 
нчправио  Истина, он je обишао све болнице са се- 
соа na ivr ca истока na запад ове државе и увидео 

'i,. при'1ике'не у болницама, пего у местима где се 
те болнице налазе. Према ономе што су новипе до- 
носиле мепи изгледа, да je г. Мииистра више ин- 
теоесовала да ли je у томе месту организована ње- 
гова партија и да ли je управник те болнице при- 
падник странке ЈРЗ или ne. Ако je припадник, онда 

г. Министар и не улази у ту болницу и ка^е: све 
je чисто, све je сјајш), све je у најбољем реду, бо- 
лесници и нису болесни, али ако управник болпице 
није ушао у ЈРЗ, онда тешко њему и on има да 
бере кожу на шиљак. 

Да не мислите да говорим на памет ja hy вам 
испричати једну причу, a r. Минисгар нека ме де- 
мантује (Један глас: To нијс важно!) За иас je 
важно да аутоматски гласате и да примате no 300 
динара дневно. ГоопоДО пародни послапици, кад je 
баш реч o болницама г. Министар Цветковић јс- 
дном прил^иком npe годишу дана дошао je у моје 
место, у Тополу. И ту има једна оаиоиинска бол- 
ница. Г. Министар je сигурно отишао у инспскцију 
али je прво отишао да нађе среског начелника n 
да га пита да ли je управник болнице припадник 
партије ЈРЗ и кад му je срески начелник рекао да 
није, онда je г. Министар огишао да Обиђе болнп- 
цу, знате кад? Није отишао у 10 или у 12 сатп, 
него je отишао у 6 сатп изјутра, кад болесници 
спавају и кад још преко ноћи болесиици као бо- 
лесници иду и врше nocao. Г. Министар улази и 
са врата виче: Ово je несрећа, овде je све прл^аво 
ово не ваља, овога упрапншка болнице треба ОТпу- 
стити, a не најурити. 

После неколико дана Министар социјалне no- 
литике тога управника болнице премешта за Гор- 
њи Милановац a његову жену, која je исто тжо 
лекар, премешта за Пожаревац. Дакле, једног на 
север a другог на југ, раздваја жену од мужа без 
духовног суда. Ето видите како се ради no тим 
билницама, каки je ваш Министар ревносан у ре- 
визији и колико je објективан код оцене рада од- 
говор.них oprana no тим болницама. Када je реч o 
болпицама морам још нешто да вам кажем. 

Ви зпате да су болнице устапове које треба 
момвнтаво да укажу помоћ опима кој.и се обраћају 
за лек и за лечење и да те установе ne могу имати 
лукративни карактер. One не. могу бит.и ono што су 
егзекутивне власти. Међутим, господо, ja имам слу- 
чајева да се у болници болесници држе извеспо 
времс, na кад дође време да буду отпуштепи они 
се не пуштају из болнице све дотле док ne набаве 
новац и не исплате болппчке трошкове. To зпачи, 
гооподо, једног болесника, који моментано није 
при новцу, треба га управа болпице да лиши сло- 
боде и да га држи као таоца док његова фамиллја 
ne набави новац за подмирење болничких трошко- 
ва. (Један глас: To није тако!) Нека г. Министар 
каже да ли je то тачпо или није, a ja би га молио 
да провери тај случај у Крагујевцу где je у бол- 
ници један болесник задржан све дотле док није 
платио болнички трошак. Ja мислим да ни no јед- 
ном закону ове земље то ne може да буде и Миии- 
стар треба да провери ово и да такее случајеве у 
будуће не дозвољава. 

Ja сам npe извесног времена одлазио у овдаш- 
њу општу државну болницу да обиђем једног при- 
јатеља из мога среза који je био na нервном оде- 
лењу, на посмаирању. И када сам отишао у то од»- 
лење ja сам се зграпуо. Мепи су болесници причали 
да се они no две—три шедеље не пресвлаче јер за 
то ne добивају чисти веш, a да се не би загадили 
са гамади они сами скидају кошуље са себе и перу 
их и суше око фурупе у соби где спавају. И то je 
један факат који ja достављам Министру да га 
провери, да загледа у те болнице и да види да ли 
je и та прљавштина корпона за народно здравл>е. 
Иначе ja, што се мене тиче, ja бих му дао не овај 
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буџет učio још десет пута грлико за ове страри, 
само када би овај Министар ono министар, a нс 
иаЈокорелији партизан. 

Господо Р1арод11и посланици, имате ви осим 
болница и других установа које се старају o на- 
родном здрављу. Имате Уред за осигурање рад- 
пика и „Меркур" који осигурава приватне чинов- 
пике. Оба та завода примају од својих чланова 
прилично велике чланарине. Иарочито овај „Мер- 
кур" иаплаћује од својих чланова, одбија им од 
плате једну прнлично велику своту месечно. И 
овдс, господо, имао сам прилике да се уверим да 
чланови овога „Меркура" који имају право да се 
лече и у III класи санаторија, да се они, тако рећи, 
уопште и не лече. Ja сам имао један случај у са- 
наторијуму „Живковић" где болескицима тај са- 
иаториум тако рећи никакве лекове не прописује, 
a у колико их и прописује то су лекови који не 
могу да лече. (Један глас: To није тачно, тамо се 
болеспици добро негују!). Имате ви у санатори- 
уму „Ж^вковић" две врсте лечења: ако je бо- 
лсспик „Меркуров" то je једна врста лечења, a 
ако je приватни то je друга врста лечења. Ja не 
пжорим o другој врсти лечења, него o овој где 
„Меркур" плаћа. 

Ja сам за једног болесника позвао специјали- 
сту да прегледа тога болесника. ()н му je дао ле- 
кове који му могу помоћи, јер тај болесник je лс- 
жао месец дана у санаторијуму и лекови које су 
му тамо преписивали нису помогли. Taj слеција- 
листа преписао je лекове који су коштали око 400 
динара,' a санаторијум je одбио и није хтео да 
плати, јер каже, тако скупе лекове ми не можемо 
да плаћамо, наиме „Меркур" то не признаје. Онда, 
господо, шта то значи. Значи онај чиновник плаћа 
целога свога века Уред, a кад треба да му се по- 
могне специјалитетима, који данас у медицини још 
нешто и значе, онда не може да добије, a може да 
добије кинин, аспирин и шта ти ja знам неке ле- 
КОве, na помогли му они или не. (Један глас: To je 
иривагна установа!)*Приватна установа, али подле- 
жи надзору Министарства социјалне политике и 
народног здравља и Министар социјалне политике 
и народног здравља треба да завири мало у те 
установе и да види шта се тамо ради. (Гласови са 
десницс: Скрати мало, скрати! — Жагор.) Господп 
иародии посланици, ако- ми ви будете сметали ja 
ћу joiu дужо да пжорн.м. Молим господина Прет- 
седника да ме заштити да бих могао да гоиорим. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господо народ- 
ии посланици са деснице, ja вас молим да говор- 
ника ne прекидате у излагању његових мисли, јер 
самим тим одуговлачите дискусију и на тај начин 
може да испадне да ви ометате да буџет не дође 
на иремс. 

Александар Лазаревић (наставља): Господо на- 
родии посланици, г. Министар je донео једну Уред- 
бу o мини.малним радничким надницама и o оси- 
гурапл раднмка у случају болести И изнемоглос! и. 
II n оиим \-родГ);1ма дан.и' je 6ИЛО ДОСТА i'onopa и 
доста излагања. Ja IHC бих имао много да кажем 
0 њнма, осим толик.п да je TO уредоа KOJa ИДМ je- 
дино за циљ да рекламира г. Министра социјалне 
политике и народпог здравља, иначе за радничке 
мииималие наднитл За изпемогле раднике, то je 
тегла пуна меда Крју гако кроз стакло могу да 
лижу; a кад сс мед кроз стакло лижс, оида he СВ 
на бвај пачин радници код ОВОГ Мшнистра ДОбро 
осладити! 

Госиодо иародни иосланици, сада liy да про- 
говорим неколико речи o исхрани коју je вршило 
М.инистарс1'во социјалне иолитике и народног 
здравл.а, кад je била сушна и гладиа година. Да 
ли je г. Министар у овом послу објективно посту- 
пао или није... (Гласови са доснице: Коллко je 
твој срез добио!) Moj срез не знам колико je до- 
био, питајтс начелника r. Министра и његовог лич- 
ног пријатеља г. Станимира Марковића. (Гласови 
са дсснице: Заврши већ једном!) 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господо народ- 
ни посланици, иако г. говорник излаже лагаио ми- 
сли, то вам no Пословнику не даје право да упа- 
датс у реч. Молим вас да саслушате говориика. 

Александар Лазаревић (наставља): У колико je 
г. Министар био објективан на овом раду, и уко- 
лико je уопштс био објективан у свом ресору као 
званични функционер, ви господо, отворите буџет 
расхода na погледајте na 347 страну рекапитула- 
miiv овога буџета расхода, na ћете видети овај ви- 
шак од 16,748.000 динара како je поделио г. Ми- 
нистар социјалне политике и народног здравља. 
Ви видите, господо, да je он овде разделио овај 
вишак no бановинама, na je тако некој баноиини 
дао испод милиона, a некој бановини дао испод 
стотине хил>ада динара! A шта мислите колико je 
дао n.LM'OHoi бановини. Његоеој бановини дао je 
3,212.000 динара само на овом вишку, a да не го- 
воримо o целокупном расходу буџета. Ila кад ви- 
дите, господо, кад једа« министар чини овакав ра- 
според буџета, кад за своју бановину даје више 
него за друге, онда ће он дати своие срезу j om 
иише. 

Господо, ja hy само да кажем нешто. Прегле- 
дајући овај буџет расхода пала ми je у очи сума 
од 100 хиљада дииара. Ta сума стоји на стЈ>а»и 294 
овог буЈЈета и ona je раопоређена да се у Морав- 
ској бановини да за једну бању 100 хиљада ди- 
napa за ссзонску музику. li na, господо, кад се 100 
хиљада динара даје за музику, онда радници могу 
лело да играју и да певају и да се веселе што 
имају оваквог' доброг Мипистра социјалне поли- 
тике. 

Потпретседиик Фрањо Маркић: Господине по- 
сланиче, ja Вам смрећвм пажњу да je Паше време 
no Пословнику још свега два минута. 

Александар Лазаревић (наставл>а): Ja сам по- 
чео, господо, свој говор o исхрани. (Један глас: 
Измешао си!) Нисам измешао, nero сам навео је- 
дан пример како je распоређен буиет, na je тако- 
г. Мипистар раније распоређивао и онај кукуруз 
који се делио гладном народу no Шумадији. 

Господо пародпп посланици, прошле године 
Шумадија због суше остала je без и једног зрна 
кукуруза, a кукуруз у Шумадији je главна храна. 
To je псхрана сељачког иарода. Знате ли како je 
г. Министар делио овај кукуруз? Г. Министар je 
прво известио свога пријатеља Станимира Марко- 
milia, који je срески начелпик у Тополи и који Цвет- 
ковићу води партију у Тополи, известио ra je н 
казао: Даћемо народу аагон или два вагона куку- 
руза, na зато припреми људе, којима има да се 
onaj кукуруз раздели. 

И г. Станимир Маркопић нареди својим чпнов- 
пицима: Да се уписују. У сваком селу на^еп je no 
један повереник, и ти људи уписују лица за исхра- 
ну, a горг на врху тога списка знате шта пише? 
Горе пише:  Списак члапова Југословснске ради- 
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калнс заједнице. (Александар Дачић: Из кога сре- 
за ?).... Среза опленачког. To je мој срез. Није ту 
само Срез опленачки, то je у целој Шумадији. И 
онда, господо, каже: Ти Исш добити толико, ти 
l.ciu добити толико, и онда je обећавао, колико je 
ко хтео. (Народни посланици Алеисандар Дачић и 
Илија Михаиловић објашњавају се међусобно).... 
Када cv тако партиске спискове направили, селзаку 
Je обећано да ће када дође вагон бити кукуруз по- 
дељен, коме 5, коме 10. коме 20 килограма. (Алек- 
сандар Дачић жучно добацује). 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господине Да- 
чићу, молим Вас да се умирите. (Александар ДачиИ 
се идаље објатњави са Илијом Михаиловићем и 
•lonHKvie му: Веља Поповић je био против мене! 
Илија Михаиловић: Благодари Вељи Поповићу да 
си изабран!).-.. Молим вас, господо народни посла- 
ниии да се умирите. 

Александар Лазаревић (наставља): Господо 
наподни посланици, држава није партија, партија 
ниТе дожава. To cv два различита појма и то не 
гме нико да брка. Ако се државни кукуруз дели 
гладном народу, ту партија не сме да има никаква 
посла AKO CV партиски људи хтели да своје парти- 
r«e пријатеље помогну, онда су они могли из 
свога uena да изваде својс nape. a ja верујем да 
Милан Стојадиновић и сви ви министри и партиј- 
гки ппиаци! који зидате палате no Београду, имате 
TPiiiKc nape, na дајте наролу, и својим новцем 
' апајте „aPTniv. (Тласори са леснипе: A шта ie 
VK,' inpo'iv Илија Mиxaилoвић.,) — Илија Миха- 
MMomiii јекупио прско 30 вагона кукуруза из свога 
мепа и поделио своме крају. Илија Михаиловић 
ниЈе завукао PVKV v државт' касу и није тражио 
г»п државе ча помаже његове партијске пријатеље, 
" -l ie пз свога uena куповао и давао. И тако cv, тре- 
'•,'IH и Милан Стчпадиновић и Драгиша Цветковић 

n из свога џспл изваде, na ла Kvne KVKVPV3, a не да 
гл дри<авним HOBUCM и државном храном агитују 
л CBoiv партију. (Рслика ларма и добацивањсУ 

Потпретседник Војко Чвркић: Господине го- 
ооничо    ia  Вас  молим да  говоритс  o  политици 
Мииистаоства   социјалне политике.  a не  o г. др. 
Стојалииовићу. 

Александар Лазаревић ('nacтппл>a,): Господине 
Ппетседниче, ово ie рссор Министарстпа сопијалпс 
политике и када je реч o исхрани, ja могу ла го- 
ворим o начину исхране и o г. MHHHCTPV који je 
г;, овом исхраном имао посла. 

Потдретседник Војко Чвркић: Ja Вас молим 
се чпжите предмета. (Вслика ларма и жагор на 

левиии") Госпо-до народни посланици, ja вас молим 
ла се умирите, a Ви, господине говорниче. изво- 
лите ■продужити. 

Александар Лазаревић (наставља); Господо на- 
полни послапици, када мене г. Претседник опо- 
Mini.c да се лржим прелмста, ja hy се сада и др- 
жати предмета. 

Цакле ja мислим. господо, ла hv се држати 
поедмета ако будем говорио o јсдиом чипоппику 
Министарства социјалне политике. Када je реч o 
Министарству срцијалне политикс. може се гово- 
пити KIKO o Министру тако и o п.еговом чимовни- 
KV кпји ie mcKopa био V MOM срезу капетан. Taj 
Станимир Марковић ло ј\чс je био срески начсл- 
мик и то не само срески иачелник, noro и активни 
иргпечпик  среске  орган^зације  ЈРЗ.  И  on  kao 

претседник те организације сазивао je конферен- 
ције и позивао г. Министра Цветковића и в. д. бана 
Рајића из Новога Сада на те конференције. Али, 
господо, када je тај срески начелник сазнао да ће 
бити кривично одговоран због тога што je дошао 
у сукоб са законом o унутрашњој управи, јер § 118 
изричито забрањ\'је среским начелницима да се 
мешају у партије и да врбују л>уле за партију, 
онда je он у споразуму са Министром социјалне 
политике тражио прелаз из Министарства упутра- 
шњих дела у Министарство социјалне политико, 
npe два-три-четири месеца, не знам ни ja. И мисли- 
те ли ви да je прешао стварно у Министарстпо со- 
цијалне политике? Не, није тамо npeuiao, него 
само сваког првог прима плату v Министарству, a 
иначе и даље вршља у Тополи no среском начел- 
ству. води владину naprnjv у моме срезу и ради 
многа и многа безакоња. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господине го- 
порниче, ви говорите више него што je Пословни- 
ком допуштено, na Вас зато опомињем no др\ти 
пут да завршите сво( говор, јер иначе бићу при- 
H\heH да применим Пословник. (Повици са левице: 
On говори v име групе!). Господин није пријавл.еп 
у име групе. 

Александар Лазаревић (HacraB^aV Господине 
Претселниче, ви сте толерирали многс овле када 
cv излагали своје ствари, na ja мислим, пошто сам 
последњи говорник, да то можете и мепи ;и>- 
пустити. 

Потпретседиик  Војко  Чвркић:  Ви  нисте  по- 
следњи говорник, има још један говорник. 

Александар Лазаревић (наставл>а): Па све- 
једно, онда сам претпоследњи. 

Потпретседипк Војко Чвркић: Ja Вас опоми- 
њем зато, што хоћу стриктио да примсњујем По- 
словник. (Пљескање на десници). И ja вас лојално 
опомињем зато, да не би изгледало да сам при- 
страсно вршио своју дужност. 

Александар Лазаревић (наставља): Онда ћу 
још неколико речи да кажем o Министру социјалне 
политике г. Цветковићу, јер мислим да je и то 
предмет данашње дискусије. 

Када je пала влада г. БогоЛ:.уба Јевтића била 
je дрвлЈем и камењем нападнута, и од удружене 
опозиције и од Владе др. Милана Стојадиноии^а, 
a нападани смо и ми петомајски посланици. (По- 
вици са деснице: Слава вам! Напали су вас Маче- 
ковцп!) Биће и вама слава за кратко време! (Ну- 
pnja Поздерац: Ja сам изабран слободном вољом 
парода — Граја.) Господине Претседничс, како ja 
могу да говорим, када ми ови са деснице дижу 
паклену ларму. 

Потпретседппк Војко Чвркић: Господо, ja вас 
ммлим да не упадате господину гоиорпику v реч, 
да бих ja могао правилно вршити своју дужност, 
a Вас, господиис говорниче, молим да се не обја- 
тњапате са господом посланицима, псгп да изла- 
жстс свој говор. 

Александар Лазаревић (наставл.а): Мама je 
пребачено како смо дошли у ову Народну скуп- 
штину помоћу (1)алсфиката и разних злоупотреба 
и неправилности, и како нисмо праии израз на- 
po.uic HO.'I.I.' и како не иретстаил.амо naiMi.i, a ja liv 
пам указати na јсдног претставника у Ilapo.'uioj 
скупштини, који je стоиостотпи прстстапник онога 
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народа и који има право да се назове правим на- 
родним послаником. 

To вам je, господо, онај човек који je у свомс 
срезу добио 100% гласова и за кога су гласали 
и мртви и живи и отсутни, то je Драгиша Цветко- 
вић (Гласови на десници: To je лаж). Није лаж, 
него je истина, као што сам рекао, да су за њега 
гласали и живи и мртви и отсутни. (Чује се: A шта 
си ти добио?') Ja сам имао 7 против-кандидата, и 
добио сам 2.300 гласова a мој против-кандидат са 
Мачекове листе добио je 1957 гласова, док cv 
остали кандилати лобили ко 350, ко 400, a ко 700 
гласова. Ja сам се борио за свој мандат. Народ je 
гласао за мене јер je имао поверење у мене. Сви 
они гласови које сам ja добио, то су прави моји 
гласови, нису фалсификати, и нису гласови оних 
који су умрли и који су отсутни, a ако ко наНе 
да постоји и један такав глас, да je гласао за 
мене, ja дајем овде реч, да hv се убити (Бурни 
протести и жагор на десници). 

AKO хоћемо да говоримо, господо, o Избор- 
иом закопу. онда многи од вас на десници имају 
да заблагодаре том Изборном закону што су овде, 
јер их има међу вама много, који су са мање гла- 
сова дошли у Народну скупштину. (Граја и упа- 
дице). 

Потпретселник Војко Чвркић: Господо посла- 
ници. молим вас, ла не упадате v реч г. говор1- 
иику, јср тиме га скрећете са његове теме. Сад je 
на реду лискусија o буџету Министарства соци- 
јалне политике и народног здравља a овде се води 
дискусија n изборима. 

Александар Лазаревић (наставља): Дозволитс 
ми да кажем само још неколико реч o Драгиши 
Цветковићу (Узвици на десиици: Нећемо да чу- 
јомо. — Пелики жагор и граја код већине). Жао 
ми je, ВЛН морам o томе да ГОВОРИМ. (Тласови на де- 
сници: Не може више да говори, нећемо да га слу- 
niaMo!). 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господо, на пре- 
тресу je буџет Мимистарства социјалне политике, 
a Министар тога ресора je г. Цветковић, према 
томе г. Лпзарепић има права да говори o њему. 
AKO г. Лазапевић буде у своме говору o личности 
г. Цнетковића употребио какву увреду или кле- 
вету, ja hv ca овога места водити o томе рачуна. 

Александар Лазаревић (наставл>а): Господо, ja 
ирогпв личности г. Цвстковића немаи ништа, чак 
сам са Драгишом Цветк()ви1|см личпо добар, али 
сматрамда сам дужан као народни посланик да 
дам своје мишл.ш.о o г. Министру Цпеткопићу. Го- 
сподо пародни посланици, ви сте сви сведоци да- 
n.-K' били, кад je (едап послани-к са левице бацио 
TOiiiKV оптужбу ма Драгишу Цветколића да je био 
дезертер. Једап Мииистар југословспскс Пладе 
несме да стоји под таквом оптужбом, н on je дао 
обећање да he ову ствар и тешку оптужбу пред 
надлежним  форумом расправити. 

Гооподо народни посланици, ia hy да вас потсе- 
тим само na јсдпу ствар, која се десила у Фрам- 
цуској. Пм сви знате да je пре кратког времеиа 
unizila кампања против француског Министра 
унутрашњих дела, истоветна са овом и Мипистар 
je лужап да пере своју част. 

Onaj фраицуски Министар, мод тешком атмо- 
сфером ове кампаи.г, nanpiimo je' самоубиство 
и ако je суд угврдио да тај Мипистар Салангро 

није био дезертер, a ja се надам да овај г. Ми- 
нистар то неће учинити. Он самоубиство неће из- 
вршити, али се надам да ће он изаћи пред надле- 
жн;и ф^орум (Граја и протести код већине). 

Потпретседник Војко Чвркић: Господо, не упа- 
дајте г. говорнику у реч, јер због ваших упадица 
ja сам MV дозволио да говори дуже негп што je 
Пословником допуштено. To сам учинио јер сам 
сматрао да je вашим упадањем омете« био да не- 
сметано изложи своје мисли. Како je време истекло, 
ja Вас молим, господине говорниче, да за два ми- 
нута свој говор завршите. 

Александар Лазаревић (наставља): Господо на- 
родни посланиии, баш због ове кампање која се 
покреће на г. Министра Цветковића мени je стало 
да се ствар изведе на чистину јер није ово прва 
кампања која се сада покреће. Ви стари парламен- 
тарци знате да je пре шест година г. Живко Шу- 
шић, nam друг са деснице, сличну кампању покре- 
нуо противу г. Цветковића због његове инжињер- 
ско липломе што je ca том кампањом било не знам 
али знам да je такаадпања натерала г. Цвстковића 
да дипломира на правнимком-суботичком (1)акулте- 
ту. (Граја и протссти код већине). 

Потпретседиик Војко Чвркић: Ja Вас молим, 
г. говориичс, да завршите свој говор. Ви видите да 
сам нам лопхстио да говорите више него mro имате 
праиа no Ппсловпику и видите да се Скупштина 
оеволтира na то. Ja Вас молим да будете лојални, 
ieip Bauie инсистирање на такав начин примораће ме 
да примоним Пословник и бићу прииуНен да вам 
одузмем реч, a не бих желео да се послс браните 
прсд Пародппм акупштином да нисте могл« да го- 
иорптс mro Р.ам je реч одузста. Мол^м Пас завр- 
цгите говор за два минута, иначе ћу Вам одузети 
реч. 

Александар Лазаревић (наставља): Господо на- 
родпи посланипч, ia сам од опих л,уди који верују 
у (harvM. Фаталност за мене постоји. Да ли je то 
судбппа п.чп зла коб, ia ne знам, али господо на- 
родни посланипи. mi врло лобро знате ла je у вла- 
iii пок. Веље Вукићевића био Министат) Драгиша 
Цисгкоип!.. l'.n ирло добро зпате да je Влада ппк. 
Веље Вукићевића дожшела ону катасгрофу од 
20 ivna 1928 год. Гооподо, ланашња Влада г. Ми- 
лава Crnja uinomiha ооет и.ма Драпппу Циогковића 
за Mmmnpa и ja сс бојпм да и ова Влада не буде 
no iiamv земл»у фатална, као и она Веље Вукиће- 
вића пз 1928 годипс. 

Због оваквог рада Драгише Цветковића, и це- 
ле Краљевоке владе, гласа^у против овог буџета јер 
у n,v псмам поверење. (Одобравање и пљескање на 
левици). 

Погпрстседпик Војко  Чвркић:  Реч  има  на- 
родни посланик г. Радивоје Николић. 

Радивоје Николић: Господо народаи посла- 
кици, ja nar иолим за мало тишине да и ja нешто 
кажем, 

Дап; ba диасусија no прсдлогу буџета г. Ми- 
micipa социјалне политике и народног здравља 
протегла се доста дуго. У onoj диокусији било je 
minu' говорника који су излатали своје MIIC.III. 
Оипм rnoJiiM излагањем они су и мени олакшали 
дулоиост да поворим o извесним питањима o којн- 
ма hv сада ГОВОрИТИ. 

Инвалидско питање заузсло je прво месго у 
овој дмокуоији. To n јесте најиажније питање со- 
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цијалне полигике у нашој земљи. Оно je решава- 
но кроз читавих 17 шдина и још ни до данданас 
нијс реше«о. Последњом урвдбам, којом се цен- 
зус помера до 170 динара, дакле за овега 50 динара, 
врло je мало учињено. Ла, господо посланици, ми- 
слим да за иивалиде, бар за личпе инвалиде, не 
треба ни ла постоји цензук:. Инвалидоко право je 
као и право пензије. Када,-гг.сподо народни посла- 
ници. нема цензуса за пензије и пензионере, који 
cv здрави a многи и млади и још онажни деуди 
за личне инвалиде треба укипх IH иензус. Њима 
т-реба признати право иивалилнинс без обзира на 
њихово материјално стање. Шта je хаспе некоме 
ako има нешто од иадања кал нема способности да 
то своје имање обрађу.је. Кпоз ово дуго време и 
број инва.шда 'je смањен. Деца су ве* одрасла a 
оггала je још no нска уловипа. Лични иивалиди cv 
јако гтогођени. Погођвни cv наоочито с тога, IUTO 
je изм^ном Закона o иивалмчској потпори лато 
такво схватање да се порез очев, кад син има 
личну »нвалиду не дели. 

Господо народни посланици, инвалидима на 
територији прсдратнс Србијс учињвна je једна ве- 
тика неправда изменом пореоког систсма. Рашије 
je постојао поресиои систам ^а 'непосредном порс- 
зом Гачашњим катастром тај ie систем измењсн и 
претвопвн v ocnoBHv порсзу. Док ic постојала не- 
посредна пореза no старом инвалидском закону 
поаво на пнналигпипу имали cv ипвалиди и инва- 
лгидоке породиие кпје cv плаћале до 15 дишпа нс- 
посрелне порезе. Непоаоелна пореза v томс HSHOCV 
аолазила ie на земл.иште ол 3 хектара и- 75 ара 
земл>е друте класе. или 5 ха земље тпеће класе. 

Измеп>еним пореским системом основа je по- 
оезе помакнута на земл.иште отприлике, то није 
cBVia апсолутно тачно, али отприлике, на оно зем- 
1,игпте којс ie раније плаћало 4 динара no хекта- 
nv непоСредне порезе 100 динаоа основнс порезе, 
a на землтиштс којс je плаћало 3 линапа непосред- 
не порезс 80 дипара псповнс порезе. Тако no овом 
мен.сном СИСТему, сваки инвалид и инвалидска 

поподица место раније од 3 хектара и 75 ари пра- 
Bf) и.иховс инвалиднине сведсно je на 1 хектар и 
77 ари a који cv плаћали на земллипте 3 динара, 
сведено je на 2 хектара и 15 ари. Ето видите, т^ако 
ie аутоматски многим и мнпгим личним инвали- 
пима и инвалидскиМ породииама укинуто право на 
нвалиду. Њихпвп имовно стање није поболлпано. 
честп пута ie и погоптано. na и тако погоршано 

^ан.с и.ихово не допушта да има1у право на ин- 
naiH'iv Госполо. тсшко je глелати те л,уде како 
re пате и мучс. Ja мислим ла ie наш напионални 
nvr прсма њима. ла се њима призна право на ин- 
валиду Ja бих молио г. Миннстра соиијалне поли- 
тике и народног злравл.а да се постара да се цен- 
Ivc бар 33 личпо mma.niu- VK^HC. OBO инвалилско 
питаше протегло сетако дуто и до сад cv пропс- 
пене нскс 4 рсвизијр због четири пута мењаног 
акона Верујте, госполо народни посланици, да 

•амо TO npoBohcii.c рсвизија копгга онолико коли- 
ко бИ СС скоро платила инвашла. (Лодаи глас: To 
• . тччпо') Tv je учип.опа join јсдна правна апо- 
vmn'ia Ja нпсам правник, али господа која су гграв- 
ипи знају, ла сс права стечена no једном закону 

"е Moiv изгубити доцнпје измсн.сним законом. A 
итс как0јс т0 учињеио са мииалидима! Мсљани 

rv закони, uja сам чуо да се говори, да су мењани 
ra том тенденцијом, да се што више смањи број 
инвалида. Ha  јсдној страни видите да je смањен 

број инвалида, a на другој страни имаге повећан 
број пеизионсра и то Врло велики број пензио- 
нера, који су способни и имућни људи. Ja мислим, 
господо посланипи, ла то није право! 

Социјално сгарањс Tai<ol)e није проведено. Со- 
цијалио старање постоји данас no већим центрима, 
градовима и индустриским цсптрима, али no се- 
лима социјалног старања тако рећи и нема. По сс- 
лима има много сиротињс и то тсшке сиротиње. 
Ta сиротиња nam још много горе него ли варо- 
шка сиротиња. У варошима сиротиња има бар не- 
ких социјалних погодиости. Ту je Урсд, ту je бол- 
пица, ту су и ;u>vrc усгаиош' »пјих пема ona си- 
ротиња no селима. Морамо се побринути како ће 
се та смротиња no селима збрннути. Не може се 
матсријално много учинити за н>их зато што их 
je много. Али, са старањем може се помоћи, може 
се настојати да се и посебно у општинама створе 
организацијс које he се бринути за изналажење 
посла, за заштиту радника од прекомсрног иско- 
ришћавања, затим вршити васпнтавање итд. 

Здравствена политика je такође важно питање 
које спада у ресор г. Министра социјалне политике 
и народног здравља. 

И здравствсна политика р1)аво стоји. Нешто 
се учинило на томе пол>у noMohv злпавственог за- 
лрхгарства, али то je тако мало. Треба, господо 
посланици, и ту 'настојати да сс учини шта се мо- 
же. Ja мислим да се може учинити. Видите, ми 
имамо no селима, no општипама, доста жандармс- 
ријских станица, доста жаиларма. Fla, брате, да 
скинемо неколико жандарма, na да метнемо неко- 
лико лекара. Треба фаворизирати младе лекаре ко- 
ји се ангажују за OBV здравствену службу no се- 
лима. (Гласови: Тако je!) Ja мислим ла треба њима 
признати не само извесне привилсгије — него тре- 
ба створити такве предуслове да сваки лекар мора 
извесно време отслужити у солу, na тек онда да 
може служнти у варопш, као IIITO je случај ca учи- 
тел.има. (Један глас: To je исто рекао и г. Мини- 
стар, a постоји и амандман за пензиони фонд 
здравствених лекара!) 

Треба, господо народни посланици, настати 
још да у село стигне добра здравствена литерату- 
ра. Tora мало има. Пре рата код нас je један чо- 
век доста учинио. a то je г. лр. Батут, не знам да 
ли je joiu жив. (Један глас: Жив je!) Ои je учинио 
доста. Ja caiM још као дсте читао његове часопи- 
се и верујтс да сам ту нашао доста поука које 
cv ми у натоту помогле. Треба настојати да се свест 
0 хитијени IIITO више проптри у селу. За све TO, 
господо народни посланици, треба имати система. 
Taj систем може се израдити. Ja мислим да се код 
нас no општинама могу створити секције. Могу се 
створити привредне секције, могу се створити 
здравстисне и просветне секције. To je некад код 
нас било no окружним олборима. Taj систем не би 
коштао много, коштао би једва нешто, али би је- 
дино тим путем могло на томе пољу нешто да се 
учини. 

Још нешто само хоћу да напоменем. Овде je 
било речи o болничким трошковима. Има, господо 
пародни посланици, неизлсчивих болесника. Има 
VMiniN оолесннка, који се за цео свој вск не могу 
излечити. Онн се сметтају no болннцама за умо- 
болне. Од 11)ИХ()вих породица се тражи наплата 
боптчких троткова. Читав њихов иметак има да 
оде за те болничке трошкове. Ja мислим да такви 
болесници    треба да буду ослоб()1)ени    болничких 
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фошкова, јер су omi исизлечиви. Ja бих МОЛИО 
г. Министра да то узме на знање и да no могућству 
да једно такво тумачење уредби o 'наплати бол- 
кичких трошкова, да би се те породице спасле од 
пропасти. 

Господо народни посланици, данашња диску- 
сија много je скретала на лични терен. Ja нисам 
члан ЈРЗ, али рећићу вам нешто. Сви ми говоримо 
o потреби политичког живота, сви ми говоримо 
o потреби политичких организаиија. Али, господо, 
треба да говоримо и o потреби политичке толе- 
ранције. Без тога нема нипгга добро и трајно. Ja 
мислим да би у томе погледу нашој земљи.био 
уштеђен и 20 јуни и 6 Јануар и 6 март и многе и 
многе незголе. Ми овле посла^ници треба да се 
старамо да ту толеранцију колико je год Morvlic 
одржимо. Мнопи су напади упућени на госполии;! 
Мииистра. Он je ваљда no овом положају у својој 
странци био vnvheH на Td да проваКа TV политичку 
организацију. Међутим, мислим да то није било 
згодно. Jop господо посланици, госпола министри 
су гајодговорнији Фактори и они морају да се ста- 
рају за ту политичку толеранцију. Господо нарол- 
mi посланици, коликогод ie потребна Влади једна 
оолидиа ncliHHii ла би могла ла управља земљом, 
толико исто joi je потрсбна јелна јака опозиција, 
Koia би могла Владу да кантролише. Исто онако, 
K.IM IHTO један камен не може ла у.мел-.е лобро 6p;i- 
miio, тако исто јеДНА странка не може »ипгга добро 
и rpaiiHo учинити. Потпебни су паргнсри. Зпто 
бих вас ia молио ла ми TV нашу партиску cv- 
PL'nii.nuocT избаиимо из нашс душе и да ралимо на 
пгаитем народном добру. Нарочито молим госЗпоДУ 
Миннстро ли ОНИ као најОДГОворнијп (јтктор^и у 
томе погледу настојс да се та политичка толеран- 
нија код нас вашосгави, ла сс она ппдижс. Jen, 
говиодо. ако буде атрссивиост иа НјИховој страни. 
TToianahe су упорност са лруге стране. Ja никала 
нисам био личан. Pannic ja ни^ам био народни по- 
слапик. али сам био обласми послапик, и нисам 
волео те личне сукобе. Али сто, синоћ јелан ол го- 
споде посланика и мсио ic закачио. (Смсх на леспн- 
ци.) To ic био г. лш. Јанковић. Ja o њет ии jo'inc 
речи ниса'М пекао. Он ie хтсо ла со обра- 
Mviia ca мо!им другом г, Здравкошћем. na 
се онла сетио и лсмократскс зе|мл>оралничко 
двоже. и сстио се да помеие, како смо ми 
недоследпи, што смо прскипули cnniv апгти- 
neimmV и лоптли у Наполиу скушптипу. Гп- 
сподо иаоодни послапипи. v пашсм поступку, нема 
никакве нелоследности, Ми смо апсттгапали дп- 
r.ir, докле смо иатли да je TO било потребио. Када 
смо пашли за потрсбпо, ми смо дошли у Народпу 
скупштииу. и када смо дошли, ми смо заузели свој 
став. како то и трсба и дпликује л^удииа и како 
то одговара ташем положају и пашем моралу. Ja. 
пооподо luii'i'inii посланици. ни на изборима m- 
подиих погиптка нисам итао оним лакпшм nv- 
тем. Ja сам ишао тсшким путем као опозициопап. 
Дошло сам и опдс и писам noinao да тражим 
лакши piVT, иего сам заузео cran као опозиционар. 
Moi став n моја настојања биће об1<*кт>ивиа. Ja hv 
ге старати да v свпм раду булем објективап. Г. 
JaiiKomili imic o томс водио рачупа, on ic, ero, 
таигипао и мвне. Боље би било, fia ie он размисио 
o снпм политичкоад положагу и o caoioi иослрл- 
umni Momi ie жао. mro r>ir »ије всчсрас овде дп 
ово чу|е, (Александар Дачић: Ти кажеш "a "у 
желиш лична објашњења, na и m доНе на тоО- ■'■| 

нећу. Ja нисам личан овде, господине Дачићу. Ja 
само одговарам да у мом поступку нема иикаквс 
недоследности. 

Господо посланици, инвалидско питање, no мо- 
ме мипшењу није решено као што треба; соци- 
јално старање готово никако, здравсгвено питање 
врло мало, и како та питања нису решена онако 
како ja схватам да би их требало решити, ja ћу 
гласати   против  буџета.   (Одобравање  на  левици.) 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народ- 
ни посланик г. Душан Антонијевић. 

Душан Антонијевић: Господо народни посла- 
ници, (Алексаидар Лазаревић: Нема више говорни- 
ка, он ,није био на' листи!) Mene нико иије могао 
са листе да брише, јер сам се господипу Претсед- 
нику «3 време јавио. (Александар Лазаревић: Мо- 
лим да говорим o повреди Пословника.) Нсма ни- 
какве повреде Пословника. 

Потпретседпик Војко Чвркић: Господине no- 
сланиче, изволите говорити. 

Душан Антонијевић (наставља): Господо на- 
подни посланици, ja сам врло захвалан господину 
Радивоју Николићу, који je овде коистатовао ла 
се у овој дискусији прешло и сувише на лични те- 
рен и, господо, та je појава врло тешка и незгод- 
на и ja, честитајући своме посланичком другу г. 
Ииколићу, што јесасвим оправдано учинио ту кон- 
статацију, сматрам за своју дужност да са овога 
места најодлучннјс протсствујсм против говора 
оне господа посланика, који су ову говориицу - 
која има да служ« истовремсио и критици и до- 
стојанству овога Дома — просто напросто злоупо- 
требили. Јер, ово нијс место да се упиру ударци 
чак и на људе који често пута апсолутпо немају 
могућностп да на те нападс бдговоре. И, господо, 
када ie малопре г. Николић споменуо и онај слу- 
чај Koi'H се десио јуче, случај нашег посланичког 
друга г. Љубомира Јовановића, кога сам необично 
ценио и као друга и као посланика, господо ja 
морам овде опшрепо да осудшм такав његов по- 
ступак, a то je да je његов поступак у најмању 
руку мрајње "некоректан, и ono што je он јуче 
износио овде против Министра социјалне политике 
г. Драгитс Цветковића пијс ни најмање у складу 
ни са достојанством џародног посланнка, ки са 
достојааством Народне скупштине. A парочито г. 
Љубомир Јовановнћ није имао права онако ла го- 
вори, и on je ono потпуно дискпалификован да 
излази са таквим оптужбама, јер je јавпо позната 
чип.епица да je тај г. Љубомир Јовановић највсНи 
део свог молмтичког капитала извукао од г. Дра- 
гише ЦисткоииЈ.м, управо он за спој послапички 
макдагг на протлим иаборима има да заблагодари 
једино и само г. Драгити Цвстковићу. 

Па шта IICMO да кажсмо за политичке л.уде, 
који nsaKora дана Meihajv своја расположења и 
схватања, шта ћемо да кажемо o њиховом моралу, 
мсмпалитегу и квалификацијама. Ilira IICMO да ка- 
жемо o томе кад наш посланички друг г. Јовано- 
mili. Koju je код Mene ковао v звезде г. Цветко 
milia и хиалио његов рад у ндјвећим размеоама, 
кад raj nem посланик, чим се je удаљио од i". Цвет- 
Komiiia, долази са онаквим оптужбама. Таквим on- 
тужбама нема места у onoj Кући, и пва! в^исокч 
форумј najmimn форум народни, мора да осуди 
такав поспупак. (Милош Рашовић: Писп ти чужан 

I;I то извршиш!) To се тиче свију нас, г. Рашо- 
mii.v, na сте и Ви дужии то да учините. 
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Иптпрстссдппк Војко Чвркић: Господо, дозво- 
лите ми да кажем, да je врло тсшко вршити ову 
дужност. Ви сте, господо, сви били сведоци, да 
када je r. Лазарсвић говорио и кад je скренуо ди- 
окусију на лимни терен, ja C;IM га оломеиуо, и сад 
ако г. Антонијевић ci<i)eiio na личнн терен, ja hy ra 
опоменути. Ja молим госиодо, да водите рачуна o 
томе, и молим г. говорника да говори o иолитици 
Министарства социјалне политике и народног 
здравл.а и да што upe заврши свој говор, јер ми 
je дао реч да Ке говорити свега 10 минута. 

Душан Антонијеви!! (ааставља): Госводо па- 
родни писланици, дееио се je Један случај у uuuj 
нашој дворани на Јучерашњиј или ирекЈучерашљОЈ 
седиици, и ja сматрам за своју дужносг да и raj 
случај најоштрије осудим и да умилим i Кфодну 
скупштину, да у будупе сваки такав сдучаЈ jom у 
ini ивом почетку онемогући. 

Господо, ja сам чуи из говора једнога ид г. г. 
ГОВОрника у ресору Министарства caoopahaja, који 
ie у недостатку стварних аргумената и редостаткЈ 
сгварних доказа да uooHje и докаже рђаву, непра- 
ви-чну и нерационалну иилитику г. Минисгра cao- 
opahaja, иочео да се оаца врли неукусно и тешко 
на личност na чак н иа ириватан живот Једног ви- 
шег чиновника тога лаинистарства И да ja лично 
не познајем дотичнога чинивника, KUJU ми je од 

■ уже аремена и друг и приЈатељ можда не оих 
пеагирао на те нападе. Али, господо, кад je до- 
тичии чиновник Мииисгарства caoGpal.aja Beh на- 
падпу!' и кад иије имао пута и начииа да идговори 
и да се ораии ja сматрам за своју дужност да га 
узмем у одирану. Taj чиновиик to je г. Фахрија 
Куленовић, лични референт г. др. Uiaxe. Један ги- 
ворник, мислим г. АлексанДар Лазареви!!, изиеи je 
ла je r Куленови11 ни мање ии више него Србофоб, 
ла врши прогин Сроа, да преги Србима избацива- 
њем из државне служие итд. Господо, то je не само 
тешка клевета него и једна ногорна неистина. Ilo- 
знавајуНи личио иоменутог г. Куленовића, ja нај- 
одлучније протесгвујем противу оваквих напада и 
овако тешких клевета,   које je у сташу да изнесе, 
  „a се најблаже изразим — само болестан човек. 
ГАлександар Лазаревић: Ja Вас иолим, г. Прет- 
селниче да не дозвилите да ме вре1;а. — При томе 
Г. Лазаревић пење се на гиворницу и прилази ка 
г. Антонијеви!^). 

Потпретсединк Војко Чвркић:   Молим   Вас да 
Bpel.are i. послапика Лазаревића, a Вас, г. Ла- 

ааоевићу, милим да седнете на своје место. Ja сам 
r.  говирника опоменуо, јер сам његове речи схва- 
тио као увреду. 

Душан Антонијевић (наставља): Господо, xohy 
ла исгакнем само то да je r. Куленовић no своме 
: r.-haibv Србин, муслиманске вере и да се je оженио 
u покрвном Српкињом. Његова супруга je из срца 
Шумадије. из Крагујевца, и натурати таквом чове- 
^ тако страшне клевете, то je у наЈмању руку 
гтоашна провокација. Ово сам сматрао за потре- 
'. m ла изнесем пред Народну скупштину нарочи- 
,w VVHH тога mro je јавно позната чињеница да 
TpKvhar Фахрије Кулвновића прогоњена због 
i* оопског паиионалнзма у време АустриЈе, o 
5ему je пајболуи доказ Бањалучки процес. 

Из песора Министарства социјалне политике.... 
гУпалице) Хоћете m H вама да дам лекцију. Пре 
•'...'n v вези оних критика које су пале на ресор 
Министарства    социјалне    политике,  ja,  господо, 

констатујем да je експозе r. Министра соцпјалне% 
политике и народног здравл>а потпупо na свом 
месту и констатујем да je г. Министар Цветковић 
за ово релативио кратко време дао врло осетне 
резултате на г1ол>у рада свога ресора. ГоспоДо, ja 
сам потпуно убеђен да he i". Цветкови^, који има 
дубок смисао за социјалну акцију и разумевање 
социјалних npoo.k'Ma, mru je најбол»а гаранција 
за потпун успсх у раду тога ресора, забележити 
најкрупниј« резултате, кој-и he потврдити да Кра- 
.i.iMu-Ka влада и у овом ресору спроводи одлучно 
и конзеквентно своју ПОЛИТИКу. 

Господо, ja сматрам за своју дужност да учи- 
пим још једну констатацију, a то je у погледу 
надлежности Министарсгва социјалне аолитике и 
i l)al,cniiiia, К(;јс  laKoljt- вриш аКЦИЈу асаиације. 

Господо, постоји извесна пелогичност, може 
да сс каже чак и нзвесна ампмалпја, јер док ми 
имамо Мипнстарство социјалНе политике и парод- 
ног здравља и док аостоји и Централнп хигијен- 
ски завод, ми имамо истовремено и Мштистарство 
грађевИна, које таКође врши ту акцију асанације. 
II, господо, дозволите да вам за то наведем само 
јсдап пример. (Упадицо.) Господо, ja вас молим, 
дозволите ми пет иинута, неиојте ми упадати у 
реч, ja liy зааршити. (Повкци: Доста!) Шта то зна- 
чи? (Пљескање на десници.) Ja ne тражим ваше 
пл.сскап.с. AKO иам je стало до комедије, изволите 
na пљескајге и лупајте коликр хоћете. (I'paja и 
објашњења.) 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господо, пусти- 
те пшорпика да говори a Вас, господине посла- 
ниче, молим да се не објашњавате са r. г. посла- 
пицима иего да пзволите говорпти. 

Душан Антонијевић (наставља): Господо, у 
моме месгу, у Крушеву, које имам част да засту- 
пам, дошао je г. Ивапи!«, директор Деитралнот 
хигијенског завода и пачелппк санитетскот оде- 
л.еи.а Мипистарства социјашне полтике и на Лицу 
места саставио један исцрпап извешгај o стању 
воде и водовода у моме месту, указујуКи да je за 
подизање водовода у Крушеву потребно пајмање 
350.000 динара. MebyTHM, ту je суму требало 
да додели и исплати Мипистарство грађевина, 
међутим, Министарство rpalicnmia, прелазећи пре- 
ко тога категоричког извештаја r. Ивашића, доде- 
лило je само 120.000 днпара. И ja се питам да ли 
се може и сме и дал.е да трпи и толерира једна 
таква ситуација и да ли може, односно, да ли je то 
у духу политичке асанације, у духу социјалпе по- 
литике ,у духу полигике народног здравља да ова 
политика асанације буде парцелисана na овај 
иачпп. 

C обзиром да je Министарство гра1)евина про- 
шле године доделило за водовод у Крушсву само 
120.000 динара, у место 350.000, колико je требало 
дати према извештају и мишл.ењу Цептралпог хи- 
гијенског завода, ja најодлучније захтевам да се 
у овој години неизоставно додели остатак у 230.000 
динара, да би се сви радови у погледу овога водо- 
вода потпуно довели у ред, ово у толико више 
што je питање водовода за Крушено пајактуе.тиЈе, 
jop преко лета Крушево мучи грдну муку због не- 
достатка воде. 

Истовремепо протествујем mto je дигнута и 
пренета на другу страну здравствена станица у 
селу Ивану, једипа стапица у Срезу крушевском. 

157* 



12Г,2 XXXV  РР.ДОВИП  СЛСТЛНАК   - 7  МЛРГА   i937. 

молим господина Mnimcrp;) да се у Крушеву по- 
дише илн јодиа оолиица, или бар један дом иарОД- 
ног здравља. 

IОсподо аосланици, ja мислим да су иституције 
хигијенске неопходар потребне. 

Али кад BCII постоји Један Цснтрални хиги- 
јенски завод, гооподо, ja мислим да целокупну ак- 
цију на пол.у асанације треба ценпралисати, треба 
аредати у pynt тога Централног завода. A, гооподо, 
тај Цетралми хигијенски завод дао je иссумњиво 
доказа да UH не само има јсдну онажну иницијаги- 
ву, него и да je ca ролагивно врло малим с[)с- 
ствима постигао врло велико и крунне задатке. И, 
господо, да сс то тако радило, и да ова политика 
није нарцслисана на овај иачин ja мислим, госпо- 
до, да ои Централни хигијенски завод кроз своје 
apraino и  инстигуције дао двапут бол.е резултате 

Господб, с обзиром Ha изванредно тежак по- 
ложај Крушеаа, јер, господо, Крушево, место које 
je до 1903 годиио имало 20.ODO станоииика, a сада 
има јсдва 3—4.000, Крушево има специјалан reo- 
графски положај, ono je сепарисано 6д свих кому- 
никација, али има специјалан положа] и специјал- 
ну вредност и no својој околини и no своме поло- 
жају, a ирвокласиу вредност има no своме дивно- 

■ме сунцу, Изванредаом наздуху и одличној води. 
Крушсво, господо, npecTšBJba један од најинтере- 
сантнијих и пајлепших Објеката na пољу туризма, 
и не само туризма него и на пол^у здравља. Ja 
молим r. Мннисгра соцнјалис ПОЛИТИКе и народиог 
здравл>а, којн врло добро позваје Крушево, да 
Крушеву поклони ону нажн.у коју ono по своме 
изванредно лспом положају и свима својим киа- 
литетима заслужује, a нарочито no изванредној 
лепоти хоризрнта који je овде бол.и и већи noro 
n \ једном другом месту. (Гласови и:< већине: ;-ia- 
врши већ једном! Жагор). Ja hy за ииат да 
гоиорим дуже, када ме ви, господо оосланици, 
ометате. 

Потпретседппк Војко Чвркић: lio можсте 13и 
са говорнице никоме чинити miar, IKMO се држите 
Пословника. Ja Вас аолим да говорите, a истотаки 
ja Вас миmM да водите рачуна и o вашој речч коју 
CIT дали Претседништву, јср то захтева најоиич- 
ннја лојалносг свих л.удн, a камо ли народних 
иосланика. 

Душан Антонидеви1> (наставл>а): Молим Вас, 
господит' I IpiTciMiiiiMi.', примам ту примедоу и ако 
сам крив готов сам да повучен кошсеквеицс 

ГоОПОДО, loMopolin 0 оном рмсору, ja сматрам 
за своју дужвост да најодлучније узмем у одбра- 
ну и заштиту IIO.HIIIIKN' P. Миннсгра социјалне по- 
литике и нвродног здрааља од напада којн су до- 
лазили са левице. 

И кад сч- г. Драпипа HIUTKOBIIII мамада не тре- 
ба   mimia да  nar  чуДИ,  ис  напада  С€ саМО  Г.  ЦввТ- 
Komil., напада се и г. др. Стојадииовић, иападају 
СС и cmi ч.ктпип Владе, a сами ТИ нападп iiajoo.i.n 
су д(жаз Ko.iiiKo roj госводи с aese стране мде 
добро. Ти напади н њихове приче najoo/i.a су ква- 
лкфикација нашега рада и најбол.а су гарапција 
аа iiam\ будућиост. 

Г6СПОДО, ми (te С8И0 mro ПОТОуНО одооранамо 
логадатн.ц рад г. ЦвеТ^ОВИћа, ma o аајодпо ca пама 
нмамо iivno iioiH'pfii.i- u у његов Hv/ivliH раљ ii са 
тим ИОВврењем ja гласам за буџет рссора Мини- 
стврства социјалне политцке и народног здравл>а. 
(Одобравање и пљескбње код HOIIIIHC). 

Потпретседиик Војко MspKHh: Има реч Мини- 
стар соцнјалие оолитике и народног здравља г, 
Драгиша Цветкоии!!. 

Мииистар соцчјалие политике и иародног 
здравља Драгиша Цветковић: 1~осподо народни 
носланици, у буџету Министарства социјалне поли- 
тике и народног здравља изгледа да je био рекор- 
даш број гопорника. Било je говорника који су са 
пачслног гледишта идејно излагали cuoje мисли, 
гоиорили o буџету, износили добре и pijaBe стране 
и нреко такве дискусије давали сугестије рссорпом 
Мннисгру да ои из ове дискусије може да извуче 
ono што je моволзно за његов Оудући рад. Али je 
ту бидо н таквих кригика, да je уношепа потпуно 
лична нота где се je говорило u личности Министра 
социјалне политике a ne o његовом буџету и њего- 
lioM ресору. И ja, господо, после онога што сам 
овде са one говорнцце Beli рекао, не смаграм за 
д\жпосг да се na ову ирсгу критике уопште осмр- 
lie.M.   (Одобрапап.е   КОД  neliHiie). 

Господо, прво питање 6 коме се говорило са 
овога места, то су, господо, здравствене прилике 
namera народа. Ja могу да констатујем да je она 
здравствена политика, коју сам ja у свом експозеу 
Онако јасно пзнео, да су те основне линије здрав- 
ствене политике наишле на пуно одобравање како 
код деанице тако код ленице у овом Дому. (Одо- 
бравање na дешици). II ja могу да констатујем да 
у погледу рефорама које ресор Мииистарства соци- 
јалне политике мисли да нзврши, да смо ми, го- 
сподо, потпуно сагласни и да смо свм констатовали 
да nama здравствена иолитика последњих година 
није вођена добро, да nama здравствеиа политика 
има својих рђавих страна и да нашу здравсгвену 
политику треба преоријентисати и водити у једнрм 
сасвим другом правцу (Одобравање код всћине). 
И, господо, за мвне као ресорног Мппистра може 
бити само сатисфашија да сам заиста наишао на 
прави пут, да сам заиста пошао оним путем којн 
je, ero ВИДИТе, и цела Народна скупштина, како 
na ленпцп тако n na десници потпуно одобрила. 
((^добравање na десници). 

Господо, ja сам Mqpao да пзпесем тешко сташе 
које сам namao у ресору Министарства социјалне 
аолитике и народног здравлЈа. Када се ивде са 
оиога месга пжорпло o рђавој OlipeMH болннца, 
када се са овога ifiiecTa говорило o многим недо- 
статцима наших болница, када се са овога места 
укааивало na рђаво стање и на тешко снабдевање 
које се дапае у болппцама npnni, онда ми морамо 
сви заједнички да коистатујемо, да je политика, 
која се водила у кашој болиичкој служби била из 
основа погрешна. II, господо, када се данас »ohe 
да плпоеп тешко бо.шпчко стап.е, опда се мора да 
пма na \м\, да je за ПОСлеДЊИХ 6 годпна Миннста|> 
гоцм.јалпе полптике n народног здравља паследпо 
меплаћених болшЈЧКих трошкова равно 100 мили- 
ona дппара. (Бурно пљескаље код већине). Госпо- 
до, у такврј ситуацији, када ja указујем na 1)1)аве 
стране n када гражпм преко буџета Министарства 
соцпјалпе политике и народног здравља да се то 
тешко стање mmpann, опда госиодо, ja износпм 
једну ivmrv истину, и ja очекујем објективну кри- 
гику, какб Moia рада, тако исто објективну кри- 
THKV свих онпх, којп су у томе ресору npe мене 
прследњих годииа радили.   (Бурно одобравање и 
пл.ескап.е  КРД iiclnine). 

Гооподо, Mninuiaptino социјалне   политике и 
Народнрг    адравља    мисли да изврши   озбиљне и 
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основне реформе у нашој досадашњој болничкој 
служби. Ja сам, господо, у своме експозеу то до- 
вољно јасно и довољно одре1)ено рекао. 

Господо, и у другим правцима у погледу по- 
бољшања оснонних хигијенских прилика нашег 
народа, Министарство социјалне политике има je- 
дан програм, има један плански и систематски из- 
рађени програм рада. И,' када тај програм и тај 
рад буде спроведен, онда са ове ^оворнице да го- 
воре и да тек онда критикују мој рад. До данас, 
ja сам имао да исправљам ту1)е грешке, ja сам мо- 
рао да стварам једну планску политику у моме 
ресору, a од данас ja носим пуну одговорност за 
своју  политику.    (Бурно одобравање код већине. 
 , 'длексаидар Лазаревић:   Иећеш   имати   прилике 
да исправиш своје грешке!—Протести код већине). 

Господо народни посланици, све добре суге- 
стије и са леве и са десне стране, ja hy врло радо 
примити. Када се, господо, са овога места говори o 
задругарству, o здравственим задругама, када се са 
овога места говори o благотворном утицају тих 
згравствених задруга у нашем народу, онда, ro- 
сподо, ja могу да примим такве сугестије и да са 
овога места и сам кажем: Морамо и хоћемо да по- 
мажемо и подижемо рад наших здравствених за- 
друга. (Бурно одобравање на десници). Када се 
са овога места указује .иа здравље наше деце, ja 
морам да кажем да ja као ресорни Министар соци- 
јалне политике и народног здравља нисам преви- 
део то, него сам у овом Финансијском закону унео 
један амандман, који ће ми омогућити да подижем 
дечја опоравилишта, подижем дечја обданишта и 
да као што je напоменуо наш друг Ђорђе Левтић, 
v свима местима, где има климатских услова, по 
дижем дечија опоравилишта и преко тога поди- 
жем здравље наше деце, будућност наше државе. 
(Бурно одобравање код већине). 

Господо, говорило се са овога места o зашти- 
ти радника. Господо, било je либералних погледа, 
и са левице и са деснице, који су сматрали да je 
крајњи моменат да се питање заштите радника, да 
се питање односа радне снаге и капитала једном 
скине са дневног реда и да се то питање регулише 
на једној пријатељској бази. Али, било je исто 
тако говорника са оне стране, било je говорника, 
који су имали сасвим реакционарне погледе на ре- 
шеље овог врло важног питања. Ja сматрам, го- 
сподо народни послапици, да сам пошао добрим 
путем, јер једино социјалним реформама, једино 
излажењем у сусрет тим ресИрмама, једино изла- 
жеНЈем у сусрет социјалним потребама нашег на- 
рода. ми можемо осигурати и обезбедити потпун 
социјални мир у иашој земљи. (Бурно одобравање 
и пљескање код већине). 

Ja морам са овога места да поиовим: не може 
Се јавни поредак у једној земл^и држати само од 
стране власти него се мора држати и на задовол^- 
ству и срећи тога народа. (Бурно одобравање код 
већине). 

И када ja на томе питању радим, ja не уносим 
нималсз партизанске политике у тај свој рад, када 
помажем оснивање радничких синдиката на нацио- 
налној бази против комунизма и разних интерна- 
мионала. (Бурно одобравање код већине). И када 
ia v тим малим л,удима видим најисправније гра- 
ћане видим добре грађане, и када помажем њихов 
пад ' ja одговарам оановној својој дужности и у 
погледу нашег радног света и у погледу боље бу- 
дућности наше државе. 

Говорило се овде са ове говорнице да се у 
доба рсакције, обично јавл^ају штрајкови. Госпо- 
до, то je сасвим прогрешно. Ми имамо јсдну вла- 
ду реакције и диктатуре, a то je влада Совјетске 
Русије ,у којој никада нити сме нити може бити 
речи o штрајковима. Ми имамо фашистичке режи- 
ме <и ни у тим режимима никада нећете чути o штрај- 
ку, a, видите, један je говорник са овога места ре- 
као да зато што има штрајкова у нашој землзи, да 
je то резултат рада владе која почива на реакцији. 

A, господо, економска борба, класна борба 
дозвољена je' само у демократским и либералним 
земљама, дозвољена je само онде где живи слобо- 
да« народ. И који не зна те основне принципе, тај 
не може да злоупотребљава ову говорницу и да 
говори o једном питању којега из основа не по- 
знаје. (Бурно одобравање код већине). 

Господо народни послаиици, говорило се je o 
једном питању овде са овога места, које je од 
првокласног значаја: o питању Уредбе o минимал- 
ним надницама. Господо, o томе питању треба го- 
ворити са начелнога гледишта, треба говорити као 
o појави једне новине у нашој држави, o једној 
уредби која тек излази, која се тек појављује, o 

, којој се до данас код нас у опште није мислило. 
И ja морам констатовати да таквих уредаба има 
само у најнапреднијим земљама, a не онде где 
влада реакција. 

Нетачно je апсолутно, када један говорник са 
овога места каже, да je Уредба регулисала тако 
односе раднога света.да he и квалификовани рад- 
ници радити no два динара од часа. Уредба јасно 
^аже да то важи само за физичког радника, a no 
чл. 2 став 2 надница квалификованог радника je 
на сасвим другој оонови регулисана. 

Говорило се да je погрешно што je Уредба 
изведена на једном потпуно деконцетрационом 
систему и говорило се да je погрешно што je ба- 
новини дата извесна компетенција да no тој Уред- 
би доноси одлуке. 

Ja мислим да je то најбоља страна ове Уредбе 
зато, што стандард живота у свим нашим краје- 
вима није једнак и што ће бановине према стан- 
дарду живота моћи да регулишу наднице раднич- 
ког света. 

Господо народни посланици, говарило се у 
дебати и o инвалидском питању. Ja признајем, го- 
сподо, да инвалидско питање није још решено 
онако, како интереси инвалида то захтевају, али се 
мора констатовати ипак, да оно што je учињено 
у 1929 години, да je то био грех према инвалидима, 
a оно што je учннила Краљевска влада да поправи 
овај грех, да je то позитиван успех, који се мора 
признати без обзира која га je влада донела и ре- 
шила. Господо, све су застареле инвалиде плаће- 
не, и никад се инвалиде нису боље исплаћивале, 
него прошле године, тако да ћемо ускоро ликви- 
дирати све застареле инвалиде и све he оне бити 
ускоро исплаћене. To су, господо, резултати преко 
којих се не може олако прећи. 

Господо, покренуто je питање исхране, и ка- 
зало се, да се преко исхране водила у овом ресору 
партијска политика. Ja лично не могу да дозволим, 
да се преко овога ресора водила партијска поли- 
тика. Ja ћу, господо, да докажем да je ово тачно 
и да та господа немају право. 

Господо, један од говорника из Среза госпић- 
ског рекао je да се у моме ресору водила партизан- 
ска политика и да његов срез Госпић није добио 
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miiiiTii. Taj срез Госпић, за који се са овога мсста 
тврдило да се на партијској основи делила храна, 
он je добио 15 вагона хране. Свега један срез у 
Савској бановини добио je више, a за њим одмах 
долази срез Госпићски, a остали срезови, у којима 
баш имамо посланике чланове Југословенске ради- 
калне заједнице добили су много мање, пего што 
je добио овај срез. 

Господо народни посланици, никад у овом ре- 
сору Министарстна социјалне политике никоме 
Hefic пасти напамет да води партизанску политику, 
јер ово je ресор најширих слојева народа, ово je 
ресор економских слојева нашега народа и који 
најдубл.е засеца у народне интересе. 

И био би грех из овога ресора водити парти- 
занску политику. *Ја вас могу да уверим Да сам 
увек и на сваком месту водио рачуна o интересима 
правде, да не буде иикакве разлике и да се никаква 
партизанска политика не води преко мога ресора. 
AKO сам, господо, нашао каквог лекара да своју 
болницу не држи у исправном стању, ако сам 
iiamao да се у некој болници не газдује како треба, 
ja сам морао no дужности да ударим no прстима 
и данесавесне чиновнике уклоним са ових места. 
Никада, господо, нисам путовао луксуза ради, 
него да на лицу места видим потребе народа и да 
na терену учиним оно што ми дужност налаже. Чи- 
нећи тако, ja сам одговорио својој савести и интс- 
ресима државе и народа. (Бурно одобравање и 
пл>ескање у центруму и на десници). 

Господо народни посланици, примајући све 
добре сугестије које су ми и са леве и са десне 
стране дате, примајући све добронамерне суге- 
стије које je Народна скупштина дала преко ове 
говорнице, ja ћу продужити да радим онако како 
сам до данас радио, јер сматрам да тако најбол^е 
одгопарам интересима нације и интересима наше 
земл.е. (Дуготрајно одобравање и бурно пл5ескање 
код већине). 

Потпретседник Војко Чвркић: Господр на- 
родни посланици, пошто je листа говорнима исцр- 
пена то je лретрес у поједииосгима предлога бу- 
џета расхода XVI Раздео — Мииистарство соци- 
јалне политике и народног здравља завршен. Пре- 
лааимо на гласање. Гласаће се no партијама седе- 
њем и устајањем. Господа народни пославици који 
примају прочитаие партије изволеће ^седети, a који 
не примају изволеће устати. Молим господииа 
известиоца да изволи прочитати партију 951 са 
предложеним амандманом Крал>евске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 951 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

XVI  РАЗДЕО  — МИНИСТАРСТВО  СОЦИ.1АЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА 

ГЛАВА CXXVI — МИНИСТАРСТВО 

Парт. Поз, 

951 
1 

Редовни   расходи 
A.   Лични   расходи 

Личне принадлежнпсти: 
Платс - периодске   пони- 
шицс и аоложајкн д<>- 
даци чиноииика 
СоциЈадне установе 

11)  Дом   слепих  „Крал.а 
Александра   I   Уједини- 

теља" у  Земуну 

Ппрт. Поз. 
a)   Чинивници 

Мссто:    „Економ    1Х-1" 
ставити: ,,2 чцновника 
(Економ    и    рачунски 
чижжник):     1-1Х-1     и 
МХ" и повећам c:i   .   + lO.SOO.— 

a   брисати:   „б)   Чиноп- 
нички      припраииици, 
Чиновничкн    приправ- 
мик од IX групе итл."   — 15.207.— 
Волничке  установе 

III) Олшта државна бол- 
ница   у   Боограду 

a)  Чиновиици 
Место:   14  шефова  оде- 

л.ои.п    итд.    ставити: 
,,14  шефова  одељеша: 
4-IV/l-l, 8-IV/l  и  2-V" 
и повсћати ca    ...    + 3(i.0O0.— 

Мссто: „24 примарна ле 
кара     итд."    ставити: 
„24   иримарпа  лекара: 
l-IV/2-1,    17-1V/2,    5-V 
и 1-VI" и повећати са     I   68.400.— 

Мссто:    „14   аснстената 
итд."   ставити:   „18   а- 
систената:   1-VI  и   17- 
Vll" и повећати са        + 67.680.— 

Mecto: „17 секундарних 
лскпра   Vili"   ставити: 
„18   секуидаринх   ле- 
кара    Vili"    и    пове- 
ћати са +  IS.SoO.— 

Место:   „4   адмипистра- 
ТИВНв  чиповника  итд."    - 
стаиити:    „4    адмиии- 
стративна    чиновника 
(референта    отсека) 
Vili"  и повећатн са .   +   3.060.— 
б) Чиноипички II|1H- 

иравници 
Мссто: „24 чиноииичка 
приправиика - леквра 
итд." ставити: „19 чи- 
новничких приправни- 
ка-лекара итд." и сма- 
м>ити  са + 87.840.- 

V) Ортопсдски  завод  v 
Београду 

Мссто:    „Шоф    завода 
IV/1-1" ставити: „IV/I- 
2"   и   повећати  са  .    .    +    2.000 — 

Место: „лекар V1H" ста- 
вити: лекар VII" и по- 
већати   са +   3.300.— 
Мосто: „Кн>игово1)а VIII" 

стаиити:    „Књиговођа 
VII" и iioBehain ca .   .    +    3.360.—> 

Место:   „Чиновпик   VIII" 
ставити:     „Чипониик 
VII" и пбвећатн са   .   +   3.360.— 

Место:    „Екопом    VIII" 
ставити: „Економ VII" 
и  повећати  са    .   .   .    +   3.360.— 

Мссто:    „Чиновпик    IX" 
паиити:   „Чимовмик 
VIII"  и  повећати са  .    +    3.060. 

Место:  „2  архивска  чи- 
новника  итд.",  ствви- 
ти: „2 архниска ЧИНОВ- 
ника: I-IX и 1-Х" и 
повећати   са   .     .   .   .    +    2.400.— 

VI) Болница за душевне 
болести — Београд 

a) Чиновници 
Место: „Примарпн лекар 

VI" ставити: „Пршиар- 
ни лекар V" повећати 
са +    5.400.- 

Место:  „2 примарна лс- 
кара итд." ставити: „2 
примарна лекара VI" и 
повећати  са  .    .    .   .   +   4.680.— 
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+  17.568.- 

27.000.- 

8.040.- 

Парт. Поз. 
Место: „2 асистента итд. 
ставити:    „2    асистента 

VII" и повећати са .   .    +    G.000.— 
Место:   „Виши   пристав 

в. д. екрнома VU" era- 
вити:   „Виши   пристав 
в. д. еконама VI" и по- 

'    већати   са +    4.680.— 
Хигијенске установе 

Vili) Централни хигијен- 
ски завод у Београду са 

одељењима итд. 
2)   Бактериолошко - епи- 
демиолошко одељење 

a) Чиновници 
Местст:   „Саветник   в.   д. 
шефа итд." ставити; „2 
савстника  (1 в. д. ше- 
фа одељења) V" и по- 
већати  са + 27.000.— 

4)    Санитетско-техничко 
одељење 

б) Чиновнички 
приправници 

Место:    „2    чиновничка 
приправника итд." ста- 
вити:    „3    чиновничка 
приправника    итд."   и 
повећати  са  .    .    .   • 

8) Хемијско одељење 
Место:  „4 саветника-хе- 
мичара   итд."  ставити: 
3 саветника-хемичара: 

'„2-V-l   и   1-V"  и   сма- 
њити са  

Место:   „Виши   пристав- 
хемичар   VI"   ставити: 
„Пристав-хемичар VIH" 
и смањити са .    .    •    • 
Посебне установе 

Поликлиника   за   кожис 
и венеричне болести 

Место:  „2 виша приста- 
ва итд." ставити: „3 ви- 
ша    пристава:    1-VII-l 
и 2-Vn" и повећати са    + 16.920.— 
Хигијеске установе у 
Земуну и Панчеву 

a) Чиновници 
1) У Земуну 

Испред прве субпозиције 
Виши     пристав     VI" 

ставити: „Саветник V"    + 27.000.— 
Болница за  заразне 

болести 
Место: „2 асистента итд." 
ставити:   „4   примарна 
лекара    и    асистента: 
2-V,   1-VI   и   l-VII"   и 
повећати  са  .    .        •    + 48.600.— 
IX) Школа народног 
здравља у Загребу 

a) Чиновници 
Место:  „5 виших  савет- 
ника итд." ставити: „7 
виших      саветника:     3- 
IV/1,   l-IV/2  и   3-V"   и 

повећати са + 66.000.— 
Место:   „11   виших   мри- 

става    итд."    ставити: 
12    виших    пристапа: 

2-VF и  10-VH" и попс- 
1»"и " .   .   .   -   +   9.900.- 

Мссто: „6 иристава VIII 
и смањити са . . • • — 40.680.— 

Мссто: „18 рачуиских н 
адмипистративмих чи- 
HOBFiHKa итд." ставити: 
„20 рачупских и адми- 
HHCTpai инимх чимов- 
ника: 1-VI, 2-VIM, 6- 
VII, 1-VIII и 10-1Х" и 
повећати са . . . . + 31.080.— 

Место: „13 ссстара-по- 
MoliiiHua итд." ставити: 

+256.305.- 

— 11.760.- 

Парт. Поз. 
„17    сестара-помоћни- 
ца и архивских чинсв- 
HHKari-VH, 2-VIII, 1-1Х 
и ^-Х" и повећати са   + 32.400.— 

б) Чинобнички 
приправници 

Место:    „2    чиновничка 
прилравника   .од    VIH 
групе итд." ставити: ,,3 
чиновничка     приправ- 
ника    од    VIII    групе 
итд."  и  псвећати са .    + 17.568.— 

Место:    „3    чиновничка 
приправника     од     IX 
групе   итд."    ставити: 
„Чиновнички  приправ- 
ник од IX групе итд." 
и смањити са .   .   .        — 30.414.— 

Место:   „7   чиновничких 
приправника од X гру- 
пе   нтд."   ставити:   „2 
чиновничка  приправ- 
ника од X групе итд." 
и смањити са .   .   .   .    — 69.410.— 

3   Плате — периодске по- 
вишице служитеља 
Хигијенске устансве 

V) Централни хигијенски 
завод итд. 

Управа завода 
Место:    „5    служитеља 

итд."    ставити:    „Слу- 
житељ II-2" и смањи- 
ти са  

5   Додаци   лични   и   поро- 
дични 
Социјалне установе 

II) Дом слепих у Земуну 
a) Чиновника, лични, no- 
већати са +   8.160.— 

III) Општа лржавна бол- 
ница   у  Београду 

а) Чиновника, лични, no- 
већати  са + 40.800.— 
Хигијенске установе 

VII!) Централни хигијен- 
ски   завод   у   Београду 

итд. 
Управа завода 

б) Служитеља,    лични, 
смањмти   са     ....   — 24.960.— 
Хемијско  одељење 

a) Чинпвника, лични, no- 
всћати  са +    1.200.— 

Поликлиника   за   кожне 
и веверичне  болести 

a) Чиновника, личш, no- 
воћати   са +    7.680.— 
Хигијенс^е установе 
у  Земуну   и  Панчеву 

Чиновника, лични, пове- 
ћати-са +   6.240.— 
Болница  за  заранзе 

болссти 
a) Чиновиика, лични, no- 
већати  са +  13.2(К). - 

IX) Школа нар. здравља 
у Sarpi'uv 

a) Чииовника, лични. ио- 
■већати са I   46.840,        4- 99. КИ) 

+ 343.705.— 

Потпретседпик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родаа скупшгина прочитану оартију 951 »-a пред- 
ложеним амандманом Краљевске владе? (Гласови: 
Прима! — Не прима!) Она господа народли посла- 
ниади који примају нека изволе седети a који не 
примају нека изволе устати. (Всћина ссди.) Ве- 
liima седи, према томс објавл^ујсм да je прочитана 
партија 951 ^ca предложсним амандманом КралЈев- 
ске владе исћииом гласоиа прнмлЈена. Изволите 
чути партију 952. 
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Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 952. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
[и)дна скупштииа шрочитану партију 952? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
ис примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
IV'liHHa седи, према томе објављујем да je прочи- 
гана партија 952 већином глашва примљена. Из- 
волите чути партију 953 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 953 са предложеним акандманом Краљев- 
ске владе који гласи-: 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 956 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

Hum 
953 

Поз. 
Специјалне награде и лодаци: 

I) Министарство 
Субпоз.  5 — За  специ- 

јалан  рад  службеника 
v Кабинету  Минисгра 
ВОПОО.—, брисати   .    .   —60.000.— 
IX) Школа наролипг 
здравља  у  Загребу 

Спеиијални   додаци   no 
§ 26 итл., смањити са   — 26.284.—   — 86.2.S! 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партају 953 са пре- 
дложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици каји примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већииа седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 953 са предложеним амандманом 
Кралзевоке владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 954 са предложеним аманд- 
маном Крал>ев'ске владе. 

Известилац   др.   Часлав   Никитовић,   прочита 
партију   954  са  предложеним   амандмалом   Кра- 
л^евске владе који гласи: 
Парт. Поз. 

954 Субвенције и разне помоћи: 
Ha крају убацити иову позицију 

12   (пова    За    потребе    Југословенског 
националног коиитета Медицанске 
Мале   антанте + 50.000.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 954 са пре- 

1ЛОЖвНЈШ амандманом КралЈевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети, a који 
no примају нека изволе устати. (Већина ссди.) 
licliHHa седи, према томе објављујем да je прочи- 
гаиа партија 954 са предложеш-ш амандманом 
Краљевск« владе веЈишом гласопа оримљена. Из- 
волите чути шартију 955. 

Известилац   др.   Часлав   Никитовић   прочита 
партију 955. 

Потпрстссдччк Војко Чвркић: Првша ли  На- 
рпдна скупштина прочитану партију 955. (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
послапици ксји пржмају нека изноле седети a који 
ис иримају нска изиолс устати. (Ik'limia ссди.) 
Behmra седи, tip^M^ тЈоие објављујем да ј« прочи^ 
rana мартија 956 UCIIIIIIOM -глассша примл.гиа. Из- 
волито чути партију 95(5 са прсдложелим аманд- 
маном, Краљевске владе. 

Парт. 
956 

Поз. 
Б.   M a т с p и j n л н м   p a t \ o л и 

Управни трошкови: 
I) Министарство 

1 Разии материјални издаци 
Упацити   нове   субпози- 
ције 19 и 20 

Субпоз.  19 За учсшће у 
управном  одбору  Mi- 
ћунаролног  биро-а ра- 
да  у Женсви .   .   .   .   + 50.000.— 

Субпоз.     20    Трошкопи 
нациоиалног   комитста 
за исхрану    ....   + 50.000.—   +100.000.— 
Социјалпс  установе 

II) Дом слепих у Земуму 
2 Разни материјални издаии 

Субпоз. 7 Одржаван.с и 
оправка   зграла,  огра- 
да  итд..  смањити са . —     3.453.—• 
Болничке   установе 

III) Onima држ. болница 
Београд 

5   Разни матсријални излаци 
Субпоз. 18 Градском im- 

главарству града Бео- 
града    За    воду    итл.. 
смањити   са     .   .   .   . — 141.660.— 

V)   Ортопс.чскп   зпвол 
у Београду 

10   Разни материјални п.чдапи 
Субпоз, 2 Oininc канце- 

тријске потребе итд., 
с.мап.итн   са   .     .      .  .   — 10.900. 

Субпп,).   11   Одржавање 
и    оправка    болницс 
итл.,  смањити  са    .   . 7.345.—   — 18.245.— 
Хигијенске установе 

IX)  Централни хигијси- 
ски завод у Бсогралу 

17   Разни материјални издаци 
Имуно-биолошко   O U'- 

л.си.с 
Субпоз. 3 Набавка коња 

ГОВеДИ    ИТД.,      СМПМјИТИ 

са — 10.000.— 
Санитетско-техничко 

одел>ен>е 
Субпоз.    1    За    издржа- 
вање,    уређење    итд., 
смањити са    .    .   .   . s.ooo. 

Субпоз.    5    Специјолне 
санитетско - техвичке 
потребе   итд.,   сиаНзИ- 
■m ca  10.000.-- 

Субпоз. 9 За acaHKpaibc 
n изградњу итд., смв< 
њити са        20.000.- 

Болнице аз зарааве бо- 
лести у Београду 

Субпоз. 3 Набавкв угл>а 
за   огрев  итд.,   поте- 
Кати ce I   30.00Л, 

Субпоз. 6 Градскои nn- 
главарству  у  Ввогра- 
ду sa воду итд., бри- 
сати  .    .  ' — 70.000.— 

Субпоз. 7 Градском no- 
главарству  v  Beotpt' 
лу ■ зв   електр.   стру- 

iv итд., брисати   .   .      KKi.ooo.- 
Субпоа,   II   Оправка   и 

набавка     постељшш 
ствари   итдп   повећа- 
ти  са I- со.ооо — 
Асанациони   радови 
Управа   заводв 

Субпоз.   1   Набавка  ре- 
зервног    иатери^вла 
итд.,   CMaiiiHTH   ca   .   .   — 33.648.— 
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Парт. Поз. 
Субпоз.  4  За   изградњу 
бунара    итл.,    смањи- 

ти   са  
19 Исхрана   болесника,   о- 

собља итд. 
Болницп   за   зарлзве 

болести 
Субпоз. 1 За исхрану 

болесника, повећати 
са  

Субпоз. 2 Бесплатна ис- 
храна особља итд., 
повећати  са  .    .    .    . 

20 Лекови,    завојни    мате- 
ријал   ИТД. 

Поликлиника   за   кожне 
и   венеричне   болссти 

у  Београду 
Набавка   неосалварзана 
итд,   CMafbHTH   ca   .    . 
X)   Школа   народиог 
здравља  у  Загребу 

21 Разпи иатеријални издаци 
Субпоз.     10    Трошкови 

уређвња    просторија 
итд.,   смањитн   са   .   . 

10.000.—   —168.648.- 

+ 50.000 — 

+ 30.000.—   + 80.000 — 

5.000.— 

- 37.000.- 

-194.006.- 

Потпретседпик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 956 са пр€- 
дложенкм амандманом КралЈевске владе? (Гла- 
соуи: Прима! — Не прима!) Она господа народнл 
послаиици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, прсма томе објављујем да je прочи- 
тана партија 956 са -предложеним амандманом 
Краљевске владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути паргију 957. 

  За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењем и устајањем o свакој појединој партији, 
V смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o послов- 
ном реду у Народној скупштини већином гласова 
усвојила све партије прсдлога буџета расхода 
XVI Раздео — Министарство соцнјалне политике 
и народног здравља. од шартије 957 до партије 964 
закључно. — 

Потпретседник Војко Чвркић: Изволитс чути 
партију 965 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 965 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 
Парт. Поз. 
965 

3 

Ануитети: 
Државва болиица за дуодоне 

болвсти у Београду 
Him'pcc и огплата II рате дуга итл., 
оиањити   са      ;__• 
Свега гл. СХХУ!, повећати са 

20.760. 

+ 92.655.— 

Погпрстседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 965 са repe- 
дложсним амандманом Крал>евске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не .прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
Не примају нска изволе устати. (Већина седи.) 
ВеНина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 965 са предложеним амандманом 
Краљсвске владе већином гласова примљена. Из- 
волито чути партију 966. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 966. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 966? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
та«а партија 966 већином гласова примлзена. Из- 
волите чути партију 967 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 967 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

ГЛАВА  CXXVII — ДРАВСКА  БАНСКА УПРАВА 

I [арт. Поз. 
967 

Редовни расходи 

A.   Л и ч н и   p a с х o д и 

Личне принадлежностн: 
Плате-периодске    nomi- 

шнце итд. 
11)   Хигијснски   завод   у 

Љубљапи итд. 

a) Чиповници 
Место:  ,,7  шсфова   оде- 
љсња:    1-1 V/2,    2-V    и 
4-VH" ставити: „7 шс- 
фоиа   одељења:   1-1V/ 
2-1,    2-iV/2,    2-VI,    I- 
VII-1    н    1-Vll"   iioiic- 
1,ати ca + 22 560.— 

Мссто: „2 управника до- 
мова   иародног здраи- 
ља:    l-IV/2    и    l-VII" 
ставити: „2 уиравпика 
(омова   napoл.   здрав- 
ља: 1-1V/2-1  и  l-VI" и 
повећати  са    .   .   .   .    +    7.080.— 

Место: „3 шефа станица 
народног здравља: .,2- 
VII и  1-VIII" ставити: 
„3  шефа   станица   на- 
родног    здравља:     1- 
VII-1,   l-VII   и   l-VIH" 
и   повећати   са   .     .   .    -f       720.— 

Место:   „6   виших   при- 
става:   2-VI   и   4-Vn" 
ставити:     „8     виших 
пристава: 3-VI,  l-VII-l 
н 4-Vn" и повећаги ca    -f 39.240.— 

Место: „6 пристава VIII" 
ставити:    „4   пристава 
VIII"  и   смањити  са  .   — 27.120.-- 

Место:    „5   администра- 
тивних   чиновника:   1- 
VII-2 и 4-1Х" ставити: 
„6     административних 
чиновника:   l-VII-2,   1- 
1Х-1 и 4-1Х" и повећа- 
ти са + 11.100.— 

Место:  „2 техничка чи- 
новника:  l-VIII и l-X'• 
ставити:   „3   техничка 
чиновника: 1-VIII, 1-1Х 
и  l-X,, и  повећати  са   + 10.500.— 

Мссто:   „2  архивска  чи- 
новника: 1-VIII и 1-1Х" 
ставити:   „4   архивска 
чиновника:   l-VII,   1-1Х 
и 2-Х" и повећати са .    -f  19.560,   - 

Место:    „3    здравствена 
помоћника: 2-1Х и 1-Х" 
ставити: „4 здравстпе- 
на   помоћника:   1-VIII, 
1-1Х и 2-Х" и повећати    + ]].if,0.— 

Мссто:   „16  заштит.   се- 
стара:    l-VIII,    1-1Х-1, 
8-1Х   и   6-Х"  ставити: 
..16 заштитних сестара: 
2-VIII, 8-1Х, 4-Х и 2-Х" 
и   повећати   са   .   .   .   -f   4.860.— 

158 



1258 XXXV РЕДОВНИ САСТАНАК — 7  МАРТА   1937. 

Парт. Поз. 
б) Чиновнички 
приправници 

Место:    „2    чиновничка 
приправника     од     IX 
итд." ставити: „Чинов- 
нички   приправник   од 
VIII групе    итд."    и 
смањити   са   .    .    .   . 

Место: „Чиновнички при- 
правник од X груис 
итд." ставити: „Чинов- 
нички   приправник   од 
IX групе итд." и пове- 
ћати  са + 
Хигијенске установе 

X)   Државно   лечилиште 
у Тополошици 
a)  Чиновници 

Место:     „Управник-шеф 
IV/1"  и  повећати  са  . 

Додаци   лични   и   поро- 
дични 

II)   Хигијенски   завод   у 
Љубљани итд. 

a) Чиновника, лични, по- 
већати  са     

— 12.846.- 

1.325.- 

+  12.000.—   +100.139.— 

_+ 35.040. 
+ 135.17!). 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупшгана прочитану партију 967 са прс- 
дложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека шволе устати. (Већина сеДи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 967 са предложеним амандманом. 
Кралзевске владе већииом гласова примљена. Из- 
волите чути партију 968 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 968 са предложен.им амандманп1М Краљеп- 
ске владе који гласи:    , 

Парт. Поз. 
968 Награде  контрактуалним   чиновмицима 

и дневничарима 
I) Хигијенски    завод   у 

Љубљани итд. 
Место:    „28  дневничара 
итд."  и повећати  са .    + 10.000.— 

Место:   „15   хонорарних 
службеника итд." ста- 
вити:   „17  хопорарпих 
службеника    итд."    и 
повећати   са   .    .   .   .    + 16.000.—    + 26.000.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 968 са пре- 
дложеним амандманом Краљевскс владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не причиа!) Она господа народни 
посланици који примају иека .изволе седети a који 
ис примају нека изволе устати. (Већнна седи.) 
Пећина седи, према таме објављујем да je прочи- 
•гапа партија 968 са предложеним амандманом 
Кралуевске иладе већииом гласова пр,имл.ена. Из- 
волитс чути партију 969 'ca (предложеиим аманд- 
маном Крал^евске владс. 

Известилац   др.   Часлав   Никитовић   Прочита 
иартију 969 са прсдложсним амандманом Краљев- 
СК€ владе који глаои: 

Парт. Поз. 
969 Сисцијални додаци и награде: 

II) ХигАјепскн i.iini i у ./b.vn.-i.Miin ит.ч. 
По § 26 Закона o .vcipnifin.v соци- 

јалне   ii   здрмсгвене   угараае   ктд, 
liOHcham   ca + 36.960.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 969 са пре- 
дложеним амандманом Крал^евске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 969 са предложеним амандманом 
Краљевске владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 970. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 970. 

Потпретссднпк Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 970? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Ona господа народни 
посланици KOJU примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 970 већином гласова при-мљена. Из- 
волите чути партију 971 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 971 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

Парт, Поз 
971 

Б.   M a т е p и ,ј a л н и   p a с х o д и 

кови: Уиравни трош 
I) Хигијенски чавод 
у Л>убАави итд. 

РаЗИН    мтчрија/ши    Нв- 
даци 

Субпоз. 1 Издржаваље, 
уређење, деловвње npt'- 
ма уредби итд., сма- 
п.итн   ca  

Субмоз. 2 Набавха ин- 
струмената и апарата 
итх,  c.vMii.imi   ca    .    . 

Субпоз. 3 Иабавка ке- 
мнкалија и стаклари- 
ja, смањити cu   .   .   . 

Субмоз. 5 11роучава'Н>е и 
поучаванзе народа итд., 
CMaibHTH   ca     .    .    .   . 

Субиоз. 6 Каицсларијски 
ивтериЈал итд., ема- 
п.ити  са  

Субмоз. 7 Осветљеље и 
iiorou итл.. смањити са 

Субиоз. 8 Огрев, вода 
li   u,nm,   iMan.imi   ca    , 

Субпов. 10 Издржавање 
аутоколоне итд., сма- 
и.ити са  

Сувпоз, П Извршиваље 
вутопревоза итш., сма- 
м.итн са  

Субпоз. 13 Телефов, мс- 
1)УГ|>алски ГОВОр ИТД., 
сман.ити   са     .   .   .   . 

Cj fino i, 15 Оправке 
иралс* м памештаја, 
смап.итм   са     .    .    .    . 

Субпоз. 17 Курсеви за 
домаћице    итд.,    сма- 
н.итп   cn  

Субггоз,    18   Суабијање 
грахома,    сман.шп    ca 

Завод ,'ia заштиту иатера 
и    uair   у   Љуб i.aiin   n i  i. 
Субпоз.   I,  2,  3,  4,  5, 6, 

7.   S   u   9,  сман.ити  ca 
ЦЈкОЛСКа   iioiiiK.iiiniiKa 

у  Jlivna.ami 
Сувпоз.   I,  2, 3,  4,  5, 6, 

7   и   8,   смаиапи   ca 
I [здржавање,   деЛовање, 
уређење,  режијски  итд 

— 10.000.— 

5,000.— 

— 5.000.— 

— 7.000.— 

— 6.000.— 

— 5.000 — 

5,000.— 

6,000.— 

— 10.000. 

— 2Л89. 

— 5.000.— 

— 5.000.— 

— 5,(1011. 

— 20;00а 

— 20.000.— 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1259 

Парт. Поз. 
а) Здравствени дом у 
Марибору   ити.,   сма- 
њити  са — 20.000. 

б) Злравствени дом у 
Цељу    итл.,    смањити 
са — 12.000- 

в) Здравствени дом у 
Мурској   Соботи,   сма- 
њити  са —   8.000. 

г) Здравствсни домови у 
Тржићу, Луковици tatu, 
смањити са — 20.000.- 

д) Здравствени дом у 
Долњој Лендави, сма- 
н.ити  са —    5.000- 

I)) Здравствеии дом у 
Пониквах, смањити са   —   5.000,- 
Хигијипске установе 

X)  Државпо  лечилнште 
у Тополшици 

24   Разни    материјални   из- 
даци 

Субпоз. 4 Уређење згра- 
да,   парка   итд.,   сма- 
њити са  

-186.Ш.- 

- 12.000. 
1!)S.I  !;). 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна ску-пштина прочитану партију 971 са пре- 
дложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека ивволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана тартија 971 са предложеним амандманом 
Краљеи^ске иладе већином гласова 1примљена. Из- 
волите чути партију 972. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 972. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родиа скугпптина прочитану лартију 972? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају .нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према таме објављујем да je прочи- 
тана партија 972 већииом гласова примљена. Из- 
волите чути партију 973 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 973 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

ГЛАВА  СХХУШ  -   САВСКА  БАНСКА УПРАВА 

Редовни расхпди 

A.   Лични   расходи 
Парт. Поз. 
у73 Личне иринадлежности: 

1    Плате-периодске     пови- 
шице итд. 

II)   ХигиЈеиски   завод   у 
Загребу и  његове уста- 

нове итд. 
a) Чиновници 

Субпоз. 1 Код 58 лекаро, 
виших саветника итд. у 
разврставању место: 
1-IV/l", ставити: „2- 
IV/1" мссто: „4-V" 
ставити: „3-V", место: 
„12-VI" ставити: „13; 
VI" и место: „6-VIH" 
ставити: „5-V1H", и по- 
већати  са + 29.740.— 
Балничке установе 

Парт.' Поз. 
V) Болница sa живчане 
и   душевне   болести   у 

Врапчу 
Место:  „7 лекара-шефо- 

ва одељења итд." ста- 
витн: „8 лекара-шефо- 
ва одељења итд." a ме- 
сто:   „2-VIU"   ставити: 
„3-Vin" и повећати са    +  13.560.— 

Субпоз. 4 Код 10 чинов- 
ника: Економ итд." у 
разврставању      место: 
„l-VII"    ставити:    „2- 
VII", место: „4-1Х" ста- 
вити: „3-1Х" и повећа- 
ти са +    6.420.— 
Хигијенске установе 

VI) Болничко   одељење 
хигијенског    завода    у 

Загребу 
a) Чиновници 

Место:    „Примарни   ле- • 
кар   VI"   ставити:   „2 
примарна  лекара:   1-V 
и 1-VI" и павећати са   + 27.000.— 

Место: „2 асистента VII" 
ставитн: „Асистент VII" 
и смањити са .   .   .   .   — 16.920.— 

б) Чиновнички 
приправници 

Место: „Чиновнички при- 
правник  од  VII  групе 
итд."  ставити:  „2 чи- 
новничка  приправниха 
од  VIII  групе итд.' и 
повећати са +  17.568.— 

Место: „2 чин. приправ- 
ника од X групе итд." 
ставити:   „3  чиновнич- 
ка  приправника  од  X 
групе итд." и повећа- 
ти  са +  13.8S2.— 

VII) Школа за сестре по- 
моћнице у Загребу 

Место: „Сестра VIII" ста- 
вити: „2 сестре VIII" и 
повећати са . . . . + 13.560.— 

Место: „3 сестре X" ста- 
вити: „2 сестре X" и 
смањити са . . . . . ■— 8.100.— 

X)   Државно  лечилиште 
Стрмац-Шуметлица 

Место:    „Економ    VIII" 
ставити: „Економ VIT" 
и повећати са .   .   .    .    +    3.360.— 

XIII)  Уред  за  контролу 
лекова    биолошког    по- 

рекла   у   Загребу 
a) Чиновници 

Место: „Шеф уреда др- 
жаппи контролор IV/2" 
ставити:   „Шеф   уред;1 
држав. контролор IV/l" 
и повећати са .   .   .   . 

Унети ново место 
Саветник   IV/2  .... 

5   Додаци,    лични    и    по- 
родични 
Болничке установе 

V)  Волница  за   жипчане 
и    душевне   болссти   у 

Врапчу 
a) Чиновника, лични, по- 
већати са +   4.080.— 
Хигијенске установе 

XIII)  Уред  за   контролу 
лекова биолошког поре- 

рекла у Загребу 
Чиновника, лични, пове- 
ћати са -   +    5.520.—   +   9.600.— 

+ 153.710.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 973 са пре- 
дложеним   амандманом   Краљевске   владе?   (Гла- 

+ 12.000.— 

+ 32.040.—   +144.110.- 
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сови: Прима! — He прима!) Она господа нар-одни 
посланици који примају нека нзволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 973 са предложеним амандманом 
Краљевске владе већином гласова прим.ч.сиа. Из- 
волите чути партију 974 са предложеним амандма- 
ном Краљевске владе. 

Известилац др, Часлав Никитовић прочита 
партију 974 са предложеним амандманом Крал.си- 
ск€ владе који гласи: 

ll.ipr. Пов. 
974 Награде   контрактуалним    чиновницима 

и дневничарима: 
Хш ијсискг уста к 

V1I1)   Државно   .icm.iniiiTi'   Стрмац— 
Шуметлица 

Место:   ..21    лице:   котрактуплммх   ми- 
новника итд." ставити; .,:Т лицакон- 
трактуалних   чиновника   итд."    сума 
остаје истл. 

Потпретссдиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина шрочитану партију 974 са npc- 
дложеним амандманом Крал^евске владе? (Гла- 
сови: Прима! — He прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 974 са предложеним амандмапом 
Крал.евске владе веКином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 975 са предложеним амаид- 
мпном 1чрал>еиске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 975 са предложеним амандманом Краљев- 
оке владе који гласи: 

Парт. Поз. 
976 Специјални додаци и иаграде: 

II)   Хигијенски   завод   у 
Загребу   итд. 

По   §   26   закона   итд., 
смањити   са   .     .    .   . 29.740.— 

IX) Државно лечилнштт 
у Новом Марофу 

Впвдемвјски додацн no 
§ 26 закона итд., сма- 
њити  са — 12.000.— 

XI) Уред за коптролу 
лскова  итд. 

По   §   26   закона   итд., 
смањити   са   .    ...   — 10.560.— 52.300.- 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли He- 
родна скупштина прочитану партију 975 са mpc- 
дложсиим амандманом Краљевске владе? (F.ia- 
сови: Прима! — He прима!) Ona господа вародки 
посланици који примају нека изволе ссдети a кој« 
ие примају нека изволе устати. (Већина оеди.) 
Већина ссди, према том« оојављујем да je прочи- 
тана партија 975 са предложенмм амандмштм 
Крал.еискс иладе BCIIIIIIOM гласова примл^ена. Из- 
иолитс чути иаргију 976. 

Известилац   др.   Часлав   Никитовић   прочита 
илргију 976. 

Потпретседнак Војко Чвркић: При-ма ли Ha- 
родна   CKviimrmia   прочитану   плргнју 976?  (Гла- 
схжи! Прима! — He прима!) Она госиода народаи 
послаиицн који iipii\i;ii\ нгка ИвВОЛе СЗДеТИ a КОЈИ 
no иримају пскл ИЗВОДе \craiii. (Bolinna веди.) 
lUliima седи, врема томе објављујем да je прочи- 

тана партија 976 већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 977 са предложеним амандма- 
ном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
■партију 977 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

Б.   M a т с p н j a л н н  p a с х o д н 
Парт, Поз. 
977 Управни   трошкови: 

I)   Хигијенски   завод   у 
Загребу  итд. 

1   Разни   мптеријални   из- 
даци 

Субпоз.  8  Плин  за  све 
лабораторије   и   т.   д., 
смаи.ити са    .    .    .   . — 27.000.— 
Болмичке   установе 

IV) Болвица  за  душев- 
не   н   живчане   болести 

у  Врапчу 
И)   Разни   иатеријалнн   из- 

даци 
Субпоз.   4   Огрсв   и   im- 
бавка   дрва   и   ,\iMI, 
смањити   ca     ...   —  5.000.— 

Субпоз.    5    Освстл.си.!' 
итд.,   смањити   са    .   —   5.000.— 
Субпоз. 6 За трошко- 
ВС   воде   итд.,   сман.м- 
ти   са —   2.5()ii. 

Субпоз.   20   Одржавање 
и   обрађивање   госпо- 
дарства   итд.,   сиањи- 
ти   са  5.000.— 

Субпоз.   22   Издржаиа- 
ње   и   исхрана   крава 
итд.,   смањити   са 2.500.— 

Субпоз.   26   За   Fia6aBKy 
б^нзина   итд.,   сиаљи- 
m   ca    —   2.060.— 

Субпоз.  30  За   унутар- 
iiic   одржавање   итд., 

смањити   са     .    .     . 2.000.  •   — 24.060.— 
V) Болничко   одељење 
Хигајенског   завода   у 

.;,II ребу 
13   Pa,tim    иатеријални   нз- 

даци 
Субпоз.   i  Огревибсве- 

r.i.iii.i'     НТД.,     см,IM,и- 
ти  ca         26.630, 

Субпоз,   5   Одржав«ње 
(града, см.т.ит са   .        6.000. 

Субиоз.   8   Опранка   и 
паоаика     внвентара 
итд„    смањити    са     .   —   5.000.—» 

Субпоз.   п    Кућве   по- 
требе итд,, смањити са   —   5.000.—   — 41.530.'— 

VI) Школе    за   сеетре 
помдћнице    s'    3ai ребу 

17   Опскрба  учеиица  чтд, 
Опскрба ученица и пер- 

сонала, снањити еа —  5.460.— 
IX) Државно лечилиште 
Стрмаи Шуиетлица 

25 Pauni иатеријалии из- 
даци 

Субмо.ч. 24 Господар- 
ство: Набавка свкња 
нтд., смањити са   .   . '. ,i(ii). 

101.410. 

Потпрстссдпик Војко Чвркић: Ирима ли Ha- 
родиа гкутшииа прочигану партију 977 са дре- 
дложсмим амандманом Крал»€вске владе? (Гла- 
совн: Ирнма! —■ He шрима) Она гоопода народни 
посланици KOJU примају нека нзволе седети a који 
ne примају иска иаволе усгати. (Већина седи.) 
Већииа оеди, гфема томе објављујем да je герочи- 
iaii;i   партија   977  са   предложеиим   амандманом 
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Краљевоке владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 977 a ca предложеним аманд- 
ммном Краљевскс владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 977 a ca предложеним амандманом Кра- 
лгевске владе који гласи: 

Царт. Поз. 
977a 

1 

Ануитети: 
Државио лечилиште 
Стрмац—Шуметлица 

Отплата зајма итд. 
114.375, брисати  —114.375.— 

Свега   гл.  СХХУШ,  смањити  са —114.375.— 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
подна скупштила прочитану партију 977 a ca пре- 
дложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови- Прима. — Не прима! Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
нс примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 977 a ca предложеним амандманом 
Краљевске владе всћином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 97S. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
лартију 978 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану шртију 978? Гласовн: 
Прима. - - Не прима!) Она господа народни посла- 
иици који примају нека изволе седети a који не 
гтримају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
l.nna седи, према томс објавл.ујем да je прочи- 
тана апртија 978 већином гласова пр,имљена. Из- 
волите чути паргију 979 са предложеним амандма- 
иом  Крал.евске владе. 

Извести.чац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 979 са предложгпим амаидмаиом Краљев- 
осе  владе који гласи: 

ГЛАВА СХХ1Х — ВРБАСКА БАНСКА УПРАВА 

Редовни расходи 
A.   Личпи   расходи 

Парт. Поз. ''i',, Личне принадлежиости: 
1    Плате — периодске по- 

вшиице итд. 
II)   Хигијенски   завод у 

Бањој Луци итд. 
а) Чиноииици 

Место:    „25   чиновника: 
Директор, виши савет- 
ници итд.", iraiiiim: „27 
•шновника: Директор, 
ввши саиетници итд." 
a у разврстанању по- 
сле: „2-IV/l" уметнути: 
„l-IV/2" за Дом народ- 
ног здраил.а у Добоју, 
место: „5-VI" стаиити: 
„6-VI" (од којих I за 
Дом народног здрав- 
ља у Јајцу) и noi.cl.a- 
ти  ca + 53.640.— 

б) Чиновнички 
припрашпши 

Место: „Чшктиичкн при- 
правници од IX групе 
итд."   станити:   .,5  чи- 
воввичких  прнправнн- 
ка од  IX  ГРУП«  "'Д- 
(од којих 4 у II р. скуп. 
и то: 2 за Дом парод- 
ног здравља у Добоју 

Парт. Поз. 
a два за Дом народног 
здравља   у   Јајцу")   и 
повећати   са   .     .   .   .    + 48.816.— 

Убацити   као  нову   суб- 
поз. 3 

Субпоз. 3: „2 чиновнич- 
ка приправника-здрав- 
ствене помоћпице од X 
групе у II раз. скупоће 
(за    домове   народног 
здравља   у   Добоју   и 
Јајцу)" + 21.774.—   +124.230.— 

5   Додаци   лични   и   поро- 
дични 

II)   Хигијенски   завод   у 
Бањој Луци  итд. 

a) Чиновника, лични, по- 
већати са  6.720i 

-t 130.950. 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 979 са пред- 
ложеним амандманом Краљевске владе? (Гласови: 
Прима. — Не прима.) Она господа народни посла- 
ници који примају нека изволе седети a који не 
примају нека изволе устати. (Већина седи.) Већина 
седи, према томе објављујем да je прочитана пар- 
тија 979 са предложеним амандм^ном Краљевске 
владе већином гласова примљена. Изволите чугв 
партију 980. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењем и устајашем o свакој мојединој партији, 
у смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народној скупштини већином гласова усво- 
јила све партије предлога буџета расхода XVI 
Раздео — Министарство социјалне политике и на- 
родног здравља од партиј.е 980 до партије 982 за- 
кључно. — 

Потпретседник Војко Чвркић: Изволите чути 
партију 983 са предложеним амандманом Крал.ев- 
ске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 983 са предложеним амандманом КраЛ)ев- 
ске владе који гласи: 

Б.  M a т с р'и j a л н и   p a с х o д и 
11арт. Поз. 
983 Управни   трошкови: 

1)   Хигијенски   завод   у 
Бањој   Луци   итд. 

1    Разни   материјални   из- 
даци 

Субпоз.   1   Издржавање 
уређење   и   дсловање 
итд.,  сма11>ити  са •.   .   — 35.000. 

Субпоз.   5   Осветд>ење, 
G кктрични   noroH 
итд.,    сман.ити    са   .   —   6.000. 

Субпоз.   6   Издржавање 
аутомобила  итд.,  сма- 
њити  са —   5.000 

Субпоз.   7    Огрев   итд., 
смањити   са     .     .    .   —   7.000.— 

Субпоз.   20   Набавка не- 
осалварзана итд., сма- 
н>ити   са — 13.000.— 

Субпоз.    23   Сузбијање 
еиидемија   итд.,    сма- 
њити  са —   5.000.— 

Издржавање,   деловање, 
уређен.с     и     довриичм: 

итд. 
а) Дом народног здрав- 

,а у  Бихаћу, сман.и- 
ти  са —   8.000.— 

б) Дом народног здрав- 
ља у ■ Босан.  Градиш- 
ци,   смашити   са     .     .   —   6.000.— 
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Ппрт. Поз. 
в) Дом иародног здрав- 
ља у Добоју, сман.и- 
ти  са  

г) Дом народног здраи- 
ља у Јајцу, смаН)И- 
ти   са  

Помоћ ђачким трпезама 
итд. 

Субпоз. 2 Хранарина 
ссстара нудиља итд., 
смањити   са  .    .    .   . 

8.001). 

8.000. — 100.000. 

-      950.- 
-100.950.- 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 983 са пред- 
лож&ним амандманом Краљевске владе? (Гласови: 
Прима. — Не прима.) Оиа господа народни по- 
сланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
ћи.на седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 983 са предложеннм амандмаиом Краљев- 
ске владе већином гласвоа примљена. Изволите 
чути партију 983a ca предложеним амандманом 
Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 983a ca предложенмм амандманом Кра- 
ЛЈевске владе каји гласи: 

I lapT. Поз. 
98:5a Ануитети: 

Хигијснски завод у Башој Луци итд. 
Отплата зајма  итд.,  смањити  са .   .   — 30.000.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина паргију 983a ca предложеним 
амандманом Краљевске владе? (Гласови: Прима. — 
11c прима.) Она гоопода народни посланици, који 
примају нека изволе седети a који не примају 
нека изволе устати. (Већина седи.) Већина седи, 
према. том.е објављујем да je прочитана партија 
983a ca предложеним амандманом Краљевске владе 
већином гласова примљена. Изволите чути пар- 
шју 984. 

— За овим je Народна скупштива, гласајући 
седењем и устајањем o свакој појединој партији 
у смислу чл. 102 Устава и § 67 Законао послоином 
реду у Народној скупштини већина гласова усво- 
јила све партије предлога буџета расхода XVI 
Раздео — Министарство социјалне политике и на- 
роднаг здравља од партије 984 до партије 990 за- 
кл.учно. — 

Потпретседник Војко Чвркић: Изволите чути 
плртију 991 са предложеним амандманом Kpa.i.iu- 
ске владе. 

Извсстилац др. Часлав Никитовић прочита 
паргију 991 са предложеним амандманом KpauMt- 
ске владе који гласи: 

ГЛАВА СХХХ1 — ДРИМСКА БАНСКА УПРАВА 

Парт. Поз. 
991 

Редовни расходи 
A.   Лични   расходи 

Личне мринадлежности: 
Плате-иериодскс     поми- 

luHJte итд. 
II) Хигијенски завод у 

Сарајеву 
a) Чипопиици 

Субпоз. 2 Код 5 управ- 
пика доиова народног 
здрав^а итд. у развр- 
ставању место: „2-1V/1" 
сгавити: „3-IV/l" a мс- 

ll.ipr. Поз. 
сто:  „2-IV/2"   ставити: 
„1-^/2" и повећати са   + 12.000.- 

Субаоз. 3 Места:  „5 у- 
правника   домова  на- 
родног   здравља    итд. 
V" ставити: „6 управ- 
ника домоиа народног 
здравља итд. V" и по- 
већати са + 27.000.— 

Место: „6 виших приста- 
ва VI" ставити: „5 ии- 
ших   пристава   Vi"   и 
смањити  са   .    .    .   .   — 21.600.— 

Место: „9 пристава, еко- 
нама итд. VIII" стави- 
ти: „10 пристана, еко- 
нома итд. VIII" и повс- 
ћати са +  13.560.— 

Место:   „5  здравствених 
помоћника,   сестара   и 
т.д.    IX"    ставити:    „7 
здршствених    помоћ- 
иика, сесгара итд. IX" 
и  иовећати  са  .    .    ■    + 21.000. 

б) Чиновнички 
приправници 

Место:    „3    чиновничка 
приправника итд." ста- 
иити:    ,,2    чиновиичка 
приправника    итд."    и 
смањити   са     ....-■ 17.568.— 

Субпоз.   2   2   чин.   при- 
праввнка   итд.,   27.764, 
брисати — 27.764.—   +    6.628.— 

5 "Додаци   лични   и   поро- 
дични 

II) Хигијснски завод у 
Сарајеву  итд. 

a) чиновника, лични. 
жшсћати  са    .   .   .   . + 24.480.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна окупштина прочитану шартију 991 са пред- 
ложеним амандманом Крал.евске владе? (Гласови: 
Прима. — Не прима.) Она гоопода народни посла- 
ници који примају нека изволе седети a који не 
прнмају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
ћина седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 991 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе већином гласова примљена. Изволите 
чути партију 992. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењем и усгајањем o спакој појединој партији, 
у смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народној скупштнн.и већином гласова 
усвојила све napinje предлога буџета расхода XVI 
Раздео — Минисгарство социјалне политике и на- 
родиог здравља од партије 992 до партије 994 за- 
км \ ЧИО. — 

Потпретседиик Војко Чвркић: Изволите чути 
партију 995 са предложспим амандманом Краљев- 
ске владе. 

Изпестилац др. Часлав Никитовић прочита 
iia|vniiy 995 ca предложеимм а1мандманом Кра- 
.I.OUCKC пладе који даси: 

Б.   M a т е p и i i л H И   i' a C X 0 д и 
1 l.ipr. Поз. 
995 Умравнн трошкови: 

1) Хигијенски аавод у Сарајеву итд. 
l   Pa.imi иатернјалнн иадвци 

Субпоз. 3 ГТроучавање и иоучшмње 
Нврода   итд.,   i\i;m.mii   ca   ...   .   —   1.108.— 

Субпоз.   20   Издржаиам.г,    ДМОВПЊе, 
уређење   итд.,   смањити  са    ...   — 25.000,- 

Довршење  дош  Нчровлот  вдрамл 
у Травнику 

Субмоз.    1     Малтсршмм.с,    кречси.с 
итд.,   смањити  са —   5.000^— 

_ 31.108 
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Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 995 са пред- 
ложеним амандманом Краљевско владе? (Гласови 
Прима — Не прима.) Она господа народни који 
примају, нека изволе седети, a који не примају, 
нека изволе устати. (Већина седи.) Већина седи, 
према томе објављујем да je прочитана партија 
995 са шредложеним амандманом Краљевске владе 
већином гласова примљена. Изволите чути пар- 
тију 996. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 996. 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 996? (Гла- 
сови: Прииа. — Не прима.) Она господа народни 
народни посланици који примају, нека изволе се- 
дети, a који не примају, нека изволе устати. (Ве- 
ћина' седи.) Већина седи, према томе објављујем 
да je прочитана партија 996 већином гласова 
примл.сна. Изволите чути партију 997 са предло- 
женим амандманом Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 997 са предложеним амандма,ном Кралгев- 
ске владе који гласи: 

ГЛАВА СХХХИ       ЗЕТСКА БАНСКА УПРАВА 

Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
Парт. Поз 
997 Личне принадлежности: 

Платс — периодске по- 
пишице итд. 

II)    Хигијенски    завод 
на  Цстишу итд. 

a) Чинопници 
Мссто: „22 савстиика, 
пристапа итд." стави- 
ти: „25 саветника. 
мристава итд." a у ра- 
зврставању место: 

,,1-IV/l"   ставити: 
,','2-IV/l", брисати: 

l.IV/2-1", место: „1-VI" 
ставити: „2-VI", место 
ll-VII" ставити: „10- 

VII" и место: „6-VII!" 
ставити: „9-VIH" и no- 
већати са + 64.960. 

Место: „24 чиновника, сс- 
стара-помоћница итд." 
станити: „25 чинон- 
ника, сестара-помоћ- 
ница итд." a у развр- 
ставању мссто: „l-VIII" 
ставити: „2-VH", мс- 
сто: „12-1Х' ставити: 
„15-1Х" и Mecio:„9-X" 
ставити: „6-Х" и nmw- 
ћати са + 20.760.- 

б) Чиновнички 
приправиици 

Мссто: „2 чин. припран- 
ника од VIII rpviu' 
итд." ставити: „ЧИНОВ- 
нички приираимпк од 
VIII групс итд." И сма- 
њити са  .    .    •    •   •    •      - 17.568. 

Место: „6 чииовиичких 
приправника од VIII 
групс итд." стамити: 

4 чиновничкп при- 
правника VIII групе 
итд." и смањити, са   .   — 29.070.- 

Парт. Поз. 
Хигијенске установе 

VI)   Државно   лечили- 
ште на Локруму 

Место: „Економ X" ста- 
вити:   „Економ   IX"   и 
повећати  са  .    .    .    . 

5   Додаци   лични   и,   поро- 
дични 

II)    Хигијенски    завод 
на Цетињу итд., 

a)   Чиновника,   лични, 
повећати   са      .     .     . 

+    2.400.—    + 31.482.-- 

+ 32.640.- + 64.122. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 997 са 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a 
који не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 997 са предложеним амандманом 
Крал^евске владе већином гласова. Изволите чути 
партију 998. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 998. 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 998? (Гла- 
сави: Прима. — Не прима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a 
који не примају нека изволе тстати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je тфочи- 
тана партија 998 већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 999 са предложеним амандма- 
ном КралЈевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
шартију 999 са предложеним амандманом Крал^ев- 
ске владе који гласи: 

Парт. Поз. 
999 Специјални додаци и награде: 

Болничке установе 
III)  Државна болница  „Данило  I" 

на Цстињу 
Награде no § 329 Закона o чинов- 
иицима псгаећати са     +    4.800.— 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 999 са 
предложеним амандманам Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Она господа народпи 
посланици који ■примају «ека изволе седети, a 
који не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи. према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 999 са предложеним амандманам Kpa- 
љевске владе већшшм гласова примљена. Изволите 
чути партију 1000. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију  1000. 

Потпретседвик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1000? (Гла- 
сови: Прима. — Не 'Прима.) Она господа народни 
посла.ниц1И који примају нека изволе седети, a 
који не примају нека изволе устаги. (Већина седи.) 
Већина седи, гфема томе објављујем да je прочи- 
тана партија 1000 већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 1001 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1001 са тфедложеним амандманом Кра- 
љевске владе који гласи: 
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Парт. Поз. 
1001 

Б.   Матсријални   расходи 

Управни трошкови: 
Болничкс устанопе 

II)     Државна     болница 
..Даиило   I"   на   Цетињу 
Раани   ивтеријадни   из- 
лаци 

Субпоз.   1   Општи   кан- 
целаријски   трошкони 
итд.,    смањити    са — 

Субпоз. 2 Огрев и 
осветљењс,     смањити 
са  

Субпоз. 5 Одржавање, 
крсчсње зграда итд., 
смањити    са     .     .     . 

S0O. 

2.000. 

—    2.000.- 4.800.- 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина' прочитану партију 1001 са 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не лрима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети, a 
који не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 1001 са предложеним амандманом 
КралЈевске владе већином гласова примл)ена. Из- 
волите чути партију 1001a ca предложеним амаид- 
маном Краљевске владе. 

Известилац   др.   Часлав   Никитовић   ирочита 
партију  1001a ca  предложеним  амандманом Кра- 
л>евске владе који гласи: 
Парт. Поз. 
1001a Ануитети 

Хиги.јенски завод на ЦстипјУ итд. 
Ануитет за  изградшу и уређа.ј итд., 
смањити   са — 64.122.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану шартију 1001a ca 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Ова господа народни 
посланици који примају нека изволе седети, a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
ћина седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 1001a ca предложеним амандманом Кра- 
љевске владе већином гласова примљена. Изволите 
чути партају 1002. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1002. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1002? (Гм- 
сов.и: Прима. — Не прима.) Она господа народии 
послаиици који примају нека изволе седети, a који 
не примају нека изволе устати. (Већит седи.) Ве- 
ћииа седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 1002 већином гласова примл.ена. Изволигс 
чу^и иартију 1003 са предложеним амаидмаиом 
Крал>евске владе. 

Извсстилац др. Часлав Никитови1| прочита 
иаргпју 1003 са предложешш амамдм^ном Кра- 

• i.rucKc владе KOJU гласи: 

ГЛАВА  СХХХШ — ДУНАВСКА  БАНСКА УПРЛИЛ 

Редовни расходи 
A.   JI и ч ii н   p a C х i) д и 

11арт. ПоЗ, 
'003 Личне ирииадлежмост 

I   Плате-периодске    иови- 
тицо итд. 

II)   Хигијенскк   заиод   у 
Новом  Саду  нтд. 

Парт. Поз. 
a) Чиновници 

Место:   „3   здравствена 
саветника    IV/2"    ста- 
вити: „б здравствсмих 
саветника  IV/2"  и  по- 
ћати са + 64.080,— 

Мссто: 17 здравствених 
пристава и писара VIII" 
ставити: „15 здрав- 
ствених пристава и 
писпра VIII" и сма- 
њити  са — 27.120.— 
Болничке  установе 

III) Државна болница 
у   Новом   Саду 
a) Чииовпици 

Субпоз. 2 Код 6 шефова 
одељења   у   разврста- 
вању мссто: „1-V" ста- 
вити  „l-IV/2"  и  iioiu- 
ћати са +    5.040.— 

Убацити као ново   „При- 
марни лекар VI"    .    .    + 21.600,— 

Место:     „5     асистената 
VII"   ставити:   „5   пси- 
степата: 2-VI и  3-VII" 
и  повећати са  .    .    .   +   9,360,— 
Хигијснскс   устаиовс 

V)   Државно   лечилипт.' 
на   Венцу  —   Фрушка 

Гора 
б)    Чиновмички    при- 

правници 
Убпцти  иову субпоз. 8 
Субпоз.   3   „Чиновнички 
приправник од X гру- ■ 
ne у 111 раз скупоће"   + 10.210.-   + 83.170— 

5   Додаци   лични  и  поро- 
дични 

И)   Хигијенски   завод   у 
Иовом Саду 

a)    Чиновннка,    личн« roan- 
смањити са   .    .    •    .   —   5.i»U. 

Ili) Државна боаница у 
Новом  Саду 

;0 Чиповника, личпи   no- ^^   +    i68o_ 
већати са .    .    .    ■        i + 84850_ 

Потпретседипк Војко Чвркић: Прима ли Ha- 
родна екугшгаша прочитану партиЈу 1003 са 
поедложеним амандманом Краљевске владе.'' (i ла- 
ажн: Ирима. - Нс прима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети, a којн 
ne примају нека ивволе устати. (Већииа оеди.) Ве- 
hl№a седи. према том« објављујем да je прочитана 
„аптија 1003 са тфедложсшш амандманом Kipa- 
љевске влад« MCI.HHOM гласова примл.ена. Изв.- 
лите чути партију 1004. 

— За овим je Народна скутптина, гласајући 
седењем и усгајањем o свакој појединој партији 
v сммслу чл. 102Устава и § 07 Закона o пословвом 
реду у Народној окупштини већином гласова усво- 
јила све партлј« предлога буџета расхода XVI 
Раздео — Министарство социјалне политике и на- 

mor здраи.1.,1 од naptHJ« 1004 до партије 1006 
закључко. — 

Потпретседпик Војко Чвркић: Изволите чути 
партију 1007 са 1Предлож€Ним амандманом Кра- 
/I.CHCKC владе. 

Извесмлац др. Часлав Никитови!) прочита 
партију 1007 са предложенити амандманом Кра- 
л>евс1<е владе који гласи: 
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Парт. 
1007 

10.000. - 

—   5.000.— 

10.000.- 

5.000.- 

8 

14 

15 

16 

Б.   Материјални   расходи 
Поз. 

Управни трошкови 
I) Хигијенски   завод   у 
Новом Саду итд. 

I    Разни материјални издаци 
Субпоз.   1   Издржавање, 
деловање   и   уређење 
итд., смањити  са    .   . 

Субпоз.    15    Сузбијање 
маларије итд., смањи- 
ти са  

Субпоз.     17     Сузбијање 
сифилиса итд., смањи- 
ти са  
Бактериолошко-епи- 

демиолошко'   одељеше 
Субпоз   1   Набавка  ста- 
кларије   итд.,   смањи- 
ти са — 
Антирабично одељење итд. 
Субпоз 6 Набавка живо- 

тиња    за    продукцију 
итд смањити са .    .   .   —    1.680.—     - 31.OSO. 
Болничке усганове 

II) Државна   болница   у 
Новом Саду t 

Разни материјални 
издаци 

Субпсгз.   12  Набавка 500^ 
м*   дрва   итд.,   смањи- 
ти са  — 42.960.— 
Хигијенске  установе 

IV) Државно лечилиште 
на  Венцу — Фрушка 

Гора 
Разни  материјални 

'издаци 
Субпоз. 11 Набавка зем- 
љишта за башту итд., 
смањити   са    .    .    .    . 

Субпоз.   17   Осветљење- 
струја итд. повећати са 

Субпоз. 26 Набавка ма- 
шине     за     рачунање, 
брисати       

Субпоз.  40  Рушење  до- 
трајалих   одел.ења, 
смањити  са    .    .    .   . 

Субпоз.      50      Кречење 
зграда    итд,,    смаљи- 
ти са  

Ha   крају   позиције   по- 
сле   субпоз.   60   унети 

нове субпозиције: 
Субпоз.   61   Ограда   око 
лечилишта  

Субпоз. 62 Набавка  ми- 
нимакс апарата   .   .   . 

Субпоз. 63 Набавка тре- 
зора   за   докумеите   и 
новац   

Субпоз. 64  Набанка  pa- 
дио-апарата  .... 

Субпоз.     05     Прсмешта 
еконокије    .... 

Субпоз. 66 Редовин нал- 
ничари    

Субпоз   67   Набавка   пи- 
саће иашине ....   +   5.000.—   +145.790.— 
Исхрана   одраслих   na- 
цијената  итд.,  смањи- 
ти   са  —200.000.- 

Лскови, завоји и хирур- 
шке потребе итд. 

Субпоз.  1 Локовн, заво- 
Ји  итд.,   повећати   са    +44.000.— 

— 1.710.— 

+ 27.000.— 

— 5.000.— 

— 2.500. 

— 1.000.— 

Свега   гл.   СХХХШ 

10.000.— 

2.000.— 

+ 
+ 

8.000.— 

6.000.— 

+ 20.000.^- 

I- 78.000.— 

+    5.000.— 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
подна скушштина прочитану партију 1007 са 
гшедложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. - - Me лрима.) Она господа «ародни 
посланици који примају нека изволе седети, a 
који не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 

Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 1007 са предложеним амандманом 
Краљевске владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 1008. 

Известилац др. Часлав Никитовић лрочита 
партију 1008. 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1008? (Гла- 
сови: Прима. — Не лрима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети, a 
који не примају нека изволе устати. (Већина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 1008 већином гласова лримљена. Из- 
волите чути партију 1009 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
лартију 1009 са предложен-им амандманом Кра- 
љевске владе који гласи: 

ГЛАВА   CXXX1V МОРАВСКА   БАНОВИНА 

Парт. Поз. 

1009 

Редовни расходи 

A.   Лични   расходи 
Личне принадлежности 
- периодске  по- Плате 

вишице итд. 
Хигијенски завод у 

Нишу   итд. 
a)   Чиновници 

Место: „Директвр заво- 
да 1V/2" ставити: „Ди- 
ректор завода IV/1" и 
повећати  са  .    .    .   . 

Место: „7 виших при- 
става VII" ставити: „8 
виших пристава Vll" 
и  повећати    .... 
б)  Чиновнички  при- 

правници 
После друге субпозици- 

је „Чиновнички при- 
правник од VIII гру- 
ме итд." убацити нову: 

„2 чиновничка приправ- 
ника-сестре од IX гру- 
пе у  I разр. скупоће" 

Место: „4 чиновничка 
приправника од X гру- 
пе итд." ставити: „5 
чиновничких приправ- 
ника од X групе итд." 
ставити: „5 чиновнич- 
ких приправника од X 
групе итд." и пово- 
ћати са   

Додаци личми и поро- 
дични 
II) Хигијенски завод 

у  Нишу   итд. 
a) Чиновника, лични, по- 
ћати са   

+  12.000.- 

+  16.920.— 

+ 30.413.— 

+  13.882.—   + 73.215.- 

+    7.680.— 

+ 80.895.— 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна ^скупштина прочитану партију 1009 са 
лредложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a 
који не примају нека изволе устати. (Всћина седи.) 
Већина седи, према томе објављујем да je прочи- 
тана партија 1009 са предложеним амандманом 
Краљевске владе већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију  1010. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седењем и устајашем o свакој појединој партији 

159 
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\ смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народној скупштини већином гласова усво- 
јила све партије npe.i.ioia буџета расхода XVI 
Раздео — Министарство социјалне политике и на- 
родног здравља од партије 1010 до партије 1012 
закл^учно. — 

Потпретседипк Војко Чвркић: Изволите чути 
партију 1013 са предложеним амандманом Кра- 
.i.encKe владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1013 са предложеним амандманом Кра- 
.I.IIUKO владе који гласи: 

Б.   Материјални   расходи 
Парт. Поз. 
1013 Управни трошкови: 

I)    Хигијенски    завод    у 
Нишу   итд. 

1    Разпн  материјални 
издаци 

Субпоз.   13  Проучапаид' 
и    псгучанан.е    народп 
итд.,  смањити са    ,   .   —   5.895.— 

Субпоз.   18  Инсталација 
водовода     итд.,     сма- 
њити   са —   5.000.— 

Издржаваше       уређеп.е, 
довршење, делова 
ње итд. 

а) Дом народиог здрав- 
ља   у   Зајечару,   сма- 
њити   са —   5.000.— 

б) Дом народног здрав- 
ЛЈа  у  Пирогу,  сиањи- 
ти са — 10.000.— 

в) Дом народног здрав- 
л.а  у   Крушевцу,  сма- 
љити  са —   5.000.— 

д) Дом народиог здрав- 
л>а   у   Петровцу,   сма- 
њити   са —   5.000.— 

За  довршење зграде До- 
ма  народног  здравља 
у    Петровцу,    смањи- 
ти   са — 10.000.—   — 45.895.— 

2   Издржавање   ђачких   тр- 
пеза итд 

Субпоз.   2   Здравствена 
заштита   одојчади итд. 
смашити са   .   .   .   . — 10.000. 

3   Набавка лекова итд. 
Наиавка лекова итд. сма- 

fbyje се  — 25.000.— 
 — 80.895.— 
Свега   гл.   CXXX1V   .   . — — 

Потпретседиик Во.јко Чвркић: Прима ли Ha 
родна скупштина прочитану партију 1013 са 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Она господа иародни 
посланици који примају нека изволе седетн a 
који no примају нека извплс устати. (ИгКииа оеди.) 
lUliHiia соди, према томе о5јавл:>ујем да Je прочи- 
тана партпја 1013 СВ iipr;i.i(i>K('miM амапдмаиом 
Крал.свске владе всћином гласопа примл.сна. Из- 
иилите чути партију 1014. 

Известилац др. Часлак Никитовић прочита 
iiaprnjv 1014. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима m Нв- 
родна скупштина прочитану парткју 1014? (Гла- 
сови: Прима. — Н« прима.) Она господМ нарОДни 
iiociamimi    који    ПЈтмају    пока    и.чиолс   седеги   a 
који H« примају кека изволе усгато. (Ik-luma ееди.) 
Hoiinna седи, npeua гоме објављуј« да Je прочи- 
тана партија 1014 већипом гласова примл.ена. Из- 

волите чути партију 1015 са предложеним аманд- 
мапом Крал.евске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1015 са предложеним амандманом Краљев- 
ске владе који гласи: 

ГЛАВА  CXXXV  — ВАРДАРСКА  БАНСКА  УПРАВА 

Редовни расхоли 

Л.   Л и ч н и   p a i- х o д ii 
Парт. Поз. 
1015 Личне принадлежностн 

периодске по- l   Плате — 
вишице итд, 

1)    Одељењс   социјалне 
политихе   и   народног 

здравља 
a)   Чииовиици 

Субпоз. 5 Виши iipiu'nm 
VI,   суму   повећати   са    +    4.080. 

Субпоз.  7   Код   47  сро 
ских здравствени]) ре- 
ферената  у  разврста- 
iiaif,y  иесто:   ..i-IV/1" 
ставити: „l-IV/l-l" ме- 
сто:   „2-IV/2"   станнти: 
„1-lV/l.   1-1V/2"   место: 
,,3-V"   ставити:   „5-V" 
и   место:   „6-V1"   сга- 
вити:   „4-VI"   и   iiDnr- 
hara ca + 48.000. 
Болначке  установе 

III)  Државна  болнииа  у 
Скопљу 

a)   Чимоппмци 
Место:    „Асистент    VII" 

ставити:  „2 аснстента 
VII"   и   повећати  са 

Место:    „4    сскундарма 
лекара   Vili'   стевнтц: 
,,:; сенувдарна лекара 
VIH"    и    смаи.шм    ca 

Место:   „Архивскн   чи- 
iKimiiiK X" ставити: „3 
архтска    чичовника: 
1-Х-2.   1-Х-1,,   н   1.Х" 
u    iKiiu'liani    Ca 
б)    Чиисжммчки    при- 

правници 
Субпоз.   2  —  2   чинов- 
ничка приправшша од 
\  групе у  1  раареду 
скупоће   брисати . 

V) Школа   sa   нудиље 
у   Скопљу 

a) Чиновници 
Предвидети ново 
Директор   iinoii''   VIII  . 

5   Додаци   личпи   и   nopa 
личии 
Болничке установа 

III) Државва болница у 
Скопљу 

а) Чиаовника. лични, no- 
већатп са  .    .    .    ■   •    I   16.320, 

VI) Школа sa нудшће у 
Схопај 

Чкновника, лични, пове- 
l.ar.!   Cfl ±_8•1(il,• '    24■■1S,, 

+ 85.270. 

Потпрстссдичк Војко Чвркић: Прима ли_ На- 
родна скуттипа прочитану партију 1015 са 
предложеним амандмапом Краллвске владе? (Гла- 
comi: Ирима. \\v прима.) Ona господа народви 
тилапици који* примају иска изволе седети a 
којп ne прнмају нека ивволе устати. (Већииа оеди.) 
I'.elimia седи, према гоме објављујем да je проии« 
тана   паргија   1015 са предложеним   амандманом 

I   16.920. 

13.560. 

IS.000. 

27.764. 

I   13.560, 60.796, 
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Краљевске владе већином гласова примљсна. Из- 
волиге чути партију 1016 са предложеним аманд- 
маном Краљевске владе. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1016 са предложеним амандманом Кра- 
довске нладе који гласи: 

Парт. Поз. 
1016 Награде кантрактуалним чпновннцима 

и дневничарима: 
Бсглничке установе 

II) Државна болница у Скопљу 
Место: „45 дневничара" стуиити: „50 
двевничара" сума остаје иста 

Место::    „10   днеиничара    болничара" 
ставити:  „15 дпспиичара-болничара" су- 

ма остаје иста. 

Потпретседник Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1016 са 
ппедложсним амандманом Крал^евске владе? (Гм- 
соии: Прима. — Не ппима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a 
који Н€ примају нека изволе устати. (ВеКнна седи.) 
Већина седи, према томе објавлЈујем да je прочи- 
тана партија 1016 са предложеним амандманом 
КраЛ>евске 1!ладе већином гласова примљена. Из-' 
волите чути партију 1017. 

Известилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1017. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1017? (Гла- 
сови: Прима. — Не прима.) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a 
који не примају нека изволе устати. (Behima седи.) 
Већина ссди, према томе објављујем да je шрочи- 
тана партија 1017 већином гласова примљена. Из- 
волите чути партију 1018 са предложеним аманд- 
маном  Крал.евскс владе. 

Извесгилац др. Часлав Никитовић прочита 
партију 1018 са предлоЈмеиим амандманом Кра- 
љевске владе који гласи: 

Б.   M a т е p и ,i a л ii и  p a c x o л и 
Парт. Поз. 
.„Ш 11\ i mi.   иодвознн   и   селидбенн   трошкови 

1)   Одељење   соцмјалне 
политикс   итд. 

Субпо.ч.  1  Путнн и под- 
ВОЗНИ   трошкови   итд., 
смап.ити    са      .      .     . 

Субпоз!   3   Накнаде  ле- 
карима   итд.,1   смми.и- 
ти   са  

Ларт. Поз 
1019 

13.640.- 

40.(Н)0.—   — 53.640. - 

Потпретседиик Војко Чвркић: Прима ли Ha- 
родна скупштина прочитану партију 1018 са пред- 
ложеним- амандманом Краљевске владе? (Гласови: 
Прима. — Не прима.) Она господа народни посла- 
ииии који "Рим;1ЈУ нека изволе седети, a који не 
цримају нека изволе устати. (Већина седи.) Већина 
седи, према томе објављујем да je прочитана nap- 
tHta'lOlS ca 'прсдложеним амандмамом Крал.свскс 
владе већином гласова примљена. Изволитс чути 
партију 1019 са аредлаженим амандманом Кра- 
л.гнскс владе. 

Известилиц др. Часлав Никитовић прочмта 
партију 1019 са предложеним аиалдмаиом Кра- 
љевске владе који гласи; 

Управни трошковн: 
Болничке   установо 

ti)    Држ&вна    балница 
у   Скопљу 

Трошкови   исхране   бо- 
лссника итд. 

Трошкови   исхране   бо- 
исника,   смањити   са 9.916 — 

Свега  гл.  CXXXV,  повећати  са + 21.720.— 

Укупно XVI раздео        

Потпретседипк ВоЈко Чвркић: Прима ли На- 
родна скупштина прочитану партију 1019 са пред- 
ложеним амандманом Краљевске владе? (Гласови: 
Прима! — Не прима!) Она господа народни посла- 
ници који примају, нека изволе седети, a који не 
примају нека изволе устати. (Већина седи.) Већина 
седи, према томе објављујем да je прочигана пар- 
тија 1019 са предложеним амандманом Краљевске 
владе већином гласова примљена. 

Господо народни посланици, гшшто je пред- 
лог буџета расхода XVI Раздео — Миннстарство 
социјалне политике и народног здравл^а ,по свима 
партијама појединачно примљен, објавл;>ујем да je 
Цео предлог буџета расхода XVI Раздео — Мини- 
старство социјалне политике и народног здравља 
примљен. (Бурно пљескање.) Прелазимо на npe- 
трес у појединостима предлога буџета расхода -— 
XVII раздео — Министарство физичког васпитања 
народа. 

Реч има Министар физичког васпитања на- 
рода др. Јосип Рогић. (Одобравање и пљескање 
код већине.) 

Ministar fizičkog vaspitanja naroda dr. Josip 
Rosić: Gospodo narodni poslanici, Ministarstvo fizič- 
kog vaspitanja naroda, kao najmlađe Ministarstvo, 
započelo je svoj rad u 1932 godini, te je u toku svog 
postojanja do sada izradilo nekoliko zakona putem 
Narodnog pretstavništva, kao Zakon o obaveznom 
telesnom vaspitanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o 
podizanju domova, kao i potrebite pravilnike za iz- 
vršenje ovih zakona. Osim toga zakonodavnog i 
osim čisto administrativnog rada ovo Ministarstvo 
je sa materijalnim sretstvima koja su mu bila odo- 
brena po predloženim budžetima do sada, potpoma- 
galo sve naše sportske ustanove, kao i sve ustanove 
telesnog vaspitanja uopšte, a pogotovu našu najveću 
nacionalnu telesno-vaspitnu organizaciju: Savez So- 
kola Kraljevine Jugoslavije. Osim toga ovo Mini- 
starstvo osim potpomaganja rada i delovanja naših 
sportskih i drugih organizacija telesnog vaspitanja 
omogućavalo je takode i održavanje naših repre- 
zentativnih nastupa u inostranstvu. Kao najvažnija 
priredba te vrste jest nastup naše reprezentacije na 
XI Olimpijskim igrama prošle godine u Berlinu. Ovo 
Ministarstvo zajedno sa postojećim našim Olimpij- 
skim odborom omogućilo je dostojnu spremu naših 
takmičara i možemo ipak da konstatujemo da je na 
prošloj Olimpijadi u Berlinu naša reprezentacija 
boljo od svih dosadašnjih U propagandističkom po- 
gledu podigla Ugled našeg sporta U inostranstvu. 

Međutim, moram ovde odmah konstatovati, da 
do sada niti kod našeg javnog mišljenja, a ni kod 
svih merodavnih faktora nije ukazivano gospodo, 
dovoljno pažnje, niti je bila dovoljno shvaćena 
važnost onih velikih zadataka, koje ima pred sobom 
ovo Ministarstvo. Ti najvažniji zadatci izraženi u 
opštim linijama jesu: telesno, moralno i nacionalno 
vaspitanje   naše   omladine,   i   podizanje   sportskog   i 

1594 
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viteškog duha kod iste. Imao sam prilike da vidim 
u stranim državama sa koliko moralnih i materijal- 
nih žrtava unapređuju se ciljevi teiesnog vaspitanja 
naroda, sa koliko interesa, pažnje i rada unapređuje 
se ova grana nacionalne i državne politike, jer sada 
u ostalom svetu vlada nepodeljeno mišljenje da je za 
podizanje, kako rasne, a tako i moralne snage jed- 
noga naroda potrebito što većim radom i što većim 
materijalnim sretstvima potpomagati razvoj teiesnog 
vaspitanja  naroda  uopšte. 

Svi znaci pokazuju da se je i kod nas u tom 
pogledu pošlo na bolje, i nadamo se da će ovo pi- 
tanje , tj. pitanje pravilnog izvođenja teiesnog va- 
spitanja našeg naroda i naše omladine, naići na punu 
potporu kako naše javnosti tako i našeg Narodnog 
pretstavništva. 

Rad ovog Ministarstva može da se obeleži u 
dva pravca. Prvo potpomaganje privatne inicijative u 
svim našim sportskim organizacijama, potpomaganje 
sokolstva kao i vatrogastva, koje organizacije imaju 
svoj posebni zakon. 

Drugi pravac rada ovog Ministarstva bio bi iz- 
vršenje Zakona o obaveznom telesnom vaspitanju. 
Ovaj Zakon već postoji kod nas od 1934 god. ali 
i ako je donesena i Uredba o izvršenju ovoga Zakona 
ipak vrlo se malo do sada radilo na tom da se ovaj 
Zakon sprovede u delo. Zapreke koje su u glavnom 
stajale na putu pravilnom izvršivanju ovoga Za- 
kona jesu mahom materijalne prirode. Ovaj Zakon 
predviđa nastavu teiesnog vasnitanja u prazničnim 
tečajevima, koji se imaju održavati u celoj zemlji 
i to u svima varošima, varošicama i seoskim opšfi- 
nama. Kao takav ovaj Zakon iziskuje i mnogo ma- 
terijalnih sretstava jer obavezuje sve naše seoske 
opštine da iz svojih sretstava nabave kako pogodno 
vc/halište za održavanje nastave, tako i plaćanje na- 
stavnika u tim prazničnim tečajevima. Poznavajući 
teško finansijsko stanje naših seoskih opština nije 
se ino'.do u tom pogledu pokročiti napred, tako te su 
naredbe zakonodavca u tom pogledu ostale mrtvo 
slovo na hmiiii. Iznimku čine pojedini naši gradovi 
kao Beograd, Zagreb, Ljubljana i Skoplje, jer se u 
tom pogledu pokazao oriličan napredak i pomenute 
gradske opštine iz svojih vlastitih sretstava održavaju 
redovno praznične tečajeve sa našom vanškolskom 
omladinom  od   14 do 20 godina  starosti. 

Ne treba, mislim, da ističem naročito važnost 
ovoga Zakona, jer držim da smo svi složni u lome 
da sa našom omladinom koja se nalazi van škola 
treba i mora da se nešto učini korisnoga, kako u 
njihovom sopstvrnom interesu, a tako i u interesu 
satne nacije i države. Ne smemo dozvoliti da ta naša 
omladina kola se reirrutira većinom iz seljačkog, ma- 
lovaro^kog i /anatlijskog stanovništva u svojim slo- 
bodnim časovima besciljno luta ili pada pod upliv lo- 
ših i destruktivnih elemenata ulice, već moramo toj 
omladini putem prazničnih tečajeva, u kojima ći 
osim vršenja čisto telesne nastave održati korisna i 
poučna predavanja, stvoriti preduslove za zdravi, 
normalni, telesni i moralni i nacionalni razvitak 

Za ovako opsežan i veliki zadatak budžet koji 
sr pred vas i/nosi, iako ie povećan za milion dinara 
on je ipak i suviše mali da bi u potpunosti i efikasno 
mogao ostvariti ove zadatke. Ali Ipak uprkos tome. 
Ministarstvo će i sa sadašnjim hud/etskim sretstvima 
u toku ove godine pokrenuti najživlju akciju dfl se u 
tom pogledu krene napred i da se pokaže veći zamah 
rada i veći uspeh nego što se to do sada radilo. Sa- 
danji  budžet   pokazuje  glavne  smernice  rada  OVOg 

Ministarstva, a tamo gde su pojedine partije nedo- 
voljne za izvršavanje toga rada dopunio sam sa 
amandmanima koje ću imati čast predložiti i koji će 
zajedno sa celim budžetom dati pravu sliku delatno- 
sti ovog resora. 

Amandman kojim se traži produženje odredbe 
§ 97 sadašnjeg Finansijskog zakona, i kojim se traži 
2,000.000 dinara za izvršenje Zakona o obaveznom 
telesnom vaspitanju, jest neophodno potreban u sa- 
stavu ovog budžeta, jer na taj način stvoriće se po- 
trebiti nastavnički kadar za izvođenje obaveznog te- 
iesnog vaspitanja. Sto se tiče pak amandmana za 
osnivanje škole za telesno vaspitanje, kojim se 'raži 
suma od 750.000 dinara, radi obrazloženja istog čast 
mi je navesti samo ovu činjenicu: medu svima evrop- 
skim zemljama jedino su Jugoslavija i Albanija koje 
nemaju školu za telesno vaspitanje. Nedovoljna spre- 
ma naših dosadašnjih nastavnika i učitelja teiesnog 
vaspitanja po srednjim i njima ravnim školama je 
učinila da se kod nas telesno vaspitanje smatra kao 
drugorazredno u pogledu vaspitanja naše omladine. 
I ovo Ministarstvo već dve godine preduzima koraku 
da se ostvari otvaranje te škole, pa smatram da je 
sada nastupio krajnji momenat da se to pitanje de- 
finitivno reši i da se u našoj zemlji otvori škola za 
telesno vaspitanje iz koje će se regrutovati potreban 
broj sposobnih nastavnika za telesno vaspitanje. 
kako u školama, tako isto i u prazničnim tečajevima 
za našu vanškolsku omladinu, a tako isto i za telesno 
vaspitanje u našoj vojsci. I ako se ova škola otvori 
u narednoj budžetskoj godini, onda će biti udaren 
osnovni kamen za telesno, moralno i nacionalno va- 
spitanje celokupne naše omladine. Zatim sam tražio 
amandmanom .400.000 dinara za Sokolsku župu u 
Skoplju, radi izgradnje stadiona za Pokrajinski so- 
kolski slet. koji će se održati na Vidov-dan ove go- 
dine, u okviru' velikih svečanosti 25-godišnjice oslo- 
bođenja Južne Srbije. Mislim da ne trebam posebno 
naglašavati veliko nacionalno značenje ove priredbe, 
tim više, što bi podizanje tog stadiona i posle ovog 
sleta služilo za izvođenje teiesnog vaspitanja naše 
omladine u Skoplju. 

U predloženom budžetu za 1937/38 godinu pot- 
krale su se izvesne greške, tako da na osnovu amand- 
mana koji sam podneo treba da se ovaj predlog bu- 
džeta promeni i da glasi: 

»U budžetu Ministarstva fizičkog vaspitanja na- 
roda menja se i glasi: 

a) partija 1024: »Stipendije za obrazovanje na- 
stavnika u inoetranstvu i usavršavanje lekara u sport- 
skoj medicini dinara 210.000." 

b) partija 1028 poz. 3: »Svi troškovi oko osni- 
vanja i održavanja stručnih tečajeva Ministarstva fi- 
zičkog vaspitanja naroda /a obrazovanje nastavnika, 
instruktora i trenera, specijalnog teiesnog vaspitanja, 
kao i za držanje nastavnika, instruktora i trenera u 
tim tečajevima dinara 700.000." 

poz. 5: »Uređenje sportskih vežbališta dinara 
850.000." 

C) partija 102!» a: »Razne pomoći savezima, pot- 
savezima, klubovima i društvima Ministarstva fizič- 
kog vaspitanja naroda, za koje nije ranijim parti- 
jama i pozicijama dodeljena pomoć za unapređivanje 
sporta u zemlji, kao i za priređivanje svih takmiče- 
nja, davanje potpore klubovima i društvima ■a odr- 
žavanje vežbališta. nabavku pribora i sve ostale po- 
trebe, koje Ministar svojim  rešenjem odredi: 
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dinara 
noz     1  Savezu skauta   Kraljevine   Jugo- 

slavije         lon.ooo 
noz 2 Jutroslovenskom zimsko - sport- 

skom  savezu        100.000 
poz. 3 Za učešće takmičara na Olimpij- 

skim igrama u Tokiu (Japan) 1940 
godini        100.000 

noz.    4 Jugoslovenskom lakoatlet. savezu       100.000 
noz     5 Streljačkom savezu Kraljevine Ju- 

goslavije            100.000 
poz.    6 Jugosloven. veslačkom savezu 100.000 
noz.    7 Jugosloven. mačevalačkom savezu        60.000 
poz'    S Jugosloven.   nogometnom   savezu        30.000 
poz^    9 Jugosloven.  plivačkom savezu 40.000 
poz.   10 Sport klub »Jug« iz Beograda za 

dovršenje    i    uređenje     zimsko- 
sportskog doma na Mavrovim ha- 
novima i za podizanje i uređenje 
veslačkog doma i hangara na O- 
hridskom jezeru  u  Ohridu (Var- 
darska  banovina    .    .....       200.000 

no/   11  Jahačkom klubu »Sveti Đorde iz 
Beograda '      50.000 

noz. 12 Sportskim savezima, potsavezima, 
klubovima i društvima na ime po- 
moći   i   to  klubovima  od  5.000— 
20.000        309.000 

1,259.000 

Napominjem da se ovim amandmanom niukoliko 
ne menja budžetski efekat već u okviru istog izvr- 
šene su promene pojedinih pozicija, dok je konačna 
budžetska cifra ostala ista. 

Isto tako čast mi je podneti sledeči amandman 
u pogledu podizanja reprezentativnog stadiona u 
Beogradu. Taj amandman glasi: „Na dan 1 aprila 
1937 godine osniva se kod Državne hipotekarne 
banke u Beogradu fond za izgradnju državnog re- 
prezentativnog stadiona u Beogradu, pod imenom: 
Stadion Njegovog Veličanstva Kralja Petra П". Ovim 
fondom upravlja Ministar fizičkog vaspitanja naroda. 
Gradsko poglavarstvo grada Beograda ustupiće Mi- 
nistarstvu fizičkog vaspitanja naroda pogodno zem- 
ljište na kome se ima izgraditi stadion. Ovlašćuje se 
Ministar finansija da iz budžetskih rezervnih kredita 
za budžetsku 1937/38 uplati u Fond kod Državne hi- 
potekarne banke sumu od dinara 5,000.000 kao prvu 
ratu za ostvarenje izgradnje stadiona. Ministarski sa- 
vet a na predlog Ministra fizičkog vaspitanja naroda 
nropisaće Uredbu sa zakonskom snagom o pribiranju 
i uplaćivanju materijalnih sredstava u fond. rukova- 
nju sa istim, kao i o izgradnji i o upravi sa sta- 
dionom." . V       ,  V 

Beograd kao prestomca nase države nema ni- 
kakvog "stadiona za održavanje velikih sokolskih i 
sportskih priredaba, zemaljskih, balkanskih, sveslo- 
venskih,  kao  i  internacionalnih. 

U našoj zemlji se često priređuju veliki sportski 
susreti za Balkan, kao i internacionalne utakmice 
sportske. A u Beogradu je održan svesokolski slet 
1930 godine, na njega je potrošena suma od dinara 
S 000.000 i posle priredaba od 15 dana grada od 
stadiona je prodata, a od sletlšta ni pomena nema. 
To je jedinstven primer neracionalnog gazdovanja. 
I Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda uspelo je 
u tome pogledu da se svi stadioni koji se podižu za 
sokolske sletove održavaju kao stalni. Takav slučaj 
imademo sa stadionom koji je podignut za sokolski 

slet u Zagrebu 1934 g. koji je i danas jedan od naj- 
većih objekata te vrste na Balkanu. 

Ali najvažnija po našu državu i naciju jeste či- 
njenica, da će Nj. V. Kralj Petar II postati punoletan 
1941 god. i tom prilikom biće priređene velike sve- 
čanosti, a predviđa se i Svesokolski slet u okviru 
tih svečanosti a za takvu jednu svečanost se mora 
izgraditi stadion koji će služiti i sokolstvu i ostalim 
priredbama sportskim i biti sposoban da primi velike 
mase naroda. On se mora izgraditi kao stalni stadion 
koji će docnije posle njegovog otvaranja služiti za 
sve svrhe tih vrsti priredaba pa i održavanju Olim- 
piskih igara. 

Tačna suma koliko će trajati izgradnja toga sta- 
diona ne može se predvideti, jer to zavisi od mnogo 
elemenata. A rad na pripremama i svemu ostalom 
potrebnom za izgradnju takvog velelepnog objekta, 
mora početi još u toku ove budžetske godine, jer će 
na taj način pored ostalog novca koji se bude pri- 
kupio i država dajući u nekoliko godina ovako manje 
svote, neće osetiti težinu u svome budžetu, kao kada 
bi se to pitanje ostavilo samo za 1940 i 1941 godinu. 
Ujedno propisivanjem Uredbe sa zakonskom snagom 
učiniće se da sva udruženja i ustanove pod nadzorom 
Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda u toku 4 i 
po godine od svojih priredaba izvestan procenat 
ulažu u taj fond te će se i sa strane sakupiti do- 
voljno novaca i na vreme za ostvarenje ovako veli- 
kog objekta. 

Što se tiče predloga budžeta Ministarstva fizič- 
kog vaspitanja naroda u partijama 1021 i 1022 u 
pogledu ličnih rashoda, ona je povećana svega za 
41.664  dinara  prema  prošlogodišnjem  budžetu. 

U pogledu partije 1023 ona je ostala ista kao i 
lanjske godine. 

Partija 1024 za školovanje stipendista povećana 
je sa 72.000 dinara. 

U   pogledu   materijalnih   rashoda   u   partijama 
1025,   1026,   1027  koje "iznose 408.200  dinara,  sma- 
njenje u toku ove budžetske godine izvršeno je u, 
sumi 24.000 dinara. 

Partija 1028 koja nosi naziv: organizacioni i pro- 
pagandni troškovi, i koja je najvažnija za izvođenje 
zadataka Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda, 
obzirom na Zakon o obaveznom telesnom vaspitanju 
i na održavanje stručnih tečajeva specijalnog telesnog 
vaspitanja, izvođenje takmičenja srednjoškolskog 
dana, kao i uređenje sportskih vežbališta. Ukupna 
suma njena je 3,185.036 din. i ona je u ovoj godini 
povećana sa 1,081.336 dinara. S ovom svotom i ako 
je ona još uvek suviše malena. Ministarstvo fizičkog 
vaspitanja nada se da će u toku budžetske 1937 i 
1938 godine dati rezultate kako u pogledu obaveznog 
telesnog vaspitanja tako i u pogledu specijalnog 
sportskog rada. 

Partija 1029 u svojim dvema pozicijama u sumi 
od 6,000.000 dinara pretstavlja pomoć Savezu Sokola 
Kraljevine Jugoslavije na osnovu § 8 Zakona o osni- 
vanju Sokola Kraljevine Jugoslavije, i poz. 2 u sumi 
od 600.000 din. pretstavlja pomoć Vatrogasnom sa- 
vezu Kraljevine Jugoslavije po § 76 i 86 Zakona o 
organizaciji vatrogastva, te su te pomoći ostale i u 
ovoj budžetskoj godini iste kao i prošle godine. 

Partija 1029a, koja je u prošlogodišnjem bu- 
džetu bila partija 1030 a u kojoj su razne pomoći 
sportskim društvima, povećana je sa svega 9000 di- 
nara i iznosi ukupno 1,539.000 dinara. 
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Kao što se vidi, gospodo narodni poslanici, po- 
većanje čitavog budžeta prema prošlogodišnjem a. 
nosi 1,()()().()()() dinara i nadam se da ćete obzirom na 
velike zadatke koje ima ovo Ministarstvo u pogledu 
telesnog vaspitanja naše omladine ovo povećanje bez 
prigovora primiti. 

Obavezno telesno vaspitanje. — Organizaciji 
obaveznog telesnog vaspitanja pridaje se posvuda po 
svetu sve veći značaj. Prateći napredak vremena i 
iskustva drugih, mi želimo ' da opšteljudski ideal 
zdravlja i snage združimo se realnim potrebama 
naroda. 

U tome smislu stari Zakon o obaveznom tele- 
snem vaspitanju više nezadovoljava. Upravo čitavo 
dosadašnje sprovodenje bilo je u stadijumu ispitiva- 
nja i Sticanja iskustava obzirom na prilike u kojima 
se taj Zakon imao da priiuenjuje. 

Po ovlaštenju koje nam daje § 96 Pinansiskog 
zakona za 1936,37 godinu izrađena je sada nova 
Uredba o osnivanju i radu prazničnih tečajeva i izvr- 
šenju ostalih odredaba Zakona o obaveznom telesu un 
vaspitanju. Uredba je izrađena na osnovu stečenih 
iskustava i u duhu stvarnih potreba i mogućnosti. 

Glavne karakteristike ove nove Uredbe mogu se 
rezimirati ovako: 

Organizacija obaveznog telesnog vaspitanja 
omladine sprovodi se od Ministarstva fizičkog vaspi- 
tanja naroda, i to preko banovina odnosno srezova i 
opštinskih uprava koje obrazuju praznične tečajeve 
za vanškolsku omladinu, kao i od respektivnih Mini- 
starstava koja u svojim resorima imaju škole. Na taj 
način organizacija je provedena u osnovnim, pro- 
dužnim, srednjim i stručnim školama, dakle proteže 
se na sve škole osim Univerziteta. 

Ovakvim sistemom organizacije zajemčen je 
pravilan uticaj i široka pomoć svih opštih upravnih 
vlasti u sprovođenju zakona i postizanja uspeha kod 
Ogromrie većine naše omladine, koja mora da bude 
najjači Izvor snage naše narodne odbrane. 

Osom Uredbom izvršava se sprovodenje Zakona 
o obaveznoj telesnoj nastavi kroz sve opštine i kroz 
sve škole u zemlji. Ranija Uredba ograničavala se 
je samo na gradove koji spadaju pod Zakon o grad- 
skim opštiuama i na pojedine sokolske jedinice. 
Uglavnom za vanlkolsku omladinu što nije" davalo 
potrebne rezultate a istovremeno nije nosilo odliku 
jednakosti  i  bilo je  protivno  i  slovu  i duhu  zakona. 

Ujedno na ovaj način zagarautovana je i dra- 
gocena pomoć vojnih organa, kako u pogledu dota- 
cije tečajeva i škola potrebnim vojnim materijalom, 
lako i u pogledu potrebnog broja specijalnih tehnič- 
kih instruktora, uz siraduju starešina kadra naše na- 
rodne vojske. Do sada specijalna nastava nije se 
aopšte izvodila. 

Uredbom je detaljno razrađen nastavni plan i 
program rada i data je mogućnost Ministarstvu da 
otštampa i svoje udžbenike, od kojih će jedan biti u 
rukama zainteresovanih već do 1 aprila. U pogledu 
tečajeva za obra/ovanje nastavnika telesnog vaspi- 
tanja nveren sam da je pronađen najbolji put. Mini- 
starstvu je omogućeno da se sprovedu ovi tečajevi, 
i time će sr postići podizanje naučnog nivoa i ujed- 
načenje nastave. Nastavnici se biraju i/, redova na- 
stavnika osnovnih škola, nastavnika gimnastike, re- 
zervnih oficira vojski' j mornarice i iz redova teh- 
ničkih članova sportskih i viteških udruženja. U po- 
gledu prava sprovodenja ohave/ue telesne nasla 
Zasebno,  a   paralelno  sa   prazničnim   tečajevima,   iz- 

jednačena su sva udruženja sa ciljevima telesnog va- 
spitanja, te su dokinute sve eventualne privilegije, 
davane ranijom Uredbom. 

Na koncu, prema do sada stečenom iskustvu, 
ovom su Uredbom određeni i tehnički propisi za fi- 
nansiranje i administriranje prazničnih tečajeva, a 
Ministarstvu fizičkog vaspitanja naroda omogućeno 
je da prema potrebama i budžetskim mogućnostima 
pomaže praznične tečajeve i škole kao i sva ona lica 
koja rade na obaveznom telesnom vaspitanju. 

U daljnjem sprovođenju Zakona o obaveznom 
telesnom vaspitanju naše omladine naredio sam stu- 
diju jednog specijalnog sistema za škole, naročito 
stručne. Ja sam uveren da će prema ovom planu n.pr. 
svaki apsolvent učiteljske škole postati jednovre- 
meno i kvalifikovani nastavnik za obavezno telesno 
vaspitanje i da će steći pravo dobijanja čina rezerv- 
nog đaka podoficira, posle služenja u kadru od 
samo 4—5 meseci, i to eventualno za vreme velikih 
letnjih  raspusta. 

Ja očekujem Široku pomoć i razumevanje naših 
nadležnih faktora i celokupne naše javnosti. Ovako 
shvaćen i sproveden Zakon o obaveznom telesnom 
vaspitanju može spremiti našu omladinu i čitavu na- 
ciju za zadatke koji nas čekaju i koje nam vreme 
nameće. 

Obzirom na veliku važnost rada područnog mi 
Ministarstva, kao i na do sada pokazane nedostatke 
u pogledu organizacije, spremio sam predlog za- 
kona o reorganizaciji Ministarstva fizičkog vaspita- 
nja naroda, i o Upravi telesnog vaspitanja. 

Što se tiče same reorganizacije Ministarstva, mi- 
šljenja sam da isto treba da bude postavljeno na 
jednu više stručnu podlogu, a ne kao što je često 
do sada bio slučaj da se rad Ministarstva kreće u či- 
sto jednom birokratskom opsegu i podeljivanju ra- 
znih' pomoći. A što se tiče Uprave telesnog vaspi- 
tanja, mišljenja sam, da bi trebalo izvršiti koncen- 
traciju rada i to kako u pogledu telesnog vaspitanja 
naše'školske (»mladine, tako i U pogledu vanškolsko 
omladine. Nastava telesnog vaspitanja u našim ško- 
lama treba da dobije jedan ozbiljan karakter, i treba 
da se ista vrSi Sto intenzivnije i planski što stručnije. 
li pogledu telesnog vaepitanja naše vanškolske omla- 
dine, ovo .Ministarstvo treba putem svojih organa, 
ne samo da vrši kontrolu, već i da daje inicijativu 
kako и pogledu sprovodenja same nastave telesnog 
vaspitanja. a tako isto inicijativu u pogledu pravil- 
nog  razvoja  naše omladine ti  nacionalnom  i  moral- 
 п pogledu. 

Smatrao sam da u pogledu pravilnog razvitka 
naših sportskih ustanova i telesnog vaspitanja u isti- 
ma, predložim u projektu zakona takve odredbe, 
koje će ovome Ministarstvu davati pravo ingerencije 
u njihov rad tamo gde to državni i nacionalni inte- 
resi'/ahtevaju, kao i tamo, gde to sam ugled našeg 
sporta traži. 

Poštujući privatnu inicijativu i veliki rad i pre- 
duzimljivost naših sportskih ustanova oko unapre- 
đenja telesnog vaspitanja, nikada nije bila namera 
ovog Ministarstva da se' dira  u autonomiju naših 
sportskih društava i nikada nije bila izražena želja 
za nekom krutom centralizacijom, već naprotiv svrha 
je samoga projekta zakona da se dođe do jedne ko- 
risne koncentracije čitavog rada oko telesnog vaspi- 
tanja omladine i do jedne korisne saradnje i koordi- 
nacije rada i/.medn Ministarstva i pojedinih posto- 
jećih   sportskih  ustanova.   Nikakva   težnja  za  nekom 
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etatizacijom ili dirigovanom sportskom politikom, 
nije vodila ovo Ministarstvo prilikom stvaranja ovog 
novog zakona, već jedino želja za postignućem onih 
idealnih ciljeva našeg nacionalnog vaspitavaija omla- 
dine a ti su: zdrava omladina, viteški snažna, moral- 
no čvrsta, nacionlna svesna jest najjači temelj na 
kojem   treba  da se zida budućnost  naše  Otadžbine. 

Molim vas, gospodo narodni poslanici, da izvo- 
lite primiti ovaj budžet. (2ivo odobravanje i dugo- 
trajno pljeskanje kod većine i povici Živeo!) 

Потпретседник Радисав Вучетић: Господо на- 
родни посланици, прелазимо на дискусију. Ja ћу 
вам претходно прочитати листу говорника, да би 
се господа знала равнати. (Чита листу говорника). 

Реч има народни посланик г. Димитрије 
Мирковић. 

Димитрије Мирковић: Господо народни по- 
сланици, морам одмах у почетку мога говора да 
истакнем једну чињеницу, која се ничим не може 
побити, a то je: да je Влада, подносећи овај буџет 
Народном претставништву у времену како je то 
Пословником прописано, омогућила овом Пре- 
ставништву овако широку и свестрану буџетску 
дискусију. Ja морам да joj се захвалим на томе, 
јер je тиме подигла углед овоме Дому, ставила га 
на ону висшну на коју он треба да буде и дала 
видног доказа да са овим Парламентом жели кон- 
структиван рад. Ha нама je, господо, сада да 
прихватимо   или    одбијемо    ову    добру    намеру 
Владе. <'-•'' t Овако обилна буџетска   дебата.   Koja   се   већ 
толики  дуги  низ  година не памти у  овом Дому, 
ппужила нам je прилике да се са многим нашим 
друговима   ближе  упозвамо  и  да  чујемо  њихова 
мишљења o разним питан»има и проблемима, који 
код  нас у држави    још    тако    обилно    постоје. 
r друге странс, господо, поставила су се та пита- 
ња и проблеми у пуној својој стварности и тежи- 
Ни   гха ма колико она била болна за све нас. 

1  To  je   једна  од  првих  заслуга  Владе  г.  др, 
Милана Стојадинсжића, која се сигурно показала 
иибералнија   од многих  својих  претходница.  Kao 
пто   видите,   господо,   показало  се,  да  се  и   под 
1вим  Уставом и  оним    скупштинским    Пословни- 
ком, када се xolic, може водити озбиљна и обилна 
лискусија v овомс Дому. 

' Дозволитс   ми,   господо  народни    посланици. 
се осврнем мало и na дебату o верификацији 

мандата  мменика  Трбића,    Драгише  Стојадино- 
вића   Миловановића и Лрпаутовића. Тих дана слу- 
шали смо са овога истога места говорнике са ле- 
ниие   чији су говори    садржавали   пуно    жучних 
постњи и  клеветања. Најбол.и говорници и прав- 
ниии са левиис    покушавали су да   нам   докажу, 
-iKO je Влада др. Милана Стојадиновића пропаст 
инапаст за ову земљу и за све југословеиске на- 
ционалистс  n  унитаристе,    како они то себе  на- 
зивају. Слушајући   их,  господо  народни    посланици, 
питали смо се у чуду, да писмо случајно ми криви 
ли да нисмо случајно ми правили онако незапам- 

l'ciiv' опструкцију v овоме Дому,   Слушајући их, 
гооподо, питали смо се,    да нисмо    ми ти кривци 
roju смо створили поихозу   леворверског   метка у 
овоме Дому, да није веко из ваших редова пуцао, 
•ni нисмо ми ти који смо оптужеви, суђеви и осу- 

1 Али сетимо се, господо, како je било пре до- 
ласка на Владу г. др. Стојадиновића.    Сетимо се 

логора интернираних политичких људи no ћефу 
појединаца. Сетимо се оних безбројних бомби 
које су експлодирале ва сваком крају ваше Отаџ- 
бине. Сетимо се ових толиких невиних жртава, 
које су пале због неразумне политике веодговор- 
них фактора. Сетимо се, господо, овога осећања 
који je имао хрватски, словеначки и већи део срп- 
ског народа, једнога од најстрашвијих осећања 
којега народ може да има a то je, да je роб у сво- 
јој рођевој уједиљевој Отаџбиви! 

Питамо се ми из Југословевске радикалне за- 
једнице, да нисмо ми кривци што господа са ле- 
вице онако жучво говоре, a да њихови говори 
ипак векако празво делују. Да нисмо ми кривци 
што они данас само говоре у своје име и у име 
малог броја својих другова у овоме Дому. Да 
вије то срдита немоћ политичара који се у овоме 
Дому више неће појавити. 

Јер, господо народни посланици, вадамо се 
да више веће бити „везивања" „соло кавдидата" 
„изборне рачунице", протекције, a no негде и уце- 
не. Надамо се да неће више бити овог бескрајног 
антишамбрирања пред вратима појединих утицај- 
них личности, да веће више бити оне неизвесво- 
сти и свих ових душевних тортура којима смо, у 
највећем случају, ми из клуба J. P. 3. били пони- 
жавави. Од доласка на Владу г. др. Милана Сто- 
јадиновића, пита се једиво варод — и варод je 
тај који даје мандат, без вриволе икаквих других 
фактора. 

Можда само ми из Радикалне заједвице ни- 
смо у вољи господи са левице. Можда због тога 
они овако жустро вападају давашњу Владу, јер 
пославички избори ближе се сваки да«. Ви знатс 
колико je једав посланик љубоморав ва свој мав- 
дат. Због тога су они нервозви и њихови се по- 
ступци тек у тој психози могу разумети. 

Последњи резултат општинских избора поку- 
шавају ва сваки начив да претставе као неки фал- 
сификат. Падајући у очајање, не бирајући рсчи, 
они нападају ово што се не може вападати, a бра- 
не оно што се не може бранити. Али, чињенице 
као маљ истине стоје, да су ови општински избо- 
ри спроведеви много и мвого слободвије во пето- 
мајски, и да je Југрсловенска радикалва заједни- 
ца лојалво признала тамо .где je изгубила, као 
што je встиву рекла тамо где je победила. 

Не можете ви, господо из опозиције, да ума- 
њите стручност и способност г. др. Стојадивови- 
ћу. Не можете ви, господо из опозиције, да оспо- 
рите националан рад једноме г. др. Корошцу. Не 
можете, ви, господо из опозиције, да нас убедите 
да je г. др. Спахо мањи Југословен од ма кога у 
овоме Дому, и да ов живи од свађе Срба и Хрвата. 

Годинама и годивама прижељкујемо и ми и 
ви, господо из опозиције, да r. др. Стојадиновић 
уђе у Владу и спасе ову земл.у неминовве економ- 
ске катастрофе коме je она ишла. Цео југословев- 
ски варод тражио je да се r. др. Стојадивовић 
прими положаја Мивистра фивансија. И питам 
вас. господо, када je то ов једнога дана постао, 
зар вије пошло све ва боље у овој земљи. Немам 
потребе да хвалим рад г. др. Стојадиновића као 
Министра финансија, јер ви сте, баш ви из опо- 
зиције, имали тада пуно легтих речи o њему. Нећу 
да хвалим његов рад као Претседвика Владе, јср 
његова дела као сувце зраче и ви никаквим до- 
казима и аргумевтима несигурним ве можете их 
замрачити. A могу да вам кажем, и ми то сви осе- 
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ћамо, да je ово тек почетак    његовог    корисног 
рада за добро народа и државе. 

A да ли треба иешто рећи или додати нацио- 
налном раду г. др. Корошца. Још онда. када се o 
многима од нас није ни знало или говорило као 
политичарнма, високо се дизао југословенски бар- 
јак r. др. Корошца. Он je у истини велики нацио- 
нални радник и несумњиви вођа словеначког на- 
рода. (Јн je био понос југословенски у бив. Ау- 
стро-угарској монархији. Он je био стожер око 
кога су се национални Југословени окупљали. Он 
je био тај, који je у Бечу усред рата, у аустро- 

"угарском парламенту, дао познату изјаву o југо- 
словенству, пуну хсројске и мушке храбрости. 

A питам вас најзад, господо, да ли сме неко 
да каже да више воли ову земљу од г. др. Спахе. 
Када je и у којој прилици показао r. др. Спахо да 
je мањи Југословен и да мање воли ову земљу од 
свију iHac окупЛ)ених у овом Дому? Зар није г. др. 
Спахо у свима тешким и критичним тренутцима 
нашег послератног државно-политичког живота, 
заузимао увек најтеже и најкомпликованије по- 
ложаје, a желео бих да знам, господо, када г. др. 
Спахо у опозицији није био лојалан и када je по- 
казао да мање воли ову државу од ма кога дру- 
гог у овом Дому. O његовој стручној економској 
спреми не треба говорити, јер je она све опште 
позната. 

Да нисте ви југословенски националисти или 
унитарисги, како се ви то обично називате, да 
нисге то ви, који живите од свађе Срба и Хрвата. 

Југословенска радикална заједница има свој. 
ирограм и она га сгриктно спроводи. Ми знамо 
шта хићемо и шта треба корисно у овој земљи да 
учинимо. Не дозвољавамо да je нико већи Југо- 
словен од нас и не дозвољавамо, да и ми који но- 
симо ратна одличја, као и ви, да нам се каже да 
иање волимо ову земљу, нашу поносну Југосла- 
вију. Али, господо, ми гласно и јасно кажемо, да 
смо после ових прошлих општинских избора по- 
носни, што смо претставници већине Срба, Хрвата 
и Муслимана и то нам нико са левице не може 
оспорити. 

Приликом дискусије o верификацији мандата 
слушали смо говор неколико правника, који су на 
основу добро смишљених хипотеза покушали да 
бране осуђенике и да оспоре правоснажну пресу- 
ду. Покушало се на основу једног недочитаног 
илраграфа да оспори надлежност суда, који je 
судио и пресудио. Ми господо, сматрамо, да je 
суд био надлежан, да je пресуда домета на осно- 
ву утврђених 41111.еиица, И да најзад ми нисмо 
надлежни да ту пресуду одобримо или не одо- 
бримо. 

Вама господо, из опозиције све што уради 
Влада r. др. СтојадиипииКа не вал.а. Вама није у 
нол.и што je решено питање земљорадничких ду- 
гова. Вама није у вол.и што r. др. Стојадиновић 
добро пласира благајпичке записе. Вама није у 
вољи, ШТО je решено питање Зенице, Бора и пе- 
тролеума. Вама није у вскљи, mro je донета Уре- 
дба o .\iiiim.\i;i,iiinM наднидаиа. Вама није у вољи 
све пгго добро н корисно ва народ и државу ура- 
ди Влада г. др. Стојадиновића. И верујте да вас 
ja разумем, јер били ere на власти и ништа од 
тога nncre урадили. Али иароду југословенском 
то je добро, и sa то добро, народ je дао снажно 
и јаоио прианање Ra последабим општиноким из- 
борима   г.   др.   Милаиу     СтојадИНОВИћу,     који   су 

сигурно  слободнији  били   но  петомајски  избори, 
које сте ви, господо, са левице спроводили. 

Ja знам, како би се многи са левице радовали, 
када би г. др. Стојадиновић, r. др. Корошец и г. 
др. Спахо грешили у свом раду, na ма то било и 
на штету целога народа. Ja знам, како би се onu 
радовали у својој души, na ма какве фаталне и ка- 
тастрофалне последице то донело. Али, на жа- 
лост, господо са левице, рад Владе Југословенске 
радикалне заједнице креће се у корисном и до- 
бром правцу no народ и државу. Немаге, господо, 
речитости да нас убедите у некорисан и штетан 
рад Владе г. др. Стојадиновића. Ви немате аргу- 
менте, a ваша речитост je слаба да обори факта, 
која пред очима свију нас стоје. 

Осирнимо се, господо, око нас, и погледајмо 
како je у другим земљама, како европским тако 
и целог осталог света. Ha све стране пол>ул.ане су 
најстарије и најсветије традиције народа. Брато- 
убилачки ратови воде се без милости. Диктатуре 
ничу. Свађа на све стране и ми се питамо, зар у 
томопштем хаосу код нас није боље. Ми имамо 
мнра у земл.и. Ми имамо задовол^ан народ. Ми 
имамо родну годипу, ми имамо добре цене за се- 
љачке производе, ми имамо добар рад Владе r. 
др. СтојадиновиКа, како у економском тако и у 
политичком погледу. Никаквим говорима, госпо- 
до из опозиције, ви не можете да побијете те чи- 
њенице. У народу вас нико не слуша, нити вам ко 
верује, a ми овде у Скупштини приморани смо да 
вас слушамо, али ми се добро познајемо, јер што 
рече један од говорника из опозиције, на једну 
упадицу упуНсну њему поводом једнога говора 
iiponiB Владе r. др. Стојадиновића, „ja, господо, 
ИЗ начелности говорим против Владе." 

Господо народни посланици, дозволите ми 
сада, да се осврнем на ову садашњу буџетску де- 
бату, која се BCII вите дана води у овом Дому. 

Главно питање, o коме се понајвише дискуто- 
вало ових даиа, како у начелној тако и у специ- 
јалној дебати, питањ? o коме сваки говорпик je 
бар no нешто рекао, било je хрватско питање. Ja 
нисам од оних, који за себе могу да кажу да je 
стручњак у томе питању, али дозволите ми, да 
као обичан човек из народа проговорим и ja не- 
Kn.iiiKo речи o том питању, за које, молим, да сма- 
грате као мојс лично митл^ење. 

Одмах морам да истакнем, да ja нисам сте- 
као убеђење да се суттина хрватског питања са- 
стоји у томе, да Хрвати ову и овакву државу неће. 
AKO се пође од такве погрешне претпоставке, ра- 
зуме се, да и закл.учци неће бити без погрешке. 
Ja иорујем и убе1)сн сам у то, да Хрвати желе и 
воле ову државу, можда jom и мало већу. Став- 
љајући »рватско иитан.е' на ту основу ono оада 
добија сасвим други облик и то облик нашег уну- 
грашњег државног уређења, 

Гооподо народни посланици, факат je да Хр- 
r.am inicv задоиол.ни ca данашнхим уиутрашњи« 
уређењем наше државе, a томе могу додати још и 
то, да и много Срба није задовољно са унутра- 
mii.iiM уређењем данашње наше земље. Хрвати су 
у TOM iim.in.v израдили enojo посебно оптте ми- 
шд>ен>е, које се претворило у читав народни по- 
крет, ДОК ми Срби оиако појединачно то своје 
незддовољство ввражаваио. 

Морамо признати отворено и јасно, да Хрна- 
ти нису аалоиомш у данашњој iiamoj зајсдници. 
Они се, хтели ми то или не, не осећају равноправ- 
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ним и једнакоправним. Ако желимо да консоли- 
дујемо наше унутарње прилике ми морамо да 
исправимо та њихова осећања, a оно се може и 
једино исправити на тај начин, ако им се призна 
њихова индивидуалност коју они траже. Мора се 
признати, господо, да Хрвати имају своје посе- 
бне карактеристике, као што их и ми Срби има- 
мо. Не чудимо се томе, господо, када смо кроз 
толико векова живели раздвојени, развијајући се 
под разним  и  посебним околносгима. 

Хрвати неће унитаристички уређену државу. 
За њих je унитаристички експерименат показао 
тако рђаве резултате да они траже његову проме- 
ну no сваку цену, a зато се ипак оа нама осећају 
као једна државна и политичка заједница. Ta се 
наша заједница оснива на крвној сродности, на 
нашим историјским тежњама, на једној историј- 
ској мисији, али разуме се са својим посебним 
карактеристикама. 

Много je времена и борбе требало Хрватима 
док су иззојевали да им данас свако признаје да 
хрватско питање постоји у свој својој озбиљно- 
сти. И баш зато, што сви данас признају да то 
хрватско питање постоји, оно се мора решити и 
то у врло скорој будућности. Психоза за спора- 
зум створена je. Споразуму треба приступити 
искрено, поштено и смело тако, да би народно 
државни живот био уређен онако како ће најбоље 
одговарати интересима његовим. 

Сви ми данас увиђамо, да je хрватско питање 
наше државно питање. Сви ми данас верујемо, да 
je то најпрече питање које се треба решити у окви- 
pv ове наше државе. Ми, нажалост, морамо многе 
оеформе наше привреде и разних социјалних пи- 
тан>а у позадину да ставимо. Решавању свих тих 
питања не можемо приступити пре но што реши- 
мо хрватско питање. Никаква демократизација 
нашег политичког живота не може се стварно об- 
новити и е(|)икасно увссти у наш политички живот 
прс него што се задовоље основни захтеви 
Хрвата. 

A ja Morv да вам кажем, господо народни по- 
сланици, да je срећа за нашу земљу, што се баш 
данас налазимо пред дефинитивним решењем хр- 
ватског пигања, јер на челу ове земље нашли су 
се достојпи државиици који he умети да наше 
разне народне силе и менталитете доведу у склад 
са захтевима наше заједнице и да доведу ову зем- 
л^У Д0 пУне сагласности у духу политичког, 
искрсног и широкогрудог југословенства. Ja ве- 
pvjcM да ће Влада г. др. Стојадиновића решити 
то болно и тешко питање, као што je решила и 
многа друга поставл^ена пита"ња и то самр онако, 
како интереси наше државе и нације захтевају. 

Друго питаље, o коме се je у овом Дому тако 
много дискутовало, било je питање југословен- 
сКог национализма. Чудно звучи кад изговорим 
TV Реч југословенски национализам, али вас уве- 
равам, господо, да je чудно звучало и у нашим 
умгима, онда када сте ви, господо са левице, она- 
ко патетичпо и достојанствено говорили o југо- 
словенском национализму. Питали смо се у чуду 
ми са деснице, зар je потребно уверавати нас и 
убеђивати нас у југословонски патриотизам. Има 
ли кога v овоме Дому, да иије југословенски на- 
дисжалиста, na' ипак да Србин буде Србин, 
г1 Хрват буде Хрват, да Словенац буде Словенац. 
Ми сматрамо да Лугословснство, наш велики 
идеал прошлости a стварност садашњице, не тре- 

ба да буде трговачки    патснт и привилегија    ма 
кога  политичара. 

Југославија није својина само извесних по- 
литичара, њу су створиле и з-а њу се жртвовале 
генерације. Југославија je једина нада, једини 
основ живота и свих будућих генерација нашега 
народа. Југославија je историјска стварност и 
императив југословенске нације. Југославија je 
судбина јужних Словена на Балкану и југо-исто- 
ку Европе. Ko хоће и ко мисли да дискутује o 
таквој Југославији. ко такне у њу и њено једин- 
ство, тај мора неминовно да наиђе на непробојан 
бедем   националног  фронта  југословенске   нације. 

Ми смо свесни да je Југославија извојевава 
највећим жртвама и напорима наших најболзих 
синова. Народно јединство није посао једне 
Владе већ посао генерација. Огромне жртве по- 
ложене су на олтар слободе ослобођене и уједи- 
њене Југославије. Југославија je резултат једне 
џиновске борбе, која je била условљена само у 
једној високој бескомпромисној националној све- 
сти онога дела нашега народа који je водио и 
предводио ослободилачку борбу. Ти ратови нису 
вођени само за ослобођење Срба, него и свих 
Јужних Словена. Два су царства морала бити уни- 
штена, да би дошло до уједињења Срба, Хрвата и 
Словенаца. Два су царства сломљена огромном 
моралном снагом, физичким напорима и жртвама 
каквих примера нема у историји борби народа за 
ослобођење и уједињење. Југославија и државно 
народно јединство су највеће добро и највећа 
светиња свих нас Југословена, na били они са ле- 
вице или деснице. Ми сматрамо да je југосло- 
венство свеопште наше и да се o њему у овоме 
Дому не би требало дискутовати. 

Господо народни посланици, треће питање o 
коме се у овоме Дому тако свестрано дискутовало 
било je питање слободе и демократије. Пригово- 
ри са левице били су, да у овој земљи нема нити 
слободе, нити праве демократије; да се лични ре- 
жим и даље води и да се обећања која je Влада 
дала у својој декларацији још нису испунила. ' 

Али, господо, будимо искрени, и дајмо себи 
мало труда, na погледајмо мало око себе, na да 
видимо да се читава Европа и цео свет још увек 
налази у хаосу после Светског рата. Наша држава 
у том пуном хаосу може се још сматрати као је- 
дна од најсрећнијих. Док у неким земљама види- 
мо диктаторске режиме, у другој бољшевизам, у 
трећој грвђански рат, a у некима уздрману демо- 
кратију, — дотле ми мирним и сигурним кораком 
идемо ка сређивању наших унутарњих прилика и 
ка  пуној демократији. 

Упркос свим тим тешкоћама и невољама, ■ 
наша je држава још увек економски и социјално 
на висини. Наш привредни живот тече у видном 
знаку економског побољшања. Разбуктале поли- 
тичке страсти нису више заоштрене онако како 
су биле раније. Па да ли се, господо, све то може 
постићи, a да нема оне слободе и демократије 
коју народ захтева. Сетите се у каквом je хаосу 
ова земља била до недавно. Сетите се у каквом 
je политичком хаосу била, када у овој земл^и није 
било слободе и демократије. Нема напретка јед- 
ном народу без слободе и демократије. Данас се 
подједнако води рачуна како o малом и ситном 
човеку, трговцу, занатлији и индустријалцу — 
тако исто подједнако o раднику и сељаку. И ма 
колико се ви, господо са левице, трудили, да ума- 
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њите вредност ове исгине, она се не да сакрити, 
јер je ту пред нашим очима. 

Данас се, господо, на свима странама слобо- 
дио зоорише, политичких прогањања нема, a сло- 
бода штампе je већа. Па зар то није слобода и 
демократија, да ли сте имали тога пре доласка 
на владу т. др. Стојадиновића. 

Зар није успео покушај Владе г. др. Стоја- 
диновића да повратн нормалан живот нашем 
Парламенту. Није било лако после прошлогоди- 
шње психозе утрти пут нашем нормалном поли- 
тичком животу у Парламенту. И баш TOKOM ове 
буџетске дискусије сви смо се уверили, да je 
тај покушај успео, и да je овај Парламенат спо- 
собан за рад и да он може одговорити великим 
задатцима које народ и држава од њега очекују. 
Ми сви видимо и осећамо, да та тежња за нормаг 
лизацијом политичког живота све више побеђује 
у овом Парламенту, интересовање народних по- 
сланика за дискусију све je веће a опозиција на 
достојној висини. 

Замера се Влади да у остварењу слободног 
политичког живота и завођењу пуне демократије 
иде сувише лаганим темпом, и да се још није 
дало народу оно, што он од Владе очекује и ono 
што je Влада обећала. Али, господо, лако je кри- 
тиковати. Сетите се оних тешких времена, сетитс 
се оног политичког хаоса, који je владао пре до- 
ласка на Владу г. др. Стојадиновића, сетите се оне 
тешке економске кризе — na тек онда цеиите. Ла 
лично сматрам да je паметно што се у том правцу 
иде поступно и опрезно. Очевидно je ипак и нај- 
оштријим критичарима да се приликс cpel)yjy. 
Мора се лојално признати, да се наше унутрашње 
прилике сређују, и да су већ сређене у таквој 
мери, да мема више опасности за темеље нашс 
државе. Основна питања нашег народног једин- 
ства не поставл^ају се више у онако трагичној 
форми како je то до недавно било. Мора се при- 
знати да односи са браћом Хрватима из дана у 
дан бивају све бољи и искренији. 

Ja нећу да улазим у питање састанка г. др. 
Стојадиновића са г. др. Ма.чеком, али констату- 
]ем тај (јшкат и сматрам да je он један велики 
корак блии<е ка споразуму са Хрватима. Г. др. Ма- 
чек данас има једно јасно и одређено гледиште 
на иароДНО јединство и целину државе, иако се 
ми данас од њега разликујемо, то je само у иа- 
челу наше унутарље државне управе. Да:нас се 
o хрватском питању може разговарати мирно и 
ч.мдно. До недавна то сс сматрало издајством. Не- 
стало je оне нервозе која je no том питању влада- 
ла и данас се у том питању имају тамио израђена 
гледишта и o њима се може јавно и отворено ди- 
скутовати. Дозволите ми, господо, да вам кажем 
да je то све заслуга демократије и слободе, коју 
данас имамо, и да je заслуга демократије и сло- 
боде и то, што сс дошло до мирних односа у ил- 
шој држави и iiiTo се дошло до једне атмосфере 
трпел.ивости. 

Господо иародпи посланиц«, o нетвртом ПИ- 
гап.у, мождп иајнажпијом пигању, у ОВОШ Се Дсшу 
врло мало говорило, a то je питањ« iipiinpi'/uio-i'KO- 
момско. Доавол»Аете ми да вам укратко нвколнко 
речи o гоме речем, 

За (.•pfi)mi:iii,c наших еосономских и приврадних 
ирилика у ломл.и потребно je несуии io да се прво 
среде маиж унутарп.и ОДНОСИ, јвр СУ TO II|HVI\чмпии 
за наоредак у овом другом-економском правцу. Ha 

и ma овоме путу данас се виде великп резултати 
рада г. др. Милана Стојадиновића. Ви знате каква 
je економска и привредна депресија владала у на- 
шој земЛ)И до недавна. Светска криза оставила je 
несумњиво дубок траг на наше економске прилике. 
Међутим, господо, да се свакад радило онако како 
то народни интереси захтевају, ja верујем да свет- 
ска криза не би тако тешко и осетно погодила нашу 
землзу. Долаоком :на владу г. др. Милана Стојади- 
новића трг 'иинска политика добија свој реални 
OO.IHIK. Такав рад морао je донети поболЈшање еко- 
номских прилика. Последице трговинских уговора 
са иностранством осећају се на све стране. Цене 
земљорадничким производима достижу висину, да 
ce.i.aK може осетити благотворне последице свога 
зноја и труда. Јавни радови на све стране нашо 
државе изводе се. Бор и Зеница стоје као круна 
тога успеха. 

ETO TO je рад и резултат једне добро смишље- 
не и паметне трговинске и привредне политике, 
која иде једино за тим да окономске прилике у 
нашој земљи поправи. 

MopaMO сви признати да доласком на владу г. 
др. Стојадижжића настаје један нов покрет на 
бол>е, не само у политичком животу, него и у еко- 
noMCKOM, настаје једна нова epa, једно ново време. 
Данас се јасно оцртава разлика између онога што 
je било и" онога што je данас. Нема сумње више, 
да je велика дооит за државу и народ, што се је- 
дан човек способности и аредности др. Милана 
Стојаднновића налази на његовом челу. 

Господп 'народни посланици, пошто сам вам у 
нсколико црта говорио o општим политичким и 
привредним приликбма наше земље, дозволите ми 
да пређем на предмет који се пред нама налази, на 
предлог буџета Министарства за физичко васпита- 
ње, који je на дневном реду. 

Министарство за физичко васпитањс створено 
je године 1931 са задаиком да ради и помаже фи- 
зичко васпитање иаше амладине, спрсма млађе ге- 
пграпије за адрав и снажан жцвот, изграђује «а- 
рактвре, организује и опроводи предвојиичку обу- 
ky омладин« са села и града. Али, upe него што би 
се упустио у расматрање тога предмога. дозиолите 
ми да у неколико у општим цртама изнесем како 
гледамна данашњу иашу омладину и на дашши.у 
нашу интелигенцију. 

Само иација жаркс одушевљене омладине мо- 
/ке да гледа сигурно у будућиост. Вера омладине 
иора да }v вера Једаог динамичног национализма. 
l lc смемо допустити да омладина буде заражеаа 
превратним и доструктивним прапагаддама. Омла- 
диии се мора дати колективна мисао живота, ра- 
зипти у ihoj ocehaj sa заједницу, смисао за ред, 
дисц/иплину, <ррчаност и чаројство. Омладиии треба 
mn-raiuini за идеал човека хероја, који презире ма- 
геријални интерес и служи својој земљи и нацији 
из идеалистичкпх гтобуда. 

llama кнтелигенција, нарочито ona факултет- 
ска, која je стекла дилломе на разним универзите« 
тима, у историји naiiuT народа и народних оорбм 
НИЈе нмкад ошл гако бедна, стидна, себична у 
суштини аиационалма a и антисоцијал1на као mro ]е 
oea данашња. Ham народ међутим научио je да га 
ii.croita mmvmrrmuija води, бодри, да га просве- 
hyje n \ii\li\j(' да јуначки заступа његов национал 
ни имтерес и социјалну правду према сиакомс и у 
сваком случају. 
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У великим данмма за ослобођење и уједињење, 
интелигенција je била свуда прва пред народом и 
за његову орећнију и бољу будућнсст, она се хра- 
бро и пожртвовано борила свим сретствима и на 
свима месгима. 

Данашња наша интелигенција у највећем бро- 
ју сасвим je друкчија. Она je постала и социјал-но 
и политички лабава и највише je њена заслуга што 
je да)наш«>а наша омладина поцепана, без нацио- 
налног одушевљења без чега нема истинског и на- 
родног и друштвеног реда. Нашој данашњој омла- 
дини треба да буде пример она некада национална 
интелигенција, која je так,о успешно водила и бо- 
рила се у свим ратовима за ослобођење и уједи- 
њеше наше нације. 

Када сам вам у општим цртама изложио у ка- 
квом се стању налази данашња омладина, пред вама 
ће се одмах појавити истина од колике je важности 
ово Министарство, јер ту омладину, данас из тога 
хаоса, може само овојим радом да спасе Министар- 
ство за физичко васпитање народа. Није циљ овоме 
Министарству еамо физичко васпитање народа 
него му je исто тако циљ можда и важнији, васпи- 
тање омладипе у националном духу, изграђивање 
чврстих карактера no примеру наше предратне 
омладине. 

Међутим, Министарство од свога постојања до 
данас и поред добре воље, због недовољних кре- 
дита, није могло дати друге резултате до законо- 
давни рад на једној страни, a на другој страни 
новчану помоћ, која je давана приватним и полу- 
приватним организацијама. Ипак Министарство je 
до сада простудирало резултаге свих постојећих 
организација, и ja мислим да je већ утврдило своје 
гледиште на битност њихових постојања.. Данас 
je јаоно, да циљ тога Министарства није само те- 
лесно васпитање, него и духовно. Наука je одавно 
утврдила, да je напредак и назадак једне држасе 
у тесној вези са напретком и назадком њене омла- 
дине. 

Како je пак наша држава за последњих 19 го- 
дина обраћала пажњу нашој омладини, најбољи 
нам je доказ то, што сам вам мало пре рекао и што 
видим да ere сви ви у овоме Дому са мном сагла- 
сни. Могу да вам кажем само то, да je одавно 
утврђена чињеница, да се преко телесног васпи- 
тања изгра^УЈУ најбољи карактери. Омладина која 
се васпитава у спортском и витешком духу није 
левичарски настррјена и бољшевизирана, о«а je 
национална и на њу, ту спортску омладину — др- 
жава може рачунати у сваком тренутку. 

Спорт и телесно васпитање дају битно обе- 
лежје једном народу, јер развијају онагу и отпор- 
ност појединаца, развијају снагу и отпорност целе 
nače и на тај начии je чине продуктивнијом и при- 
вредио економски јачом. Осим тога, спорт и теле- 
сио' васпитање имају један дубоки утицај na пси- 
хологију једнога народа; спорт и телесно васпи- 
тање развијају у појединцу смисао за народну за- 
јечницу и за његове обавезе и дужности према тој 
заједници. Наша paca je no својој конституцији 
чврста и жилава, те према томе можс да да ванре- 
дан cnoptCKH и атлстски материјал.. Што се пак 
тиме тога да сс до сада нисмо истицали на међу- 
народним сусретима разлог je у главном тај, што 
дрошлост није била онако иаклоњена према југо- 
словенском народу као mro je то била према ве- 
Иини европских иарода. Ми смо тек пре 19 година 
успели да стекнсмо своју државу и да станемо на 

своје сопствене ноге. Ми се тек од пре 19 година 
можемо правилно и несметано да развијамо у Ha- 
rnoj уједињеној и слободној држави. Ова je чи- 
њеница била пресудна и no предратни развитак 
спорта и телесног развијања нашег народа, јер 
су се све-наше снаге морале да сконцентришу за 
постигнуће свог највишег циља слободе и уједи- 
њења. Тек no свршетку Светског рата и нашем 
уједињењу, почело се мислити и приступило се 
решавању проблема физичког васпитања нашег 
народа. 

У ту сврху крајем 1933 године донесен je За- 
ксш o обавезном телесном васпитању омладине као 
прво и најмоћније сретство за спровођење теле- 
сног, моралног и националног подизања омладине. 
Овим законом уведена je обавезна настава теле- 
сног васпитања за сву мушку и женску омладину 
Краљевине Југославије у свима школама, a за сву 
омладину ван школе од довршене основне школе 
до навршене 20 године. У вези са тим законом 
очекујемо да ће ,се у најскорије време и студен- 
тима универзитета пружити већа могућност сло- 
бодног бављења спортом и телесним васпитањем. 

Обавеза телесног васпитања за омладину ван 
школе изводи се: 1) у празничним течајевима и 2) 
у соколским друштвима, четама, удружешима и 
установама којима je циљ телесно васпитање на- 
рода. Након три године оваквог рада ми данас већ 
имамо лепе резултате, тако да у свима градовима 
постоје посебни отсеци, који се искључиво старају 
o извођењу обавезног телесног васпитања, a на- 
скоро Ке и сеоске општине почети са одржавањем 
празничних течајева, a који рад за сада врше у 
доста случајева са успехом соколске чете. 

Али да би се овај закон могао у целосги ожи- 
вотворити неопходно je потребно у првом реду 
оснивање једне школе за физичко васпитање, из. 
које ће излазити квалификовани наставници те- 
лесног вежбања и стручни тренери. Ta потреба се 
већ дуго осећа јер код нас још увек влада велика 
оскудица у квалификованим наставницима. Из те 
школе треба да излазе младе способне силе које 
ће да сирову снагу нашега народа култивишу за 
опште добро пугем школа и празничних течајева: 
затим војске, соколских, спортских и витешких 
организација. Ми и Албанија смо једине земље у 
Европи које немају школу за физичко васпитање. 

Али још један важан проблем који Министар- 
сгво за физичко васпитање треба да реши, јесте 
проблем помањкања вежбалишта, пливалишта. 
игралишта и других спортских објеката. Без тога 
се не може замислити прави напредак нашега спор- 
та и физичког васпитања уопште. Због тога je 
нсопходно потребно и да држава пружи руку по- 
моћницу онде где престаје моћ приватне иници- 
јативе. 

Потребно je да свака општинска управа, било 
сеоска било среска, има своја стална вежбалишта 
и да их стави Министарству на расположење. 

У бановинским местима треба подићи стадио- 
не који би одговарали њиховим потребама. 

У Београду, у сарадњи државе и општине, тре- 
бало би no,'uiliH репрезентативни стадион, који би 
ono изгра1;ен rio најмодернијим принципима и у 
толикој величини да се на њему могу одржавати 
Балканске игре, Свесловенске игре, олимпијаде, 
као и велике међународне утакмице у свима гра- 
нама спорта. Исто тако да се ту могу одржавати 
Свесоколски слетови, соколска такмичсља, јавне 
вежбе стила итд. 
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Подизањем стадиона у Београду, ми би били 
избрисани из списка, да смо једина држава у Евро- 
пи, која нема репрезентативног стадиона. 

Спорт као врло важан фактор у физичком ва- 
спитању наше омладине заслужује пуну помоћ др- 
жаве. Законом o спортским и витешким -организа- 
цијама предвиђена je помоћ спорту од стра«е др- 
жавних, оамоуправних, санитетских и хигијенских 
установа, чиме he и здравствени надзор у спорту 
бити обезбеђен. Данас je непобитна чињеница, да 
су спортске и витешке организације моћно срет- 
ство у изградњи државе у националном, социјал- 
ном и привредном погледу, na их зато држава 
треба и да помогне. 

Тек онда кад буде отпочела рад школа за 
физичко васпитање, тек онда кад буду изграђена 
вежбалишта, стадиони и спортски паркови, биће 
учињене све предрадње за оживотворење главног 
задатка тј. спровођење у живот Закона o обавез- 
иом телесном васпитању. Тек тада ће се извршити 
препород нашег народа у смеру духовне и физич- 
ке регенерације и тиме постићи коначни циљ те- 
лесног васпитања, a тај je: створити здраве и снаж- 
не грађане, који ће знати чувати, одбранити и 
обсзбедити будући напредак наше отаџбине и 
спремити омладину за одбрану отаџбине. 

У савременом добу, у данашњим политичким,. 
еканомским и социјалним условима живота — 
спортови и физичко васгтитање су моћан фактор 
за заштиту виталних и^нтереса државне заједнице. 

Први и главни разлог који говори за физичко 
васпитање омладине јесте подизање наше одбран- 
бене снаге. Министарство војске и морнарице си- 
гурно располаже са тачним подацима o броју, спо- 
собности и неспособности регрута једне генерације 
и код нас и у појединим страним државама. Из тих 
података јасно данас бива, да тај процент зависи 
од здравља једног народа — односно од свих 
оних мера које су предузете да се то здравље 
одржи и ојача. Сигурно ту долази као један ва- 
жан фактор и можда одлучан чиниоц, — физичко 
васпитање које према утврђеном програму кроз 
године, од малена na до старости, телесним вежба- 
њсм ојачава људски организам, чини ra снажнијим 
и отпорнијим за рад и напоре. Главни и изван- 
редни физички напор једнога народа настаје у 
рату. И тако бринући се за тело и здравље наших 
граНана, ми се бринемо и за нашу војску и noja- 
чавамо њену бојну способвост, и зато данас се 
мико не сме чудити ако послови војничког карак- 
тера заузимају један знатан део у васпитању 
омладине. 

Физичким васпитањсм се не само подиже на- 
ционална снага једне државе већ се увидело да се 
помоћу спорта може и најбоље популарисати 
јодна земља. Вредност једног народа данас се цсии 
према његовом напредовању у спорту. 

Улога спорта на међународном терену je 
огромна. Преко спорта пароди се приближују и 
iiomTvjv. Кроа спорт једна држава чини најефи- 
каснију пропаганду своје земљс. Спорт je данас 
фвшгг. Он загрева давашн>ег човека, струји кроа 
масе, кроз народе, кроз цео свет. И наравно збОГ 
тога савремени људи цене поједипе државе И Н*' 
роде и за њих сазнају и са њима се умолнају преко 
iiiopia, цреко п.егоиих \ciiexa на спортским такмп- 
чеп.има. 

Али путем спорта се не спажи само тедо мћ 
и дух. У разним такмичењима у којима треба са- 

владати разне препреке, мора се имати одлучности, 
проницљивости, одважности, брзо се решавати, 
још брже изводити одлуке и најпосле Греба имати 
иницијативе, a после, не треба се занети успехом 
и не клонути духом због пораза. Признати отво- 
рено и часно успех свога противника и васпитати 
себе тако, да се и туђем успеху можемо радовати. 

ETO TO je у општим потезима оно што се у 
свету мисли o спортовима и телесном васпитању 
и шта се од њега очекује. A сада ћу се у неколико 
речи осврнути na то шта су поједине државе учи- 
ниле за спорт и физичко васиитање своје нацнје, 
тј. како су примениле своја схватања o корисности 
и потребама телесног васпитања. 

У Бугарској je обавезно телесно васпитање 
омладине и буџет износи око 10 милиона динара, 
мада je Бугарска двапута мања земља од нас. Бу- 
гари иначе имају великог успеха у спорту. Држава 
je израдила огроман стадион од бетона у Софији, 
на коме се вежба омладина и на коме наступају 
бугарски „јунаци" и њихови гимнастичари. 

Румунија je у том погледу отишла још даље. 
У Букурешту се налази још лепши и и.мпозантнији 
стадион подигнут заслугама Њ. В. Краља Карола. 
Спроведено je обавезно васпиташе омладине, no- 
стоји висока школа за физичко васпитање и бу- 
џет износи преко 100 милиона леја. 

Од свих балканских земаља Грчка je најна- 
преднија у спорту. Она je првак на балканским 
лако-атлетским такмичењима. Физичко васпитање 
омладинс je обавезно. A у сред Атине саграђен je 
огроман стадион, сав од белога мермера, дар јед- 
ног богатог Американца пореклом Грка. Држава 
великим новчаним срествима помаже спорт. 

Пољска заузимањем пок. Маршала Пилсудског, 
изградила je поред Варшаве читаво насеље у коме 
сс иалази ценгрални институт за (|)изичко васпита- 
ње. У ПољокоЈ je обавезно физичко васпитање 
омладине. Прошлогодишњи буџет Државног за- 
вода за физичко васпитање и војну припре- 
му износи 63 милиона динара. По партијама 
буџет je раоподелзен овако: I ћгструктари и те- 
чајеви 30 милиона; материјални издаци на ин- 
вестиције 16 милиона; за путовање иадзорника 
спортова 6,000.000: на разнс плате 5,000.000; зз 
орптизацију физичког васпитања и пропаганде 
2,000.000, a За издржавање школа за физичко ва- 
спитагње 4,000.000 динара. Сем тога од 1927 до 
1933 ГОД, Пољска je утроптла за тг.кччи) васпита- 
ње 300,ооо.()()(i дин. ванреднот кредита. 

Турска je претпрошле године жртвовала само 
за подизање Газијевог нисгитута за физичко ва- 
спитап.с и ствДИОН OKO 130,000.000 дин. Републим 
Турска даје огромне суме за предвојничку обуку 
коју  опроводи  кроз телесно обавезно васпитања 

Предвојничка омладинска обука заведена je v 
Турској no Hapel)eii.y Миниетра просвете у свима 
средњ^м шкодама. Инструктори he бити активни 
официри, који hre два пута недељно држати преда- 
иаи.а nt следећих предмета: ношење оружја; упра- 
вљање геиксаииа н војничким аутомобилима; мар- 
inonaii.i'; neia ран>ених и заштита од гасова. Пред- 
даваша he восећнвати и мушки и жеиски ученици. 

Доиета je одлуха да се у аустриским ижолама 
ваведе интензивна претходна војна обука. Ученици 
hc бити подучааан« у руковању полгоком телегра- 
(|)иј()м, снабдевеи маскама против гасова, у пуној 
parnoj опреми. Поред тога учеиици и фрофесори 
посећиваће посвбнв стрељвчке куроеве. 
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Ja не бих могао да набројим и за неколико 
сати оно што je учинила Немачка, Русија, Италија, 
Енглеска, Француска, Скандинавске државе, Аме- 
рика, и остале културне државе на пољу телесног 
васпитања омладине. Тамо постоје специјални 
споргски лекари, .професори, педагози. Они прате 
и проучавају спорт и пишу огромне научне распра- 
ве, o утицају спорта на појединца, породицу, дру- 
штво и државу. У тим земљама држава и самоупра- 
ве пружају свеколику помоћ спорту давањем зем- 
љишга, потпором новцем и у безброј других ви- 
дова A код нас? Нс могу да завршим ова своја 
излагања a да се још једном не осврнем на једно 
питање које домииира овим Министарством, a то je 
питање предвојничке обуке омладине. 

Одмах после Светскога рата државе које су тај 
рат изгубиле почеле cv да посвећују све већу паж- 
њу телеоном васпитању шоје младежи, логотово 
зато што им je био ограничвн број војника у стал- 
номе кадру. C друге стране пак Светски рат по- 
казао je да одбранбена способност једнога народа 
и његова витална моћ, «е зависи само од добро ор- 
ганизоване и модерно отпремљене вој-оке него још 
v већој мери од здравља и оттгорности омладине 
стараца и жена који за време оружаног сукоба во- 
де тако звани економски рат, који заправо одлу- 
4vie o успеху на фронту. (A да не говоримо овде o 
улози позадине фрснта за време будућег рата). 
Завидни успеси побеђвних на пољу телесног ва- 
спитања озбиљно су забринули и остале државе, 
na cv и оне прибегле тим истим фетствима. Сво 
старање савремон-их држава за телесно ваопитање 
сзоје омладине има 'свој iKopeH у страху од будућег 
para. 

Док се тако у другим земљама мисли, (код нас 
напротив у последње време шире се гласови, да тре- 
ба Министарство за физичко васпитање народа уки- 
нути Такове гласове могу да шире само она лица 
која «е схватају савремене потребе једнога народа 
и ко ja не знају који- су данас битни услови за његов 
опстанак у овом овету — пуном непријатеља. Да- 
нас кад друге државе повећавају редовне буџетске 
издат\е за тслесно васпитање и спорт и жртвују 
огромне .суме валрсдних кредита у исте сврхе, ми- 
слим Vd je илузорио говорити o укидању једне 
так,Ве устанше kao што je Министарство за физич- 
ко ваопитање народа. 

Укидаизсм Министарства значило би код нас 
пропасттелесног васпитаља и сгтрта и морално 
пропадање омладине. У данашње време треба Ми- 
нистарству за (|)изичко ваопитање народа не само 
повећти кредите за 1Спрово1)ење његов^х циљева 
који iic бити од користи за све нас, — него оно 
треба и свестране моралнс novnope и сарадње свих 
меродавних (1)актора, a наро^ито Врховне државне 
vimanL'. Не омемо се плашити издатака које пра- 
„имо за телесно иаспитам.с. Сие што СМО утрошили 
за исто, добро je изпсстиран капитал. Често.се чује, 
да je много важније од телосног васп.итања стара- 
н>е за болнице и ааибу^ите; — a ja вам кажем, 
постарајте се за довол.ан број хигијеиских вежба- 
дапвта и вежбаоница, натерајтс тамо нашу омлл- 
иину, дајте им стручних васпитача који he их теле- 
ć-iio јачати, na нам садда неће требати ни толико 
болница ни толико амбуланта. 

Имајући пуио ii()iiciK'll,L' У РаД К^ал.евско владе 
и Министра за физичко ваопитање г. др. Рогића, 
изјдаљујели да hy гласата за овај буџет. (Бурно 
одобравдље и пљескање у ценпруму и на десници'). 

Потпретседник Радисав Вучетић: Реч има на- 
родни посланик г. Албин Коман у име групе Клу- 
ба Ј.Н.С. 

Albin Koman: Gospodo narodni poslanici, hteo 
sam da uzmem reč u pretresu budžeta Ministarstya 
za fizičko vaspitanje naroda, želeći da kažem po 
koju o sokolstvu uopšte, o njegovim zadatcima i nje- 
govoj visokoj misiji, a ujedno i o šikanima i pro- 
gonstvima, kojima je ono izloženo, osobito kod nas 
u Dravskoj banovini. 

Gospodo narodni poslanici, u sokolstvu je skon- 
centrisana pozitivno stvarajuća delatnost svih sloven- 
skih naroda, koji su svesni svoje misije u kulturnom 
životu celoga sveta. 

Bez sokolskog bratstva, koje udaljuje od nas 
sve ono što podvaja i krši naše snage i organizuje i 
ujedinjuje sve ono što udružuje i jača, ne možemo 
danas da sebi pretstavimo put do konačnih ciljeva 
Slovenstva. 

Svesni da smo mi Jugosloveni, pa bio nam zavi- 
čaj gdegod u svetu, sastavni i bitni deo velike slo- 
venske sokolske porodice, imamo u toj svesti neiscr- 
pan izvor svojih fizičkih i moralnih snaga. 

Naši ideali pravice i istine ulivaju nam ubeđe- 
nje, da svaku nepravdu mora da stigne zaslužena 
kazna i da će čiste i pobedonosne sokolske zastave 
povesti nas Slovene na čelo svih naroda sveta. 

Gospodo narodni poslanici, naši zadatci stoje 
jasno pred nama. Tu nema ni promišljanja ni kole- 
banja ni kompromisa! Mi hoćemo mnogo, mi hoće- 
mo sve što može da postigne čovečija snaga svima 
naporima svog duhovnog i telesnog zdravlja, pa smo 
uvereni da je baš zbog toga Sokolstvo neophodno 
potrebno narodu kao celini. 

Jer, ko pravilno shvata Sokolstvo, taj se bez 
ustezanja podređuje njegovim uzvišenim zadatcima, 
taj nesebično služi Sokolstvu, znajući da time služi 
nacionalnoj kulturi u najširem značenju te reći. On 
mu daje sebe samog, celo svoje biće, da bogatstvo 
svoga, sopstvenim nastojanjem stečenog i očuvanog 
zdravlja obogaćuje narod, čiji je on član. 

U takvom radu i takvim žrtvovanjem, gospodo 
poslanici, izživljava se sokolski duh. Ovaj duh treba 
da pročisti svako parčence naše Otadžbine. 

Ovaj duh slovenskog sokolskog bratstva, ovaj 
duh mladosti, svežine, borbenosti i radinosti treba 
da obujme našu ćelu otadžbinu i podigne je do one 
veličine i slave, koja joj pripada po svim njenim 
uslovima medu narodima sveta. 

Ovo hoćemo! Da ovo hoće, to je poziv jugoslo- 
venskog Sokolstva ц čiju neoborivu snagu treba da 
veruje cela naša otadžbina, pa da ostane blagoslo- 
vena i pobednička u odbrani naše nacionalne i dr- 
žavne slobode. 

Gospodo narodni poslanici, znajući šta je So- 
kolstvo, kojim uzvišenim ciljevima ono služi, mo- 
ramo opravdano da se čudimo, otkuda toliko otrovne 
mržnje i toliko protivnosti prema Sokolstvu. 

Sta sve mora da podnosi Sokolstvo kod nas u 
Dravskoj banovini, kakvim je napadajima ono izlo- 
ženo i kako su progonjeni kod nas sokolski radnici, 
delotnice već smo izneli u načelnom pretresu. 

Poznata vam je, gospodo, okružnica Ministra 
policije kojom-se jugoslovensko Sokolstvo postavlja 
pod policijski nadzor i to ono Sokolstvo kome stoji 
na čelu Nj. V. Kralj Petar II! 

Poznato vam je, da se Sokol optužuje, u toj 
okružnici,   zbog   tobožnjih   veza   sa   komunističkim 
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zaverama. Kakve dokaze ima Ministarstvo unutra- 
šnjih poslova, da može izdavati takve raspise i tako 
okrivljavati Sokolstvo. 

Kad Ministarstvo unutrašnjih poslova postavlja 
takve tvrdnje, može li biti na čelu Sokolstva Nj. V. 
Kralj? 

Može li sa Sokolstvom saradivati vojska? Može 
li Kraljevska vlada pod ovakvim usku ima davati 
državnu potporu takvoj organizaciji, koja sprema, 
prema raspisu Ministarstva unutrašnjih poslova, pre- 
vrat u državi? 

Je li Ministarstvo unutrašnjih poslova svesno 
kakve posledice može imati takav raspis, koji bazira 
na kakvoj denuncijaciji i slično. 

Može se desiti, da se nade po koja glava i medu 
Sokolima, može se desiti da ude u sokolske redove 
i po kakav komunista prema naređenju svog vod- 
stva, da bi rasturio sokolske redove — sve to prizna- 
jem, ali ne mogu se ovakve stvari generalisati na 
uštrb sokolske organizacije. 

Ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova primilo 
od svojih organa poverijive izveštaje o razvratnom 
radu u sokolskoj organizaciji, bila bi dužnost Mini- 
starstva tla to javi odmah Savezu Sokola Kraljevine 
Jugoslavije, koji bi bez sumnje učinio tu svoju 
dužnost. ,lcr, i ako su još tako teške prilike i pri- 
vredne i socijalne i političke, ipak medu Sokolima 
nije bilo, nikad i ne može da bude malodušnosti koja 
vodi u komunizam i prevrat. 

Prvi naš zadatak je pozitivan rad za narod, dr- 
žavu i Kralja. Gospodo, ako je Sokolstvo u vezi sa 
komunizmom, ne može vojska da saraduje s njime. 
Vojska mora da povuče sve konsekvence iz toga 
raspisa i mora da traži objašnjenje od Ministarstva 
unutrašnjih poslova. 

A Sokolstvo? Ako je stavljeno pod policijski 
nadzor, nema više prava na egzistenciju, jer na orga- 
nizaciju, kojoj je starešina Nj. V. Kralj Petar II ne 
sine da padne senka, a kamoli takva kakvu baca na 
njega raspis Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Gospodo narodni poslanici, uveren sam da je 
izdan ovaj raspis po političkim motivima, sa čistom 
namerom da se Sokolstvo oblati i onemogući. 

Ako je danas Sokolstvo u Dravskoj banovini 
proti\klerikalno, nije to krivica na sokolstvu, nego 
na onim klerikalnim faktorima koji su Sokolstvo n.i- 
terali u tu situaciju. 

Nikad, gospodo, nije Sokolstvo služilo drugome 
nego narodu. Stvarati zdrav i čvrst narod — duhovno 
i telesno — to je bio uvjek ideal Sokolstva i na 
tome je ono mrk radilo. Ako je danas Sokolstvo U 
Dravskoj banovini protivklerikalno, to je prirodna 
posledica čitavog razvitka političkih prilika u Slove- 
niji. Danas se sokolski radnici otpuštaju iz službe, 
premeštaju se učitelji Sokoli i bacaju se u krajeve 
gde se ne može ni živeti. 

Pitam  vas, gospodo,  može ii biti  Sokolstvo oilu- 
Sevlieno ovakvim radom Kraljevske vlade? Možete li 
tražit] od pripadnika Sokolstva da rade pod ovakvim 
prilikama  za .IRZ  i potpomažu  rad  te  organizacije? 

Svaki pametan čovek mora uvideti, da to ne Ide 
i da je to nemoguće, i potpuno je prirodno da tra'c 
svi izlaza UfteSke političke situacije i da nastaju u 
današnjoj situaciji sve moguće kombinacije. A te-ke 
privredne  i socijalne  prilike  to još  podupiru. 

Ako misli osobito Ministar g. dr. Korošec, da 
je to nezadovoljstvo smio posledica agitacije komu- 
nista, slobodno mu, ali ja gospodo, i stotine drugih 

znamo da to nije komunizam, nego je to nezado- 
voljstvo posledica svih teških i nesnošljivih privrednih 
i političkih prilika koje pritiskuju narod i stvaraju to 
nezadovoljstvo. Sa takvim gonjenjem komunizma ne- 
će doći do reda u državi, nego će se stvarati pravi 
komunizam. Gospodo, a posledice toga! A sada stva- 
rajte komunizam još i u sokolskim redovima t.j. 
medu onima koji i pored svih teškoća iz samog idea- 
lizma još rade i rade bez lične koristi i slave a u 
korist naroda, države i Kralja. Rasturajte gospodo sa 
policijskim nadzorima još te redove, a posledice 
mora da snose oni koji to rade. 

Klerikalizam, gospodo narodni poslanici, vodi u 
našoj državi najbesniju borbu protiv sokolstva. Slu- 
žeći se najpodlijim sretstvima hoće svakim načinom 
da ga uništi. Ali ova sretstva uvek su prikrivena, 
podmukla, da obično ne može da se direktno dokaže 
da su uperena protiv sokolstva. Ovako vidimo, da je 
na primer bratska opština ljubljanska, pod pretsed- 
ništvom dr. Adlešića učinila sve, kako bi preprečila 
rad tamošnjih sokolskih .društava. Pošto sokolski 
rad nije mogao da se prepreči drukčije, izradili su 
neki pravilnik po kome se izdavaju sokolske sale za 
gimnastiku. Odredili su tako velike takse za upo- 
trebljavanje školskih vež.baonica, da ne .može ni jedno 
sokolsko društvo da ih plati, pošto se svako bori 
sa materijalnim poteškoćama. Zato su sokolska dru- 
štva u Ljubljani morala obustaviti gimnastiku i traže 
sada druge" prostorije, dok su školske vežbaonice 
prazne. Nijedno sokolsko društvo ne može da plati 
određene takse,") koje iznose do 25 din. za jedan čas. 
Ovako se gospodo narodni poslanici, postupa sa so- 
kolstvom pod klerikalnim režimom u Ljubljani. Pod- 
vlačim, pod klerikalnim režimom koji je nametnut 
Ljubljani. Ljubljana gospodo nikad nije bila kleri- 
kalna" nego uvek napredna. Jedanput samo desilo je 
se, da je Ljubljana dobila pretsednika opštine voljom 
klerikalaca, a "ovo tada kada su se klerikalci, koji 
danas na sva usta viču protiv komunizma, sa komu- 
nistima povezali protiv nacionalne Ljubljane i on- 
dašnji biskup dr. Anton Ronaventura Jegbć glasao 
je  demonstrativno za komuniste. 

Kako se postupa protiv Sokolstva u Ljubljani 
isto onako postupa se i u drugim krajevima. Zato 
pitam i,r. Ministra: zašto postoji Zakon za fizičko 
vaspitanje naroda i zašto propisuje taj Zakon da 
školske "prostorije moraju da budu na raspolaganje 
Sokolstvu. 

Podvlačim ponovo, da zakoni naše države ne važe 
za Dravsku hanovimi nego važi kod nas jedino volja 
Bana .Marka Natlačena i ostalih klerikalnih ekspo- 
nenata. 

Gospodo narodni poslanici, a sada da predem na 
vatrogasne organizacije. Ministar za fizičko vaspita- 
nje naimenovao je privremeno starešinstvo Vatro- 
gasnog saveza Kraljevine Jugoslavije koje je reme- 
njem br. 3.579 od Ш novembra 1936 god. bez navo- 
đenja konkretnih slučajeva i prednjeg pregleda ili 
uvođenja disciplinske Istrage razrešilo sve izabrane 
članove starešinstva i središnjeg odbora Vatrogasne 
zajednice Dravske banovine sa paušalnim razlogom 
nepravilnosti i nezakonitosti i naimenovalo privre- 
mene upravljače, čiji je zadatak da priprave nove 
Izlaze i  isprave sve „nepravilnosti". 

Sadašnja   Vatrogasna   zajednica   Dravske beno* 
vine  nosila je pre današnjeg Zakona o organizaciji 
vatrogastva, ime „Jugoslovenski vatrogasni savez 
Ljubljana." Taj je bio osnovan god. 1919 od sledečih 
vatrogasnih saveza: 
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1) Kraljevski savez dobrovoljnih vatrogasnih 
'društava,  kojim  su  upravljali  Barle  Franjo  i  Turk 

2) Oblasni (deželni) savez dobrovoljnih vatro- 
gasnih društava, koji je osnovao iz partizanskih raz- 
loga godine 1911 tadašnji zemaljski kapetan dr. Ivan 
šušterčić. .     , .,    , , .... 

3) Savez donještajerskih dobrovoljnih vatrogas- 
nih društava koga su osnovali 1899 godine u Žalcu 
sirca Josif i Kač Ivan, te su upravljali njime i pro- 
širili ga do god. 1919 dr. Bergman Rihard i Pristovšek 
Franjo Po prvom Merherovom slovenačkom vežbao- 
niku pretsednik opštine Sirca uveo je godine 1889 
slovenačku komandu. 

4) Murskopoljski vatrogasni savez sa sedistem 
u   Cvenu  kod Ljutomera, kojim je  upravljao Rajh 
Paško. ;■ , . 

Osim partizanskog Vatrogasnog saveza u Lju- 
bljani svi su ovi savezi bili učlanjeni u „Udruženju 
sokolskih vatrogasnih saveza". 

Kada je osnovan Jugoslovenski vatrogasni savez 
— Ljubljana obuhvatio je on oko 300 dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, čiji se je broj. za 18 godina 
notrostručio na 930 četa sa preko 30.000  redovnih 
članova. 

Vodstvo Saveza izdejstvovalo je u godini 1923 
Vatrogasni zakon o skupljanju 3% prinosa od po- 
žarnih premija za vatrogasni fond iz koga su pri- 
mala društva'redovne i vanredne godišnje potpore za 
nabavku oruđa i opreme za lečenje postradahh va- 
trogasaca, tegleće stoke, pomoć udovicama i siro- 
čad? u službi smrtno postradalih vatrogasaca i napo- 
eletku od starosti iznemoglim vatrogascima. 

Sve redovne i vanredne potpore podeljivane su 
nremi župnim predlozima uvek strogo nepristrasno, 
što je trajno podizalo nepokolebljivo poverenje dru- 
štva prema upravljačima saveza. 

Po terenskim okruzima osnovane su potrebne 
žuoe koje su se brinule oko tehničke i upravne izve- 
»banosti'društvenog članstva priređivanjem tečajeva 
' izvežbanje župnih vežbala, koji su izvežbali zatim 
društvene komandire u svrhu spremnosti i udarnosti 
članstva za odgovornu službu spašavanja i napadanja. 

Društva su osnovana sporazumno sa župnim 
.mravi jačima i opštmama jedino onamo gde su bila 
/aista potrebna, a ne tek za paradu a opštmama na 
smetnji Brinula se oko potrebnog oruđa i za doba 
ovih 18 godina gotovo polovina društava nabavila 
je motorne štrcaljke. 

Posle prerane smrti našeg velikog organizatora 
i tehničkog učitelja Barlea, preuzeo je vodstvo Sa- 
vezi njegov veoma zaslužni drug starešina Turk 
Tosdc koji je sa najvećom revnošću i ljubavlju na- 
st-ivio početi rad u župama i društvima najvećom 
doslednošcu i objektivnošću. 

Obnavljani su poučni vežbački tečajevi, osnova- 
„a su potrebna vatrogasna društva, izdan je dvome- 
'efni Gasilec" („Vatrogasac"), održavani su župni 
I  'etni'pregledi uz skromna sretstva svake godine. 

Kod članstva različitih svetskih nagora nadre- 
rlene su uprave župa imale strog nalog budne pažnje, 
te se nisu unosile medu vatrogasce partizanske 
mržnje Svaki pokušaj već je ugašen u klici. Sve što 
hi moglo razdvajati vatrogasce u životu zbog razlike 

nazorima, nije smelo ulaziti u vatrogastvo. To je 
hilo geslo strpljivih vatrogasaca. 

Uprava Saveza priredila je god. 1930 u Ljubljani , 
manifestacioni   sveslovenski   vatrogasni   kongres   na 

kome su učestvovali pored Hrvata Srba i Bugara u 
velikom broju i naša severna braća Cehoslovaci i 
Poljaci, a po deputacijama i Belgijanci i Litvanci. 

Reorganizacijom po novom Zakonu od god. 1933 
vatrogastvo Kraljevine Jugoslavije prešlo je pod 
nadzor Ministra za fizičko vaspitanje naroda. Pra- 
vosnažnošću novog organizacionog zakona prestao 
je priliv 3% godišnjih prinosa u vatrogasni fond. 
Gotovo 2 godine potrajali su pregovori sa društvima 
za osiguranje, koja su se odupirala plaćanju zako- 
nom određenog 6% prinosa od požarnih premija, 
nego su nudila tek ono što je ozakonjeno i osnaženo. 

Sa pristankom redovne skupštine i ;sednice upra- 
ve za učestvovanje svih starešina župa, zajednica je 
usvojila propisanu vojničku komandu za redovnu 
vežbu u četama, koju je odredila uprava Saveza za 
sve čete, da bi omogućila mladim vatrogascima uskra- 
ćeni kadarski rok, kakav može da postigne sokolski 
naraštaj. Za vežbe oruđem određena je slovenačka 
komanda. 

Starešinstvo i središnji odbor obavljali su svoje 
poslove strogo nepristrasno, tačno i pošteno, po za- 
konu i propisima uprave Saveza. Svim sednicama 
uprave uvek su prisustvovali prestavnici Banske 
uprave i vojske i mornarice, koji bi bez sumnje mo- 
rali da spreče svaki nezakoniti zaključak ili se kratko 
sistiraju; zato je u rešenju o razrešenju bez smisla 
opaska 6 „nepravilnosti i nezakonitosti". 

Za reorganizaciju četa i župa uprava Saveza 
propisala je osobitu službenu zakletvu odanosti i 
vernosti Kralju i domovini. Ko ne bi hteo da položi 
tu zakletvu ne može da bude primljen u redovima 
vatrogasaca. I takvih bilo je žalibože mnogo, koji 
su morali biti izlučeni iz vatrogastva, pošto nisu po- 
ložili propisane zakletve. 

Iznad svega karakteristično i upravo nerazumlji- 
vo postupanje sadašnje novonaimenovane klerikalne 
uprave Saveza, koja hoće da negira sve od ranije 
uprave izdate odredbe i propise prebacujući „nepra- 
vilnosti i nezakonitosti", koja je sprovela propisanu 
službenu zakletvu i pored ostaloga usvojila komandu 
naše hrabre vojske, to je ovaj zaključak skupštine 
sadašnji podstarešina saveza klerikalac Snoj Fran, 
na proslavi 65 godišnjice čete u Mariboru u avgustu 
prošle godine u svom javnom nagovoru proglasio 
izdajstvom slovenačkog jezika, naglašujući, da je 
bila Austrija pravednija nama Slovencima, jer je 
dozvoljavala  vatrogascima  slovenačku komandu. 

Konačno proglašuje privremena uprava Saveza 
propisane ispite kao nešto nepotrebno; odbija dakle 
zaključke i mere svoje prethodnice i to u prkos tome 
što § 72 Zakona o organizaciji vatrogastva propi- 
suje, da može biti izabran upravljačem jedino onaj, 
koji je položio stručni ispit. 

Sve pomenute organizacije i zakonski određene 
radnje zajednice i župa ova privremena uprava ubra- 
jala je u zlo kao i „nepravilnosti i nezakonitosti". 

Razorni rad kojim je počela uprava Saveza na- 
stavlja sada privremena naimenovana klerikalna 
uprava banovinske zajednice razrešavanjem uprava 
župa i naimenovanjem na njihova mesta većinom nc- 
vatrogasaca i klerikalnih partizanskih zagrižeiijaka, 
pošto se njoj radi prvenstveno o partizanskoj nad- 
vladi, ali nikako ne o razvitku i udarnosti vatrogasnih 
zajednica. 

Kod sastavljanja župnih upravnih odbora ipak 
nisu bogzna kako tačni i izbirljivi. Poznato je, da se 
u jednoj takvoj župnoj upravi nalazi lice koje je pre 
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ne dugog vremena bilo kažnjeno tromesečnim zatvo- 
rom po Zakonu o zaštiti države. 

Preziruci odredbe zakona traže partizanski eks- 
ponenti, da moraju uprave četa primiti sve one izlu- 
čene članove, koji nisu hteli prilikom reorganizacije 
da polože propisanu zakletvu, i da im se sve godine 
njihovog otsustva ubroje u službeno doba. A novim 
članovima ima da se odmah kod stupanja u organi- 
zaciju prizna aktivno i pasivno biračko pravo bez 
polugodišnje probne prakse i polaganja ispita za va- 
trogasnu službu. 

Ogromna većina treznomislećeg članstva uzne- 
mirena je zbog ovakvog postupanja klerikalnih za- 
griženjaka, i traži uzroke i greške bivših upravljača 
zajednice, koje nova uprava saveza ovako slepo, bez 
istrage i revizije baca početnike i evidentne uprav- 
ljače partizanskih mesnih odbora, dok se vatrogasni 
domovi upravo hajdučkim načinom otimaju svojoj 
svrsi i predaju u ruke klerikalaca. 

Gospodo narodni poslanici, ovakvim načinom 
uprežu klerikalci naše vatrogastvo, koje je do sada 
živelo isključivo radi svoga humanog zadatka, u svo- 
ja partizanska kola i unose politiku u vatrogasne re- 
dove, što će svakako da porazno utiče na organiza- 
ciju sveukupnog vatrogastva. 

Gospodo narodni poslanici, sve sam ovo izneo 
ne možda u očekivanju da će Vlada g. dr. Milana 
Stojadinovića zaustaviti ovaj herostratski rad beso- 
mučnih klerikalaca, pošto znam da je ona predala 
Sloveniju pod kiriju klerikalizmu. 

Izneo sam ovo zbog toga da se neće moći reći, 
da naša javnost nije bila blagovremeno obaveštena 
na uništavajući  rad slovenačkog klerikalizma. 

Gospodo narodni poslanici, ovakve su danas 
prilike kod nas u Dravskoj banovini, gde klerikalizam 
pokušava korak po korak, da uništi naše kulturne 
i civilizacijske tekovine, našu sokolsku i vatrogasnu 
organizaciju. 

Zato mi naređuje moja svest jugoslovcnskoij: 
nacionaliste i moja savest, da glasam protiv budžeta 
tog Ministarstva. (Pljeskanje na levici). 

Потпретседник Радисав Вучетић: Реч има на- 
родни посланик г. Станко Ленарчим. 

Stanko Lenarčič: Gospodo narodni posalnici, i 
svaki lajik u mogućnosti je da prepozna, da Mini- 
starstvo za fizičko vaspitanje naroda nije tu za to 
đa se narod fizički vaspita nego samo za to da ima 
više ministarskih portfelja. Jer, Ministar za fizičko 
vaspitanje naroda nema dosta potrebnih novčanih 
sretstava za smotreno fizičko vaspitanje ali bi tre- 
balo barem da sačuva ono što smo uradili puteni du- 
gogodišnjeg smotrenog rada medu narodom. 

Glavna pozicija budžeta Ministarstva za fizičko 
vaspitanje naroda jeste potpora Savezu sokola Kra- 
Ijevine Jugoslavije i Savezu vatrogasaca. S obzirom 
na veliki broj organa i jedinica ovih saveza ta 
јг po/icija minimalna. G. Ministar ima pored toga 
još jedan i/Ja/., kad u-ć ne može1 da ih novčano po- 
dupre  U  koliko  to  zaslužuju,   onda  ima    niomićnosl 
da im da barem moralnu potporu. 

A baš u toj drugoj tačci je g. Ministar, koliko 
sr tiče prilika u Sloveniji gde je sokolski rad kao 
i rad vatrogasnih jedinica bio najrazvijeniji, potpu- 
no otkazao. 

?osP,?do narodni poslanici, u Slovenačkbj sa- 
dašnji režim nasilnim i protdvzatoonitim putem raspu- 
šta vatrogasne župe, protuzakonitim putem ubraja 
ljude u vatrogasce iz političkih cazioga. /akon lačno 

propisuje, da može da bude redovan vatrogasac onaj 
koji je prethodno svršio šestomesečnu probu u bilo 
kojoj vatrogasnoj jedinici. Toga zakonskog propisa 
režim dr. Korošca kod nas u Sloveniji ne pozna. Evo 
par primera za dokaz mojih tvrdnji: 

Starešina protivzakonito raspuštene župe vatro- 
gasaca u Logatecu g. Fran Rovan dne 18 februara 
o. g. bez razloga raspustio je upravni odbor vatro- 
gasne čete u I). Logatecu, koji je bio tek na prošlo- 
godišnjoj skupštini t. j. 31 januara o. g. propisno 
i svim pravilima izabran. Raspust se je izvršio pre- 
ma izjavi pretsednika organizacije g. Oblaka, na 
osnovu diktata JRZ. Potpuno jednako postupa se i 
u ostalim krajevima. Politička vlast mora protivza- 
konito ' postupanje sa svim svojim aparatom podu- 
pirati. 

Kako u praksi izgleda ovoliko puta opevana za- 
štita sokola u Dravskoj banovini evo vam, gospodo 
narodni poslanici, par primera: 

Na zboru JRZ u Dol. Logatecu, na kojem je bio 
glavni govornik Ministar bez portfelja dr. Miho 
Krek, padali su pogrdni poklici na adresu Sokola. 
Sreski načelnik nije smatrao za potrebno, da inter- 
venira, dok je na zboru JRZ u Cerknici 18 oktobra 
prošle godine smatrao sreski pisar za potrebno da 
aretira posednika g. Martinčića zbog uzvika „Živio 
Merlii", a krojača Kranjca zbog uzvika „Živela slo- 
boda". U isto vreme je bio u Cerknici rasturen letak 
JRZ koji je sramotio sokola Kraljevine Jugoslavije 
sa sledećom sadržinom: „Sokolski dom ima zadatak 
đa vrši fizičko vaspitanje i da čuva moral a ne da 
načelnici sokola zavadaju mladež i da se u domu sa- 
kupljaju stare usedelice da nemoralno žive." Politička 
vlast nije smatrala za potrebno da otstrani ove letke. 

Na izborni dan 25 oktobra prošle godine sreski 
pisar g. Erker na Rakeku zatvorio je dve gostione, 
odneo ključeve te iste deponirao do 7 sati uveče u 
opštini i 'to bez ikakvog razloga. Znao je da su go- 
stioničari opozicionari i članovi sokola. A nosioca 
opozicione liste g. Tavčarja na Rakeku kaznio je sa 
3 hiljada dinara i 30 dana zatvora samo zbog toga, 
što je on pred Sokolskim domom smirivao ljude po- 
sle izbora. 

Na dan 2(> oktobra su bili u Sokolskom domu 
na Rakeku više članova Sokola. U pola osam noću 
je dotrčao u Sokolski dom župnik Jernej Martinčič, 
koji je Nikao: „Gde su se sakrili oni koji SU zamnom 
vikalf'. Svima članovima Sokola nije bilo ništa po- 
znato o kakvom vikanju, G. župnik je tada ovima 
kazao: „Sramota je za vas", i otišao je. 

Par dana kasnije su putem opštine primili kaznu 
po din. 500 kućeupravitelj g. Vrabec, njegova žena, 
g. Jože Skulj, mladi iz Unca. Makar su oni sa deset 
svedoka dokazali da su nevini. Banska uprava u Lju- 
bljani žalbi nije išla n susret, već je kaznu potvrdila. 

Župnik koji je bio u išlo vreme i tužioc i sve- 
dok potpuno je uspio. Sve izjave toga župnika su 
apsolutno neistiniti'. 

Gospodo poslanici, ne mogu da predem preko 
jedne činjenice koja je na putu mirnoga života naše 
province.' U godini 1936 bio je u Ljubljani euhari- 
stički kongres. Kao uspomenu na ovaj kongres po- 
stavljeni su od strane vernika na mnogima u/.višenji- 
ma drveni krstovi u čitavoj Slovenačkoj oko 1000 
komada. Do pre opštinskih izbora i do poslednjeg 
vremena njko se nije usudio da poruši ove spomen 
kistove. A kad su počeli objavljivati sami klerikalci, 
da te da padnu   ovi   krstovi u slučaju   ako   pobedi 
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takozvano „svračje gnezdo" tj. zbir sokola, članova 
narodne odbrane pa do komunista, pofovaca, Mačko- 
vaca itd. i baš zbog toga je trebalo izreći ova fakta. 
Krstovi koji su bili podignuti kao uspomena na 
gornji euharistički kongres počeli su da padaju i to 
u najkatoličkijim srezovima a nigde žandarml, iako 
su i danas na oprezu, ne mogu da pronađu činioce 
ovoga rada. Ali nije na žandarmima krivica. Poje- 
dini prestavnici sadanjeg režima dali su žandarmima 
još unapred direktive u kojim pravcima treba da idu 
na svoj posao, svuda da pokušaju da urede svoje 
političke protivnike a istragu da navode na stranpu- 
ticu Pošto je rušenje krstova tendencija komunista 
ostvaruje se na taj način raspoloženje u nameri da 
se progone čestiti ljudi i to kao komuniste. Kod sre- 
skoi suda u Ložu 1 decembra prošle godine pod 
Br 1426 ima jedan akt koji doslovce glasi ovako: 

da u istini čitavo selo sumnja na Bencina Jožeta i 
l'ntihar Ivana, a kao svedoci predlažu se Tekaoc France 
iz Raven br. 12 i Mario Ivan iz Raven br. 11 koji su 
prema navodima žandarmeriske patrole osumnjičili 
pomenutu dvojicu da su spomenuta lica porušila 
euharistički krst. Marolt je izjavio, pošto je žandar- 
merija osumnjičila njegova brata Alojza, da treba da 
ostave njegova brata na miru, jer da su oni drugi 
krivi Dalje je izjavio, da su svakako to učinili Ben- 
cina Jože i Intihar Ivan, pošto su vatrene pristalice 
JNS i da je verovatno ovo urađeno po porudžbini 

Lenarčiča, narodnog poslanika iz Nove Vasi, pošto 
fe narodni poslanik Lenarčič ujak Inharja a tako 
isto su mu Intihar .i Benčina rođaci, tako da je zbog 
ovoea svakako moguće da su ovo i učinili, jer su g. 
Lenarčič i g- kapelan veliki neprijatelji u partijskom 
ooeledu Murolt i Tekave mole, ako već budu kod 
suda saslušani, da ih se sasluša tajno.'' 

Gospodo narodni poslanici, na osnovu ovog fer- 
mana bila je kod Sreskog suda u Ložu dne 9 januara 

s   rasprava, kojom prilikom je taj isti Tekanov 
pristalica JRZ. izjavio sledeče:  „Meni nije poznato 
da su osakatili krst. Drugo, meni nije u stvari 
noznato sasvim ništa, a to isto od ljudi nisam čuo o 
tome da bi o tome posumnjali da su okrivljeni osa- 
katili' euharistički krst." Gospodo, namera naših pro- 
tivnika pronicljiva je, što su tražili to su i dobili. 
Niih su protivnici oklevetali. Jer bilo je u Slovenač- 
koi po prilici 160 osakaćenih krstova i svuda se ra- 
dilo sa jednakim metodama. Evo, možete da prosu- 
Jite kakvim se metodama služe pod zaštitom žan- 
darmerije branioci JRZ. 

Gospodo, tvrde da je komunizam opasan a u go- 
Tni  1922 i ljubljanski biskup dr. Jeglič i sav ostali 
Ирг birao je u Ljubljani komuniste. Na zboru JRZ 
и i iubliani 17 januara o. g., na kojem je bila zastu- 
nliena elita JRZ, svi su nosili slovenačke trobojke. 
Ran dr   Marko Natlačan raspustio je društvo Fantov 

, Deklet u Gradascu, jer su članovi društva išli pod 
ipmenskim barjakom sa sledećom motivacijom: „Ne 

birajući   se   na   to,   je li vodstvo   organizacije o 
nosni i plemenskog barjaka raspravljalo, činjenica je 

ie članstvo organizacije pod plemenskim barja- 
kom politički manifestiralo, te na taj način istovre- 
т,рпо došlo u sukob sa čl. 29 Zakona o nazivu i po- 

HPH  Kraljevine  na  upravna područja  po  kojem  se 
mogu da upotrebe samo državne zastave." 

Gospodo narodni poslanici, potrebno je da po- 
cvetim "veliku pažnju na propagandu nacionalnog 
tPlesnoe vaspitnog pokreta, koju vrše medu naro- 
dom sportske organizacije, koje su upravo u Drav- 

skoj banovini zauzele vodeće mesto u našoj državi. 
Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda premalo ili 
nikako ne podupire nastojanja sportskih organizaci- 
ja, koje opravdano zaslužuju kud i kamo veću mo- 
ralnu i materijalnu pažnju. Prije sam analizirao so- 
kolsku organizaciju koja je izvor svega ovoga rada 
i napretka u Dravskoj banovini i njenom središtu 
Ljubljani i koja je stvarno udarila temelj ćelom na- 
cionalnom telesnom vaspitnom pokretu u našoj dr- 
žavi. Sokol je na temelju dugogodišnjeg pozitivnog 
rada postao jednakopravan velikim svetskim država- 
ma u gimnastici, što je dokazao u nebroj međuna- 
rodnih takmičenja iznoseći značajne pobede, te čak 
izbacio iz svoje sredine svetske i olimpiske prvake 
Šumija i Štruklja, a rad Sokolstva u Slovenačkoj po- 
stigao je značajne uspehe u podizanju higijenskih 
Sokolskih domova, vežbaonica i letnih vežbališta te 
organiziranju celokupnog sokolskog našeg pokreta 
u našoj državi. 

Kao što je u Sokolstvu privatna inicijativa sama 
od sebe postavila Sloveniju na vodeće mesto u gi- 
mnastici, tako je i u sportu ista inicijativa u ogrom- 
noj mjeri doprinela, da smo mi Slovenci zauzeli u 
onim sportskim granama na kojima temelji sav te- 

. lesno vaspitni pokret na svetu vodeće mesto. Nije 
Slovenija i Ljubljana sedište sportskih saveza (izu- 
zevši Jugoslovenskog zimsko sportskog saveza), nego 
je ona u organizaciji telesno-vaspitnog pokreta, u 
kvalitetu te u uspesima zauzela prvo mesto u Ju- 
goslaviji. 

Laka atletika, koja je temelj telesnog vaspitnog 
pokreta na svetu prednjači u našoj državi, jer se u 
njenoj sredini nalazi višegodišnji državni prvak. 
Prednjači u pogledu broja klubova, koji ju propagi- 
raju, u samoj organizaciji, te u podizanju lako atlet- 
skih igrališta. 

Zimski sport, koji je u Slovenačkoj s pravom 
dobio ime narodnog sporta, zašao je u najšire slo- 
jeve naroda. Privatna inicijativa podigla je bezbroj 
planinskih domova, kuća, skakaonica, medu kojima 
se nalazi i svetski poznata Planica, i koje su na ra- 
spolaganju sve većem broju organizovanih smučara. 
Slovenija prednjači po broju klubova, broju orga- 
nizovanih smučara te daje u državne reprezentacije 
skoro 100%  reprezentativce. 

Plivački je sport takode zauzeo u Slovenačkoj 
jedno od vodećih mesta u našoj državi. Svakako je 
kud i kamo ispred svih ostalih krajeva naše države 
u pogledu plivačkih bazena, koji služe ne samo pro- 
pagandi nacionalnog telesno vaspitnog pokreta nego 
doprinašaju veliki obol i higijenskom napretku na- 
roda i omladine u Slovenačkoj. Izgradjeni bazeni ne 
služe samo nama u čast, nego bi služili u čast i dru- 
gim velikim narodima, koji se u telesno-vaspitnom 
pokretu nalaze daleko ispred nas. 

Jedna važna sportska grana, koja je od velike 
koristi po telesno vaspitnu kulturu naše omladine 
jest alpinistika, koja takode imade najviše sledbenika 
upravo u Slovenačkoj. 

Neću da nabrajam i ostale sportske grane, koje, 
ako nisu na vodećem mestu u našoj državi, a ono su 
bar jednakopravne onima u ostalim našim banovina- 
ma, nego hoću na temelju iznesenog potertati činje- 
nicu, da je Slovenačka i ako najnaprednija, najagil- 
nija u propagandi nacionalnog telesno vaspitnog po- 
kreta u našoj državi, uživala najmanje potpora sa 
strane Ministarstva fizičkog vaspitanja naroda. 

Ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda vodilo 
je u tom pogledu pogrešnu  politiku, jer, je onima, 
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koji su u svakom pogledu bilo u uspesima, organi- 
zaciji te napretku pokazali najveće sposobnosti, pre- 
malo davalo, a podupiralo u većoj meri one, koji nisu 
niti iz daleka racionalno i u pozitivne svrhe upotre- 
bljavali podeljene subvencije. Ispravna politika bi 
bila ta, da se prepusti vodstvo telesno-vaspitnog po- 
kreta i podupru oni koji su na temelju rada privatne 
inicijative pokazali najveće uspehe i napredak kao i 
sposobnost da vode taj pokret ne samo u Slovenač- 
koj nego i u celoj našoj državi. 

Kad bi Ministarstvo sledilo tome ispravnom sta- 
novištu, ne bi se moglo dogoditi, da se sada, kad se 
vodi borba oko promene predloga zakona u upravi 
telesnog vaspitanja, potcrtava potreba, da se škola 
telesnog vaspitanja osnuje u Beogradu odnosno Za- 
grebu, razume se uz velike investicijske troškove za 
Zarade, sportska vcžbališta itd., nego bi se uneo u 
predlog paragraf, po kome bi se pomenuta škola 
imala da osnuje u Ljubljani, koja imade više od svih 
ostalih naših gradova sve preduslove za školu t.j. 
zgrade, potrebna ljetna i zimska vežbališta te spo- 
soline organizacije, koji su telesno uzgojni pokret u 
Slovenačkoj UZ pomoć privatne inicijative podigli 
na prvo mesto u našoj državi. Tom prilikom moram 
potertati i konstataciju, da je sport svojina čitavog 
jugoslovenskog naroda, koji se dovinuo do današnje 
visini' u velikoj meri zahvaljujući privatnoj inicija- 
tivi, i da bi ga Ministarstvo prilikom donašanja raz- 
nih uredaba i predloga moralo u punoj meri uvažiti. 

Imajući to u vidu ne bi se smeo odobriti predlog 
Ministarstva u pogledu Olimpijskog odbora kao naj- 
više sportske vlasti u državi. Olimpijski odbor, koji 
imade zadatak da propagira u državi ideju olimpizma 
i sprema državnu reprezentaciju za Olimpijske igre, 
mora da bude izabran slobodnom voljom sviju or- 
ganizacija u državi, koje se bave telesno-uzgojnim 
vaspitanjem, usled čega ne smije da mu pretsedava 
aktivni Ministar fizičkog vaspitanja naroda, koji je 
političar i eksponent one partije, koja je na vladi, te 
da imenuje polovicu odbora, kao što predviđa pred- 
log zakona O upravi telesnog vaspitanja, jer bi time 
vrhovna sportska vlast u našoj državi postala na 
taj način u najmanjoj mori sretstvo za izrabljivanje 
nacionalnog telesno*vaspitnog pokreta u partijske 
svrhe. 

Da je taj moj zahtev u punoj meri oprav- 
dan dokazuju članci koji su izašli ii ZagrebaCkim 
dnevnicima   i  sportskim   revijama,    i    koji,    mada    bi 
najveći rivali slovenačkom telesno-vaspitnom pokre- 
tu, ipak priznaju opravdanosl   zahteva   slovenačkih 
sportskih krugova, da se škola za fizičko vaspitanja 
osnuje u Ljubljani. Tako n. pr. zagrebačke ilustro- 
vane sportske Novosti od 17 februara 0. g. između 
ostalog navada ju: „Obzirom na sportski duh Slove- 
li,na, njihovu preduzimljivosl, stručne ljude, kao i 
kraj u kome je sportski razvoj dostigao kod nas naj 
viši stepen, Slovenija, odnosno Ljubljana bi bila naj- 
pogodnija za ovakvu školu. Nijedan kraj naše drža- 
ve nema za sport takve terenske preduslove kao Slo- 
venija. I ne govoreči O lome da je Slovenija izgradi- 
la ponajbolja igrališta, trkališta, a naročilo plivačke 
bazene, što sve neophodno spada u materijalne- re- 
kvizite buđuče škole za telesni odgoj, Sloveneima bi 
osnutak ovakve škole bio najbolje priznanje i dar za 
dugogodišnji sportski napor baziran cijelo vrijeme 
na  privatnoj  inicijativi." 

Gospodine Ministre, gospodo narodni posla- 
nici, neen da duljim, jer inislim da sam u potpunosti 
iskristalizirao telesno  vaspitni  pokret   п   našoj  dr- 

žavi, a naročito u našoj užoj otadžbini Slovenačkoj, 
koja pati od terora, koji je u nas bio uveden sa 
Vladom g. dr. Milana Stojadinovića odnosno njego- 
vog eksperta za „slovenačko pitanje" Ministra g. dr. 
Antona Korošca i njegovih pajtaša Ministra g. dr. 
Miha Kreka te bana g. dr. Marka Natlačena, naše,^ 
pseudo-narodnog bana, i stekao uverenje od sviju 
vas, da dobro shvaćate dužnosti, koje ima u prvom 
redu država i njezin resorni Ministar napram nacio- 
nalno telesno-vaspitnog pokreta u našoj državi te 
njegovim propagatorima. 

Izjava Ministra Pretsednika g. dr. Milana Stoja- 
dinovića o važnosti Sokolstva, koju sam već u po- 
četku s'vog govora citirao, oprašta me od dokazi- 
vanja potrebe što većeg podupiranja Sokolstva od 
strane države. 

Uzakonjen jem vatrogasnog pokreta dana je 
puna garancija o podupiranju tu« vitalnog pokreta 
u našoj državi. 

U telesno-vaspitnom pokretu, pokretu pak koji 
propagiraju sportska udruženja, a osobito s obzirom 
na samu Slovenačku, koja se je digla iznad sviju 
ostalih u državi, ne sme se sa strane države sputavati 
privatna inicijativa, nego je mora država u punoj 
meri podupirati zadržavajući sebi samo pravo nad- 
zora, a nipošto direktne ingerence te istovremeno nu- 
diti mnogo veću finansijsku potporu nego što je to 
bilo do sada. Vodeće organizacije u Slovenačkoj, 
koje propagiraju sa puno uspeha telesno-vaspitni 
pokret putem temeljnih telesno uzgojnih grana: 
lake atletike, zimskog sporta, plivanja, alpinisti- 
ke itd. moraju uživati posebnu pažnju, i moralnu i 
materijalnu, sa strane države, jer kod njih u buduće 
investiran novac dati će ogromne kamate ne samo 
Slovenačkoj, nego i celoj državi. 

Očekujem od g. Ministra za fizičko vaspitanje, 
da će moja izlaganja ubrajati u punoj meri, jer kon- 
statacije, koje sam u mome govoru izneo, nisam 
potCPtavao iz kakvih partijskih razloga, nego u želji 
i očekivanju, da će i on kao čovjek, koji voli Kralja, 
narod i državu, uznastojati, tla sportski pokret u 
našoj drŽavi zadrži opšti nacionalni karakter, a ne 
pretvori se n pokret za partijsku eksploataciju. 

Iz ovoga vidite da u Slovenačkoj postoji bes- 
pravno građanstvo i seljaštvo osobito iz redova na- 
cionalnih organizacija. Treba da znate, gospodo, da 
je n Dravskoj banovim sve ono što je izvan JRZ 
izvan zakona i Ministar za fizičko vaspitanje naroda 
nema nikakve ingerence, da bi mogao iako bi hteo 
da zaštiti, što bi po /akonu i bila njegova apsolutna 
dužnost. 

Gospodo, vi to več i sami znate, kakva anarhija 
vlada u JRZ. U samome programu JRZ i -ovorima 
njenih poslanika  ističe se misao narodnog jedinstva, 
a  slovemičke  pristalice  ,IRZ,  a   naročito  glavno gla- 
silo toga dela JRZ i/, dana u dan tvrdi, da je to je- 
dinstvo   fikcija,   te  da   su   Slovenci   potpuno  zaseban 
narod, kao i Hrvati. Ili dok se Pretsednik Vlade g. 
dr. Milan Stojadinovič upisuje u Soko, hvali Soko i 
ističe ga kao  jedim vrlo važnu činjenicu — na dru- 
goj strani kod nas u Slovenačkoj sve što je sokolsko 
ili uopšte nacionalno progoni se sa strane g. dr. Ko- 
rošca i njegovih vatrenih pristalica. To je i razlog da 
ču  glasati   protiv   ovog   budžeta.    (Odobravanje  na 
levici). 

П&гпретседник Радисав Вучети11: Реч има na- 
родпп   iioe.iamiK   i.   ООГДаП   1 le i pounL 
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Богдан Петровић: Господо народни послани- 
ци, у начелној дебати буџета нисам говорио, јер 
je било и сувише говорника који су на један от.мен 
начшн говорили o општој политици начелно и до- 
стојанствено. 

Kao претставник једног витешког среза, који 
заслужује пуну пажњу како Владе, тако и овога 
Дома, узимам реч баш у дебати o буџету овог Ми- 
нистарства, јер сматрам, да ово што желим да ка- 
жем иде у делокруг тога Министарства, замолим 
другове и г. Министра да ме у томс што желим 
да предложим помогну. 

По угледу на остала места, сва хумана дру- 
штва у жељи да помогну физичко развијање под- 
млатка у свом срезу, здружили су све своје ма- 
теоијалне снаге и отпочели градњу Културно-про- 
светног дома, у коме су две трећине простори.|д 
пезервисане за Соколско друштво. OBOJ згради je 
поедрачунска сума преко пола милиона динара. 
Р Соетствима која су стајала на расположењу 

свима хуманим друштвима до сада je зграда ози- 
пана и покривеиа. али више сретстава нема, да би 
?Гова, Културно-просвстни и Соколски дом за- 
Гпшио и створила могућност и омладини витешке 
Ko анице да се културно-просветно и физички ва- 
.пигша   iep то до сада није било могуће. 

Обраћали смо се за помоћ Савезу, да нам из 
„омоћи Kojv ужива од Министарства и Сокола 
Л' евине^угославије, Коме je и дужност да по- 
млже сва соколска друштва у изградњи соколских 
ломова, помогне али само зато што то ниЈе чист 
Гоколски дом, дакле због законске процедуре и 
ппописа нисмо могли добити ову помоћ, и тако 
иЈгледа,' да  je  Соколско  друштво у КуршумлиЈИ 
ПаСТГоколи из Косанице иикада не би могли до- 
бити CBOI дом, да се сва остала привредна и ху- 
мана друштва у Куршумлији нису здружила и сва 
" oia материјална сретства ставила на располо- 
жење увиђајући ту тешкоћу. И у жељи да овом 
noZhH омо'гуће да и Косаиица буде у стању да 
свој подмладак васпитава и физички. 

Ta сматрам, господо народни посланици, да 
,«пг аномалија законских није право, да Соколи 
наПуначнијег'среза'немају ^ не могу да добиЈу 
n'S за довршен.е просториЈа, Koje су у првом 
ne iv за њих намењене. 

'   /Ta би се избегла ова тешкоћа због законских 
Љоомалности, ja се надам да ћете амандма«, који 
'nT предложио r. Мшистру, и који he, надам се, 
он предложити Скупштини, ви прихватити и усво- 

Taj амандман гласио би: 
Овлашћује сс Господин Министар за физич- 

ко васпитање народа, да на рачун партиЈе 1029 
„1 no'i б) може, мимо прописа § 8 Закона o 

пстмњу' Сокола Крал.овине Југославије, додели 
r пгпебну суму на име помоћи за довршење Кул- 
т1нп-тшсвегног дома у КуршумлиЈИ, у коме су 
дм  трећине   просториЈа  резервисане  за  соколске 
псугрсбе". 

[., мислим да  je излишно с»де да говорим o 
а-глугама Косанице, која je била будан чувар 50 
'nimraa  на  старој  српско-турској  рраници, и  Koja 

,.  Тсжу   минулих  ратова  у  Топличком  устанку 
пала више жртава иего остали крајеви, iia се на- 
,Гм   ча ће овај мој предлог, како код г. Министрл 
To и код вас, господо народни посланици, као 

умесан  и  целисхода(н  бити  примљен, —  и  зато 

имајући пуно поверење у Владу г. др. Милана 
Стојадиновића, глаоаћу за овај буџет. (Пљескање 
код већине.) 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народ- 
ни посланик г. Стеван Симић. 

Стеван Симић: Господо народни посланици, 
критика je неоспорно један од најважннјих чини- 
лаца како у социјалном, тако и у научном животу. 
Критика корегира, она показује нове путеве и хо- 
ризонтс, те je из тих разлога неопходно потребна. 
Али, ако се жели да она даје добре сугестије, по- 
требно je да критичари буду објективни, надахну- 
ти најузвишенијим побудама и вазда руковођени 
само и једино истином. Ако je дакле, критика 
таква, она се може поздравити. 

Ми живимо, господо народни посланици, у 
епохи стварања наше нације, те и ти виши, и др- 
жавни и национални интереси императивно нала- 
жу да овај Дом буде Дом, који ће служити и дру- 
гима као узор, a нипошто да пресађујемо већ 
одавна преживеле туђе навике. Кад ово спомињем, 
ja помишљам на многе колеге са левице, који су у 
својим темпераментним говорима, прешли границс 
мудре, објективне и достојанствене критике. 

Господо народни посланици, говори у начел- 
ној дебати посвећени су били већим делом хрват- 
скои питању, које je апсорбовало највећи део вре- 
мена у овој скупштинској сесији. Из многих го- 
вора са левице провејава неправедан песимизам, 
услед чега су упућивани Краљевској влади г. др. 
Стојадиновића врло оштре али депласиране за- 
мерке. Па, господо народни посланици, сви ми зна- 
мо да живимо и деламо у изузетним приликама, a 
изузетне су зато, што je ова лепа и Богом благо- 
словена земља дошла до свога уједињења и осло- 
бођења тек пре непуне две деценије. И према томе 
не треба да нас чуде или онеспокојавају извесне 
појаве које се одигравају овде онде. 

Господо народни посланици, Југославија није 
случајна творевина. — Напротив, она je резултат 
историјских прегнућа и таквих епохалних дела и 
жртава за какве не сазнадосмо ни из једне исто- 
рије. Она je резултат рада, борби и самопрегоре- 
вања многих поколења, која су столећима градили 
ову величанствену творевину. И зар смемо забора- 
вити да су најбол5и синови и Срба и Хрвата и Сло- 
венаца посејали своје кости широм целе Европе, 
Азије и Африке, да би тиме цементирали зграду, 
коју су подизали наши најумнији и најхрабрији 
неимари. Основи Југославије су тако чврсти, да 
нема те силе, која би могла да саломи онај неса- 
ломљиви армирани бетон начињен од стотине хи- 
л,ада људских костију и мора проливене крви и 
људи и жена, стараца и деце! И још нешто. Често 
се у зебњи и са зебњом каже, да |е доведено у 
питање наше национално и државио јединство. He, 
господо народни посланици, ja тако не мислим, 
јер није овде у питању наше народно и државно 
јединство. A местимичне појаве, са нелагодним 
рсфлексијама, наговештавају нам само то, да пре- 
живљавамо извесне епизоде из историје стварања 
велике југословенске нације. A ja питам, има ли 
ЛјУди и постоје ли силе које су јаче од духа Рачког 
и Штросмајера? Никада. Никада се, велим, њихова 
дела неће срушити и нешто више, у ту солидну 
грађевину узидан je и горостасни гранит, који ће 
вековима пркосити свима деструктивним стихија- 
ма. A тај гранитни стуб je од највећег Неимара 
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Југославије,   Блаженопочившег  Краља   Мученика, 
највећег владара свих Срба, Хрвата и Словенаца. 

Турци су тражили Карађорђеву главу и када 
су je добили, веровали су да je за навек срушена 
идеја народног ослобо1)ења непредочавајући да ће 
баш тај Kapabophe бити осиивач Србије и родо- 
началник династије која je бистрином, умним по- 
лигичким концепцијама и витешким делима зади- 
вила цео свет. 

Ja сам дубоко уверен, да je унутрашња поли- 
тика нашс земље у поузданим рукама, у рукама 
искуснпх државника к'оји hc умети да водо nam 
народни брод и кроз Сцилу и Харибду. 

Претседник Краљевске пладе дао нам je оно 
мад један изванредан експозе o спољној полигици. 
И справом смо очекивали, да ћемо констатовати 
и мудрост код критичара на левици у уверењу да 
даду признање, и то достојно признање, за успехе 
који обележавају велику трасу у нашим мсђународ- 
ним односима. Пакт са Бугарском o вечном при- 
јатељству чини сам за себе једну сјајну историску 
епоху, j ep je створен услов за бољу будућност 
Балкаиа. Овај Пакт je још већма учврстио уза- 
јамно поверење меНу свима државама Балканског 
споразума. Обично се каже, да je историја учи- 
тел.ица живота. Ако je oso тачно, онда нас баш 
та историја упућује na imo срлачнијс и на што 
пријатсл,скије односе с натом једнокрвном бра- 
IIOM Бугарима које и властито историско искуство 
\nviiyje иа братски споразум, који je најбол^а. га- 
ранција за слободу Балкана као и за слободу свих 
,l\ гослопспа. Ла дубоко верујсм да ћемо ми у ско- 
рој будућносги забележити још један леп успех 
у нашој спол>ној политици који he се манифесто- 
иати у сличном пакту изме^у Бугарске с једне и 
Румхиије и Грчкс с друге странс, mro lie бити не- 
сумњиво велики датум у животу свих балканских 
иарода, којима he се пружити мтроко пол>е рада 
na  изграђивању балканске цивилизације. 

Дужносг нам иа.тже да овом приликом a ca 
oHoia места одамо достојну пошту нашој славној 
националној династији, која je у питан.има cno.i.- 
не политике имала такву оријентацију која je мо- 
i.ia о.ч l\apal)()pl)a до данвс да бележи само бри- 
.i.amno успехе, Г1а и nam Иелики Kpa.i. Уједини- 
тел> својим радом je документовао да je Илада- 
.iau који je умео да мпозре v суттину свих Mehv- 
иаролипх проблема и да nolje оним путем којим 
he најефикасиије обезбедити мир и лепшу будућ* 
ност Лугославије и нашем националном јсдинству. 

Господо пародни посланици, чули смо прили- 
ком H()l)iMi,a пачелне дебате o буџету и оштра пре- 
оаципап.а na рачун Крал.епске н.шдс 88X0, ШТО ОВа 
не гоии корупцију, н што не доиоси закоа npo- 
ТИВу кормтије. Када човск слута ОМКВб проте- 
сте, који се чују како na аборовима, тако и до- 
тамтаиап.ем у четири ОКв, noMiuvmo nn да Je TO 
уопште јелно социјално зло »oje je као нека еои- 
ломија захватила све друштв.вне сдоЈев&. II што je 
иајважпијс, ми жплимо у таквом времеиу КЗДа 
се чико не штеди, апсолутно иико, a када ово ка- 
жем, ни ue добро разумвте. 

Господо народни послатши, корупццја не no- 
cTojfl v оиом смислу квко ое то претставДО| -'^n 
постоји злоупогцреба v вези са рватм кртшчпим 
делнкгим«, a w> постоји од постојан»а људи и no 
cTojahe до конца света. Све религије, како Mio- 
гобожачке тако n једпооожачкс, ИМвју i iami\- ми- 
сију да стварају код људи појмовс o етици и ми- 

ралу, и зар сотона није персонификација зла_ које 
прати друштво кроз његово историјско битисање? 
Зато je наша дужност да се енергично боримо 
противу таквог зла, a борићемо се успешно, ако 
ппмажемо оне факторе који су позвани да чувају 
ауторитет закона, које je лонео овај високн Дом. 
Али се злоупотребе Mopajv прогањати и путем 
друштвеног васпитања, које треба да усађује и 
развија у свима слојевима идеале најсавршеније 
етике и моралпих принпипа, 

Међутим, моје je дубоко уверење, да се овако 
претераним и генералисаним појмовима најбоље 
швре доктрине Треће интернационале, које тим на- 
чипом руше основе na којима почива наше савре- 
мено друштво. 

Ja сам, господо народни посланици, говорио 
o просветној политици у два маха којом сам при- 
ликом изнео и своје гледиште на све проблеме 
који су у вези са просветном политиком. И са задо- 
вољством констатујем, да je Краљевска влала г. 
лр. Стојадиновића \ .mnv Министрапросвете г. Сто- 
шовића примила и реализовала извесне моје суге- 
стије, коje cv се односиле иа наше средње школе 
у Вардарској бановини. Тако исто са задовољством 
констатујем, да су и остале моје мисли, изнете са 
овога места, наитле на разумевање целокупног 
Народног прегставништва, те су та постављена пи- 
тан.а инспирисала неке од предговорника да се v 
овоме Дому опширпије позабаве тим просветним 
проблемима. Али неки критичари су сматрали. да 
ће учиппти можда бољи ефскат ако пападну Ми- 
нистарство просвете са неукусним изразима како 
у Плади седе банкари. Ja могу са особитим зало- 
вол,ством копстатовати, да су баш ти банкари ре- 
шили питање земљорадничких дугова, a да je г. 
Стошовић својим досадан.им радом документовао, 
да са великом енергијом и разумевањем води нашу 
просветну политику, онако како je нису водили и 
многи такозвапи стрхчп.аци. 

TOM приликом cv неки оттро пребацивали чак 
и Геци Konv као да je он неки opran Министарства 
просветс. Господо народни посланици, пеоспорно 
е да су наши књижари, a специјалпо издавачи, 
једни од Mi>liimx фактора у нашем социјалном жи- 
ВОТу, јер n omi подижу нашу пационалну културу, 
тг o њима треба говорити опако, како заслужује 
њихова напорна делатност на изгра1)11вању наше 
цивилизацпје и боље будућности. Наиме, преба- 
чено je издавачком предузећу Геца Кон тто je 
издало Марксов капитал na и нека слична дела, a 
ia подвлачим ca овога места, да je баш тај Геца 
Kon неоспорно јсдап од најзаслужнијих наших 
просветних пионира који чини, са својим много- 
бројним издањима, част и југословенском књи- 
жарству n нашој нацији. јер je он само за послед- 
n.их 35 година издао 3.500 дела, од којих je про- 
веде! ко 200, дакле издао je можда мпого више 
но сви издавачп у земљи, ствар која, поред нашег 
признања, заслужује и нарочиту захвалност цело 
naiuiji'. 

Кад сам сс ml, дотакао и овога Мипнстарства 
сматрам м\ потребно, да овде дам извесне суге- 
стије посвећене и нашим музејима. Музеји су ro- 
сподо, огледало наше наукс, нашег мацпоналног 
стремљења и према томс ове установе заслужују 
да се третирају много другојачије, него што су 
третирани до сада. Ми v самој престоници имамо 
неколико музеја. Музеј Његовог Височапства Кне- 
sa Павла  чини част како иашем Београду, тако 
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исто и нашој нацији, која са поносом може стати 
на равној нози и са великим и културним наро- 
дима у томе погледу. Његов оснивач дао je најбо- 
љу директиву Министарству просвете како ће и на 
који начин решити питање Музеја Српске земље 
као и Етнографског музеја, a што се тиче Војног 
музеја, који je смештсн у Горњем Граду, мислим 
да нећу погрешити ако умолим г. Мннистра војскс 
и морнарице да узме у проучавање и питање овс 
установе на тај начии, што би ми у скорој 6у- 
дућности добили једну велику и импозантну гра- 
ћевиму, која би својим стилом и архитектонском 
монументалношћу достојно одговарала поменутој 
сврси. 

Наша војска je, господо народни посланици, 
исписала најлепше странице у нашој историји. 
Њени напори који задивљују, њена челична воља 
и несаломљив дух рушили су пред собом и нај- 
тврђе бедеме и препреке и оборили столетна цар- 
ства; њене борбе које су водиле из победе у сла- 
ву достојне највеличанственијих епопеја, заслу- 
жују да 'се овековече у разноликим успоменама, 
које he поколен.има'Приповедати o титанима који 
cv градили и саградили нашу моћну Југославију. 
У том будућем музеју треба да постоје одељења 
за нашу средњевековну државу, a потом и за све 
неимаре и градитсл^е наше новије историје, по- 
чевши од великог Вожда, оца Србије, до нашег 
ујединитеЛЈа Витсшког Краља Александра. Такав 
војни музеј he бити истовремено и достојни спо- 
меник творцима наше лепе будућноста. 

Основној школи, нарочито на нашем Југу, у 
Вардарској бановини, потребно je посвстити mm 
већу пажњу, јср ми и данас имамо велики број 
празних одељења, na чак и затворених школа, 
што се нс сме допустити, нарочито с обзиром на 
то да то захтевају поред социјалних и подитички 
интереси. У вези са овим питањем треба отворити 
још 1едну учител^ску школу, управо отворити ону 
Koia'ie до пре неколико година постојала у При- 
лепу и која je била у добрим рукама и на завид- 
ној висини. 

Да сада пре^ем и на једно болмо питање које 
тишти како грађане мога изборног Кратовског сре- 
за тако и све земљораднике Вардарске бановиис. 
Тиче се класификације зиратног землЈИшта. Наиме 
после ослобођења земл.а je класифицирана ради 
опорезивања на брзу руку са камисијама, које у 
већини случајева нису схватиле у довољној мери 
аеликат.ност мисије, која им je повврена. Услед 
тога се готово свуда констатује, да су поједини 
комплекси погрешно класифицирани тако да су 
неке првокласне њиве допме у последње, a слабе 

прве класс. Може се помнслити са колико се 
оправдања сви ми питамо, када he се ове грешке 
исправити? Ja апелујем на г. г. Министра пољо- 
привреде и финансија да овоме питањ/ поклоне 
најозбиљнију пажњу, како би се што пре кориго- 
вале све такве учињспе грешке, чиме he сс у очи- 
ма нашег народа na Југу, поднћи углед и ауторИ- 
тет држанпе vnpaue, од које се очекује и правда 

правичиост. Тако исто je билђ И гмшликом раз- 
гпаничавања државних шума KOJOM приликом су 
MHornM селима одузимани њихови атари са испа- 
шама и шумама и то преко границе државне по- 
требе и интереса. 

Свакако да су многи наши гра1)ани у недоу- 
мици поводом таквих радњи, при помисли да су 
им одузета имања која су наследили из давне про- 

шлости и која су им била у својини чак и за вре- 
мс непријатељских управа. Ja и са овога места 
апелујем на г. Министра шума и рудника да и овоме 
пробле.му посвети сву своју пажњу, како би се 
што пре и ова питања регулисала на један такав 
начин, који ће штитити поред државних интереса 
и интересе наших грађана, нарочито у насељима 
no пасивним и сиромашним крајевима. 

Овде би требало да споменемо још једно пи- 
тање које je у вези са Министарством за социјал- 
ну политику и народно здравље, a које није до- 
такнуто у дискусији која je вођена приликом прс- 
треса буџета тога Министарства. Наимб у Београ- 
ду, као и у већим градовима Југославије, постоји 
велики број деце која су остављена улици, и кад 
ово кажем зна се на шта мислим. Природно je да 
he та деца добити улично васиптанЈе, што значм 
да се стварају кандидати за главњачу и за разне 
друге затворе. Интерес наше нације налаже да 
се овоме питању посвети она пажња коју оно то 
и заслужује. Господо народни посланици, да овде 
поновим и нагласим, да изузетне прилике у којима 
данас живимо налажу Министарству за физичко 
васпитање да сву своју љубав, настојање и енер- 
гију жртвује са пуно полета нашој омладини, која 
je под ударцима разних политичких таласа, a на- 
рочито комунистичких. Поред Министарства вој- 
ске и морнарице и Мшнистарства просвете ово Ми- 
нистарство je најважнији фактор у развијању 
братске љубави, узајамног поверења и национал- 
ног јединства међу нашом омладином, бyлyhим 
грађанима Југославије од којих очекујемо коп- 
структиван рад у служби Крал>а и Отаџбине. Иако 
смо уверени, да су овоме Министарству недовољ- 
ни кредити које ћемо сада изгласати, ja верујем 
да he се све то надокнадити појачаном љубављу 
у конструктивном и убрзаном раду на остварењу 
циљева које je себи поставила ова тако корисна 
установа. Изјављујем да имам пуно поверење у 
КралЈевску владу г. др. Милана Стојадиновића и 
да hy гласати за предложени буџет. (Одобравање 
па десници). 

Потпретседиик Радисав Вучетић: Реч има на- 
родни посланик г. др. Јуре Koue. 

Dr. Jure Koce: Gospodo narodni poslanici, u 
ovome visokom Domu se je desila nečuvena sramota, 
da su se našli medu slovenačkim poslanicima JNS 
takvi koji su pred čitavom javnošću bacili blato na 
uopće od čitavog slovenačkoj^ naroda poštovanog, 
omiljenoj i priznatog vodu g. dr. Korošca, te da su 
blasfemirali čak i Majsku deklaraciju, koja je goto- 
vo jedan od najlepših dokumenata cele slovenačke 
prošlosti i za koju su naše slovenačke majke bez raz- 
like pod protektoratom g. dr. Korošca a na čelu sa 
sadašnjom dvorskom damom Franjom Tavčar i se- 
strom pok. Jana Kreka — Cilkom Krek sakupile na 
stotine i stotine hiljada potpisa i to u vremenu kada 
se je to smatralo po Austrijskom ustavu — veleiz- 
dajom. Zbog tOga sam prinuđen da uzmem reč što 
inače sigurno ne bih učinio. 

Ti učestali napadaji na g. dr. Korošca sa strane 
slovenačke JNS ne uznemiravaju nas, jer su ovi na- 
padaji samo izraz nemoći pa zato psihološki potpu- 
no razumljivi. Oštri su po recima a prazni po sadr- 
žaju. 1 ako je to žalosna pojava, da se osporava, od 
strane slovenačkih pristalica JNS, dr. Korošcu njego- 
vo istorijsko značenje kod stvaranja Jugoslavije, 
ipak to ne može da menja odnosno pofarbava isto- 
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rijske činjenice. Dr. Korošec priznat je od svih ob- 
jektivnih patriota kao jedan od glavnih aktera u 
stvaranju jugoslovenske države uopšte, a kao naj- 
važniji akter od  prečanskih   Jagosiovena   posebice. 

To priznaju i austrijski i čehoslovački i poljski 
historičari, pa i sami Jugosloveni to su priznali time 
da su izabrali dr. Korošca za pretsednika Jugosioven- 
skog kluba u Bečkom parlamentu, i docnije za pret- 
sednika Narodnog veća. Opozicione pristalice JNS 
iz Dravske banovine kažu, da je g. dr. Korošec ra- 
dio za ujedinjenje svih Jugoslovena u okviru Austro- 
ugarske monarhije, dakle tobože ne za sadanju Ju- 
goslaviju. Supposito non concesso! Ovde mogu da se 
pozivam na izlganje narodnog poslanika sveučilišnog 
profesora g. dr. Košića, koji je u svom govoru ka- 
zao, da je ujedinjenje svih Jugoslovena u okviru Au- 
strougarske monarhije pretstavljalo prvu etapu za 
odvajanje Jugoslovena iz Austrougarske monarhije. 
No ostavimo to na stranu i pitajmo se, da 11 ima slo- 
venačka JNS uopšte legitimaciju da o tom govori i 
da li ima onda u opšte moralno pravo da kvalifikuje 
rad g. dr. Korošca za stvaranje ove države. (Prote- 
sti na levici). Samo malo pričekajte! Brzo ćete se 
umiriti. 

Gospodo, ja ću da prikazem da nema tog prava. 
Gospodo, naročito vi Srbi iz Srbijo, Crne Gore, Kršne 
Dalmacije, Bosne i Hercegovine čujte! U doba kad je 
dr. Korošec branio Srbe kao lav što brani svoju mla- 
dunčad, u doba 1917—1918 godine kad je dr. Koro- 
šec branio srpski narod političkom hrabrošću met- 
iiuvši i sam svoj život na kocku, u doba kad je dr. 
Korošec imao kuraž da napadne i Austrougarsku vla- 
du i upravu okupiranih teritorija u Srbiji, u doba 
nemilosrdnih rekvizicija, umiranja hiljada i hiljada 
stanovništva u Srbiji. Sandžaku, Bosni i Dalmaciji u 
ono doba, kad je dr. Korošec kazao austrijskom caru, 
„Veličanstvo, prekasno ie. Između nas i vas nalazi 
se ponor u kome leži 20.000 mrtvih streljanih i ve- 
šanili Srba". U to doba dr. Korošec je kazao u Beč- 
kom parlamentu: „Jugoslovenskom narodu treba dati 
jugoslovensku državu", u doba kad je on kazao, da 
će jugoslovensko pitanje prihvatiti forum van mo- 
narhije. U to doba slušajte, gospodo, sadašnji glavni 
faktor i duša slovenske JNS, sadašnji njezin poslo- 
vodeći p.pretsednik dr. Otmar Pirkmajer, bivši pod- 
ban, izdao je marta meseca 1918 godine K. i K. 
Staatshaltereikon/.ipist na 43 stranico brošuru pod 
naslovom: „Wie losen vvir unsere Brotfrage" sa pod- 
titulom „Anregungen aus der Praxis fir die Pra\is" 
— „Pobude iz prakse za praksu", što znači da je taj 
srospodin u svom duhu i mentalitetu izdao ovu knji- 
iMi vlastitom inicijativom, što proizilazi uostalom iz 
samoea moda. U toj knjizi orodlaže dr. Pirkmajer 
ceo niz mora, koje su po njegovom mišljenju po- 
trebne za snabdevanje stanovništva Austro-ugarske 
monarhije Životnim namirnicama, i naročito podvla- 
či dr, Pirkmajer da to pi§e u Interesu (austrijskog) 
militora i u intoresu austrijske vojske (KriegfUhrung). 

Da nekoliko konkretnih njegovih predloga citi- 
ram. (Uzvici: Cujmo!) Neka izvoli dr. Pirkmajer da 
me pozove na odgovor. Naročitu brigu prouzrokuje 
dr. Pirkmajoru činjenica, da stojo producenti u svom 
otporu u čvrstoj falangi protiv države. Zato kaže da 
treba izmonili dosadašnji sistem, on U ostalom kaže 
da do sada nopšlo nijo bilo sistema kako bi so moglo 
sa strano države dobiti što više životnih namirnica 
od zemljoradnika i ovde kaže doslovce: „Der Land- 
\virt muss zur freivvilligen Mitvvirkung im Versor- 
gungsdienstc   gewoniien,    aber   auch   entsprechend 

belohnt und seine staatserhaltende Stellung anerkannt 
werden". Dakle, Staatserhaltende. Gospodo, zar ne 
čujete ovde zvukova austrijske himne „Gott erhalte, 
Gott beschutze". To je pisao 1918 godine današnji 
voda slovenačke JNS, to je taj čovek. (Uzvici: 
Sramota!) 

Gospodin dr. Otmar Pirkmajer predlaže dalje, 
da treba sistematski davati prednost onim zemljo- 
radnicima, koji kako on kaže „in bewunderungs- 
\vurdiger Aufoperung", dakle u divnom samopožr- 
tvovanju daju žetvu državi. Dalje govori o „treuer 
Selbstaufopferung" i za ove predlaže naročite olak- 
šice. Dalje kaže doslovce: „die bishengen Ausfu- 
hrungen gipfeln im Grundsatze, dass der Produzent 
nach Massgabe der freivvillig fur allgemeine Versor- 
gung dem Staate zur Verfugung gestellten Produk- 
tion in allen wirtschaftliclien Angelegenheiten zu 
behandeln ist." 

Dakle, sa producentom odnosno zemljoradnikom 
ima da se tako postupa, kako on državi daje. On 
dalje kaže doslovce, da treba olakšice koje se imaju 
dati zemljoradnicima, koji državi daju dobrovoljno 
svoje žito, davati i posle rata. Prema tome u 1918 
godini kad smo zaista svi znali, da će se austrougarski 
kadaver raspasti, u to doba verovao je i radio čita- 
vom svojom dušom dr. Pirkmajer za taj kadaver. 
Dalje govori dr. Pirkmajer i o prinudnim merama 
koje treba da se upotrebe protiv zemljoradnika, 
koji neće blagovremeno i dragovoljno da daju dr- 
žavi, t.j. Austrougarskoj monarhiji zemaljske plo- 
dove. I sara dr. Otmar Pirkmajer kaže o svome si- 
stemu — da je tako dobar da će biti retko prinudne 
mere potrebne, ali da tamo gde su potrebne, moraju 
biti kako on kaže: „mit allergrosstem Nachdruck 
angevvendet werden. Dakle, moraju biti ove pri- 
nudne mere najstrožije primenjivane. I taj čovek je 
danas šef JNS Dravske banovine. (Jedan glas: Živeo 
Koce!) Dr. Otmar Pirkmajer razlikuje dve vrste ze- 
mljoradnika t.j. oni koji slobodno i dragovoljno daju 
državi životne namirnice, i one koji to ne čine pa 
moraju biti od države pod naročitim nadzorom i 
predlaže konkretno, kako se ima ovaj strogi nadzor 
vršiti. Doslovce kaže dr. Pirkmajer ovo: „Sa svojim 
uputstvom nikako neću štetiti vojničkim interesima, 
naprotiv hoću im koristiti pošto tražim n samom in- 
teresu vojske (KriegfUhrung) da se mora svaki čovek 
tamo upotrebiti, gde može najbolje poslužiti državi. 
Ne treba da naročito naglašavani, da zemljoradnik, 
koji producira veće količine životnih namiriiica za 
državu i njoj ih dobavlja, time najbolje služi javnim 
a naročito vojničkim interesima. 

Dakle, u vremenu kada je dr. Korošec radio na 
stvaranju Jugoslavije u to vreme radio je sadašnji 
aktivni šef JNS za Dravsku banovinu za produženje 
života Austrougarske monarhije. Kritika ovo knjigo 
koju sam dobio i/. Beča svodi so na „Das Buch ist ш 
K. G. Geiste gosehrieben." 

Dokaz tome je i slaba savest g. dr. Otmara 
Pirkmajera, koji je odmah pošlo sloma priredio 
čitav lov na ovu knjigu i pokupio svuda, tako da se 
danas ova knjiga nigde no dobijo. No hvala Bogu i 
Majci Božjoj, jedan primerak sam ipak dobio ja, ma 
da'se 18 godina nije ni jedan mogao dobiti. 

Da ima g. dr. Otmar Pirkmajer slabu savest do- 
kaz je i činjenica, da ga je sveučilišna omladina jos 
pod Jevtićevim režimom izviždila na LjubljansKom 
univerzitetu i nije tužio sveučiliške omladince, koji 
su mu prebacivali izdavanje ove knjige. Sada je ar. 
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Pirkmajer i pretsednik Jadranske straže i Sokola i na- 
cionalista, patentirani nacionalista, koji hoće da nas 
uči nacionalizmu. To odbacujemo. (Pljeskanje na 
desnici i povici: Tako je!) 

Sada vas pitam gospodo, da li ima pravo slove- 
načka JNS sa svojim aktivnim šefom na čelu da 
uopšte govori o dr. Korošcu, o onom dr. Korošcu, 
koji je kazao 12 juna 1917 godine na prestoni go- 
vor i'programski govor pretsednika austrijske vlade 
Klamm-Martinaca: „Želim da iz prolivene krvi iznikne 
Jugoslovenska sloboda. Mi hoćemo slobodu, no 
kada je to što mi hoćemo veleizdaja, onda gospodo, 
kažem vam, nemate dovoljno vešala, da biste mogli 
obesiti sve veleizdajnike, nemate dovoljni broj pu- 
šaka, da biste mogli sve pobiti, jer svi Slovenci, Hrvati 
i Srbi hoće slobodu." 

Gospodo, 26 juna iste godine dakle nekoliko 
dana kasnije kazao je g. dr. Korošec: „Tvrdo se na- 
damo da se približavamo trenutku slobode i samo- 
odlučivanja, da je blizu slobodna i ujedinjena otadž- 
bina". Sve to, gospodo, je razvidno iz stenografskih 
beležaka austrijskog parlamenta i tamo je jasno raz- 
vidno da je dr. Korošec uzviknuo: „Jugoslovenskom 
narodu, Jugoslovensku državu". To gospodo, nagla- 
šavam zbog toga, da biste mogli sami zaključiti da 
je dr Korošec nesumnjivo radio za sadašnju i samo 
sadašnju Jugoslaviju. (Odobravanje na desnici.) Da 
ioš napomenem, da je još 21 novembra 1917 godine 
dr Korošec žestoko napao austrijsku vladu kao 
krivca .što je u okupiranom Sandžaku umrlo od gladi 
samo 191Г) godine 1600 lica. Dalje, kaže da su u 
Kragujevcu Srbe stotinama osudili na smrt, pošto su 
našli kod njih sitno oružje kao pištolje itd. Sve više 
stizale su vesti o svirepim zverstvima izvršenim nad 
Srbima. Napisati bismo mogli čitavu knjigu govora 
i interpelacija dr. Korošca po toj stvari. Kao lav bra- 
nio je dr. Korošec srpsko građansko stanovništvo, 
srpske ratne zarobljenike, srpsku inteligenciju, srp- 
skog seljaka, grmio je protiv gonjenja i mučenja 
pravoslavnog sveštenstva, koje sigurno nikada u 
ednom parlamentu nije imalo boljeg ni odlučnijeg 

zaštitnika od dr. Korošca. 
22 januara 1918 godine izneo je u Bfečkom par- 

lamentu zversko postupanje sa srpskim taocima iz 
Dubrovnika (medu kojima se nalazio i pop Dura Po- 
nović), sa članovima uprave pravoslavne crkvene 
opštine u Dubrovniku, dalje gonjenja profesora Pu- 
rišića iz Dubrovnika, slikara Segvića iz Splita, muče- 
nje učitelja Svetozara Stojakovića iz Zemuna, popa 
Gruzovića" iz Zenice, ubistvo popova L. Popovića i 
Kočovića iz Foče, užasno mučenje popa Triše Maksi- 
movića, ubistvo popa Titomije Popovića iz Drljače, 
mučenje popova Dimitrija Jevčevića i Sime Bego- 
vića iz Mešića, popa Draga Un»sovica iz Srebrnice. 
Austrijsku upravu u okupiranoj Srbiji ocrtao je ovim 
recima• „Uprava okupiranog teritorija u Srbiji vodi 
че na takav način, da izaziva najjači otpor kod nas 
kao Jugoslovena i kao ljudi. Za tom upravom kriju 
se najgora vojnička nasilja koja sn protivna svima 
madunarodnim ugovorima, čovečanskom pravu i 
naielementarnijim pojmovima o kulturi. Tamo pravi 
orgije nekontrolisan vojnik i apsolutizam." 

' Gospodo, kada još jedanput naglasim da je dr. 
Korošec kazao austrijskom caru, da se između njega 
i nas nalazi pregrada u kome leži 20.000 mrtvih Srba, 
onda ja pitam, da li je moralna dužnost svih Jugoslo- 
vena ' a naročito Srba, da ne dozvolimo da se na 
takav   prostački   naćin   govori u ovom   Domu o dr. 

Korošcu; Ja mislim da ova Narodna skupština takvih 
ogavnih napada na dr. Korošca ne sme da dopusti, 
a najmanje smeju to da .čine pristalice JNS iz Drav- 
ske banovine. (Pljeskanje i odobravanje na desnici). 

Njihov sadašnji faktički voda dr. Otmar Pirkma- 
jer najbolja je legitimacija i najbolja karakteristika 
slovenačke JNS, što se tiče njezinog nacionalizma i 
njezine državotvornosti. Gospodo, činjenica da je 
slovenačka JNS izabrala za svoga šefa g. Otmara 
Pirkmajera, samo ta činjenica opravdava zaključak 
da priznajemo nacionalizam i srpskoj i hrvatskoj 
opoziciji, a slovenačkoj JNS ne možemo ga priznati. 
Dokumenta su ovde i sama činjenica da je dr. Otmar 
Pirkmajer bio Leiter des Bezirkswirtschaftsamtes u 
Ptuju, gde je mogao imati to važno mesto u ovoj 
tada nemčurskoj tvrđavi samo kao 100% pouzdano 
austrijsko usmereni činovnik, nas upravdava u tome. 

Slovenačka JNS naročito što se njezinih važnih 
faktora tiče načelna je u nenačelnosti, karakterna u 
nekarakternosti, nacionalna u anacionalnosti. Kao do- 
kaz neka posluži činjenica da je njezin faktički šef 
sada dr. Otmar Pirkmajer, dalje, udruživanje slove- 
načke JNS kod opštinskih izbora sa Nemoima, proda- 
vanje slovenačke zemlje kod Logatca Italijanima i 
kod Gornje Radgone Nemcima, što se je dešavalo za 
vreme JNS režima koji je to omogućio, dok je režim 
JRZ to onemogućio. Zatim dalje, komasacija op- 
šfcina u Dravskoj banoviini 1933 godini koja je bila 
izvedena na štetu slovenačkog življa naročito u Ko- 
čevskom srezu. Slovenačka JNS prema tome samo 
kondicionalno je državotvorna, to jest dok je na 
vladi. Njezini pretstavnici danas kažu da ine veruju 
mu zato, jer im Beograd više ne daje vlast, jer im 
Beograd ne daje u ruke bič da manjina goni i tera 
ogromnu većinu slovenačkog naroda. 

Reči sveučiliškog profesora g. dr. Košića, da ma- 
njina uvek traži da kroz centralu dođe na vlast od- 
nose se naročito na slovenačka JNS. Ne mislite go- 
spodo, da slovenačka JNS stvarno nije za samoupra- 
ve. Ona samo uslovno nije za samouprave, a to zbog 
toga, jer nema većine u Slovenačkoj, pa je zato kroz 
centralu htela da kao manjina vlada većini. Prema 
tome bila je takode samo kondicionalno centralistička 

"i zbog ovoga uskog gledišta glasali su JNS-ari i kme- 
tij ci za Vidovdanski Ustav. Oni su se bojali samo- 
uprava samo zbog toga, jer nisu imali kuraži da stu- 
pe u borbu protiv bivše SLS, a time su sami sebi odri- 
cali svoj raison d'etre. Zbog svoje beznačelne poli- 
tike, slovenačke JNS potpuno je svi izgubila u na- 
rodu, jer u koliko uopšte ima opozicije protiv sa- 
dašnjeg režima to nije JNS i gospoda iz JNS neka 
budu mirna da njoj nikada više neće niko od Slo- 
venaca dati poverenje. 

Energično odbijamo takode sugestije pretstav- 
nika JNS koji su preko 6 godina podupirali svoj re- 
žim i bili čak njegovi stubovi, pa ako smo mi sada 
nasledili teške i sudbonosne posledice njihovog rada 
nemaju sada oni moralno pravo da nas kritikuju, ako 
polako poboljšavamo stanje u koje su nas oni doveli. 
(Odobravanje). 

Gospodo narodni poslanici, Slovenačka JNS i 
njezini pretstavnici u glavnom čitav slovenački na- 
rod su u Beogradu denuncirali. I Beograd je više 
puta naneo veliku štetu slovenačkom narodu, jer je 
davao poverenje tim malobrojnim generalima bez 
vojske, (Burno odobravanje i pleskanje), koji su 
pravili od Slovenačke svoj pašaluk, što dr. Korošec, 
mada ima ogromnu većinu slovenačkog naroda, ni- 
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kada nije učinio. Činjenica je, da je od slovenačkih 
političara jedino dr. Korošec kao jugosiove'nski dr- 
žavnik vodio politiku, dok je Slovenačka JNS vodila 
samo partizanstvo. 

Pre nekoliko dana čitali smo u hrvatskim novi- 
nama, i to mislim u »Jutarnjem listu«, da je tobože 
dr. Maček kazao, da su se Slovenci u Austriji među- 
sobno grdili kao klerikalci i liberalci, pa da su to 
nastavili i u Jugoslaviji. Međutim, gospodo narodni 
poslanici, to nije tačno i tako se ne može govoriti o 
Slovenačkom narodu, jer je to uvredljivo. To može 
da važi samo za one današnje patentirane patriote 
a la Pirkmajer, koji su iz Austrije doneli austrijski 
mentalitet a s tim i njegove metode i intrige, pa zbog 
toga oni ne mogu ni da žive bez klerikalaca, pa ma 
da smo mi danas JRZ i ništa drugo. 

Gospodo, * ja vam kažem, da je slovenačka JRZ 
prava JRZ pošto je dr. Korošec uvek, a to je poznato 
svima koji ste se bavili politikom, tražio najužu sa- 
radnju sa radikalnom partijom i on je hteo sa njom 
potpuno ujedinjenje. Gospodo, ja vam kažem da slo- 
venački narod, koji je bio uvek denunciran od ovih 
patentiranih patriota, da je slovenački narod bio uvek 
za pozitivan rad i da je bio od uvek beskompromisno 
za potpuno jugoelovensku orijentaciju, a to je za 
nas aksiom o kome ne dozvoljavamo da govore pa- 
tentirani patrioti a la Rirkmajer. To što je dr. Maček 
kazao, to su slovenački Jenesovci radili od 1918 go- 
dine na ovamo po austrijskom mentalitetu i po školi, 
koju je doneo dr. Otmar Pirkmajer, koji je danas 
mentor slovenačkih poslanika i senatora JNS (Ples- 
kanje i odobravanje na desnici. Albin Koman: Ko je 
denuncijant?) Vi, JNSovci. (Protesti na levici.) 

Pa i sada je slovenačka JNS opet denuncirala 
slovenački narod i naglašava da su resolucije prim- 
ljene na zboru.JRZ u Ljubljani dne 17 januara 1937 
godine nekakvi izraz separatizma. Hvala Bogu, ovaj 
izraz nisu stvorili Srbi nego su ga stvorili naši JNS- 
ari. No, gospodo, da vam kažem samo par reči o 
ovim čuvenim rezolucijama. Ja te rezolucije imam 
ovde. U prvoj tačci se kaže, da treba Izmeniti Zakon 
o gradovima. U drugoj tački govori se o potrebi po- 
višenja prinadležnosti državnih službenika, to što je 
u ime JRZ kao prvi izneo narodni poslanik Oto Ga- 
vritović. No ako pregledamo sve tačke rezolucije vi- 
dimo, gospodo, da u njima nema ništa drugo nego 
ono, što je dozvoljeno i izvodljivo na osnovu Ustava 
iz godine 1931. To je opet jedna denuncijacija naših 
JNS-ara, koji uvek govore u jugoslovenstvu u recima 
a u faktima rade protiv njega. A pravo jugosloven- 
stvo ispoljava se u radu i u faktima, a ne u recima. 
Ako ovaki ljudi skoro uvek govore o prvom ustav- 
nom faktoru i uvek na nj se pozivaju, što u nijednoj 
zemlji nije slučaj i ne sme da bude, onda sam ja baš 
zbog njih prinuđen da kažem: (govornik se obraća 
prema slici Nj. Veličanstva Kralja) »Veličanstvo, neka 
Vas Bog spasi i čuva od takvih Sokola, takvih nacio- 
nalisla i takvih čuvara Jadranskog mora. (Burno i du- 
gotrajno pleskanje). 

Neka mi je dozvoljeno da i gospodinu narodnom 
poslaniku Zdravkoviću na njegovo izlaganje odgo- 
vorim ukratko sledeče: Dr. Korošec je pretsednik 
Glavnog zadružnog saveza Kraljevine Jugoslavije. 
Kao takav je on i dužan da radi na tome, da se una- 
predi naše zadrugarstvo, a naročito kreditno zadru- 
garstvo. Ako se je pomoglo već nekojim savezima 
odnosno zadrugarima u Beogradu i Zagrebu mora 
se pomoći i slovenačkom kreditnom zadrugarstvu, a 

to je i interes čitave države, jer je kreditno zadru- 
garstvo od uvek bilo najsolidniji faktor za skuplja- 
nje kapitala malih ljudi, koji su u kreditnom zadru-. 
garstvu tražili i našli zaštitu svoje samostalnosti. Ne 
traži se novac nego se traži kredit, a to je u interesu 
našeg ekonomsko najslabijeg čoveka, i to je svakako 
jedan pozitivan čin po čitavu državu i po čitav na- 
rod. (Pleskanje). 

Dozvolite mi još da progovorim par reči o to- 
božnjem progonstvu Sokola. Koliko je neosnovan 
napad na dr. Korošca zbog Sokolstva najbolje doka- 
zuje činjenica, da je već 1928 godine dr. Korošec bio 
biran za počasnog člana Sokola. Ako su bili neki So- 
koli u Dravskoj banovini istovremeno vode JNS onda 
neka otvoreno priznaju, da su kao vode JNS gonili 
narod, neka prime na sebe odgovornost za svoj par- 
tijski rad, neka ne budu sada kukavice, neka se ne 
kriju iza sokolskog štita i neka ne kažu: nas gone 
kao Sokole. Kao Soko se rako ne goni. To je naj- 
ordinarnija laž. Ispravljaju se samo nepravde, koje 
su oni učinili kao partijske vođe, a toga su morali 
oni biti svesni i pre, da će im se njihov partijski ne- 
pravedni rad jednom osvetiti. Sada i dr. Kramer, 
kome je bio Soko deveta briga, nosi sokolski znak, 
jer i njega sada valjda »gone« zbog toga jer nije 
u Vladi i što se setio da je Soko. Zašto se sada brka 
»Soko« i JNS? To ne ide na korist Sokola i takvi 
ljudi ne rade na korist Sokola. (Dugotrajno pleska- 
nje i odobravanje na desnici.) 

Gospodo narodni poslanici, još nešto. Debata o 
budžetu g. Ministra prosvete neko vreme pala je na 
dosta nizak nivo, pošto su ista gospoda iz Slovenačke 
JNS upotrebili debatu gotovo za same lične napade 
na g. referenta Ministarstva prosvete Frana Erjavca. 
Ne znam da li je to lična osveta g. Pleskoviča, pošto 
ga g. Erjavec tuži pred sudom zbog klevete, i osveta 
g. Komana, pošto je bila premeštena i njegova kćer- 
ka, jer nije imala zakonskih uslova za mesto u ko- 
jem je službovala. 

G. kolega dr. Semrov već je tačno odgovorio na 
stvarni deo govora gospode iz Slovenačke JNS, i 
kazao da nije- bilo za vreme sadašnjeg režima pro- 
gnano 1200 slovenačkih učitelja, nego je svih preme- 
štenih samo oko 1000, a od tih 73 procenata po molbi 
a 27 procenata po potrebi službe. Za tih 27 procenata 
ukupno 216 po potrebi premeštenih učitelja ne može 
odgovarati g. Erjavec, nego sama tangirana gospoda. 
Ima konkretnih slučajeva, da narod nije dozvolio da 
mu uče decu učitelji koji su se na razne načine sa- 
svim onemogućili medu narodom. Ne tvrdim da je 
bilo svih 216 premeštenih po potrebi službe iz gor- 
njih razloga, ali držim da je sasvim pravedno ako 
je morala mlada učiteljica učiniti mesta starom fami- 
lijarnom učitelju, i ako se omogućilo da su se sa- 
stale porodice od kojih ih je baš naša JNS toliko raz- 
dvojila. 

Sasvim odobravamo personalnu politiku g. Mini- 
stra prosvete u Dravskoj banovini, pošto znamo, da 
je l>aš on ispravio ogromno nanesenih teških ne- 
pravda, koje je zgrešio raniji režim g. Pleskoviča i 
Komana, i u koliko ima toga udela g. Erjavec mogu 
kazati da mu je zahvalna ogromna većina slovenač- 
kog naroda, pošto se do sada nikada nije vodilo toli- 
ko računa o opravdanim željama naroda, kao što je 
to danas slučaj. Pošto se toliko napada g. Erjavec, 
treba da kažem i o njemu par objektivnih reči, pošto 
ne može sam da dođe i da se brani. 

G. Erjavec je jedan od najpoznatijih slovenačkih 
pisaca, koji je izdao preko 30 knjiga literarno-isto- 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1289 

rijskih, socijalno-ekonomske i politickoistorijske sa- 
držine.' On je bio prvi koji je popularizirao kod nas 
Slovenaca divne srpske narodne pripovetke, za koju 
nedelju izaći će iz štampe njegova knjiga o komuni- 
zmu, koja će biti najveće protivkomunističko delo u 
jugoslovenskoj literaturi. On je bio urednik mnogih 
listova i revija, napisao je stotine članaka, dakle je- 
dan između najpoznatijih slovenačkih kulturnih rad- 
nika. Tačno je, da je bio u svojim mladim godinama 
neko vreme socijalista, a u međuvremenu za vreme 
rata došao je u koliziju sa oficijelnom socijalističkom 
partijom, i to zbog toga, što se zalagao za jugoslo- 
vensku orijentaciju. 1 posle rata neko vreme ostao 
ie u socijalističkoj partiji, a kad je video, da ta nije 
socijalna, ni demokratska i vrlo malo nacionalna, išao 
ie svojim putevima koji su paralelni sa putevima 
ogromne većine slovenačkog naroda. Baš to dovelo 
<ra je i u konflikt sa gospodom iz današnje JNS, koja 
nije imala u Sloveniji nikada nikakvog oslona medu 
narodom, nego se je čitava njezina snaga bazirala 
na samom teroru. Zbog toga su gospoda iz današnje 
JNS stranke Erjavca pet puta najurili iz javne slu- 
žbe, a šesti put ga premestili iz Ljubljane 917 kilo- 
metara udaljeno od porodice na samu arnautsku gra- 
nicu, što će biti vrlo dobro to poznato g. Komanu, 
koji'je u svoje vreme zato mnogo radio i mnogo se 
interesovao. 

S pravom mogu da kažem u ime ogromne većine 
naroda u Slovenačkoj, pa i najboljeg dela slovenač- 
kog učiteljstva, da smo svi zahvalni g. Ministru pre- 
svete, što je doveo na položaj referenta za Dravsku 
banovinu u područno mu Ministarstvo tog odličnog 
slovenačkog kulturnog radnika, jer je to nama naj- 
bolja garancija da školstvo u Slovenačkoj neće biti 
više objekat za političku eksploataciju JNS stranke, 
kao skoro čitavo posleratno vreme, nego da će za- 
vladati posle tolikih perturbacija i demoralizacije 
koja je zavedena bila u slovenačko školstvo od stra- 
ne JNS, da će jedanput ozbiljan rad, red i pravda 
zavladati, a g. Ministru presvete na takvom referentu 
kao što je g. Erjavec čestitam. To sam smatrao za 
potrebno' da kažem, jer su baš g.g. Pleskovič i Ro- 
man napadali g. Erjavca. 

A što se vatrogasaca tiče, gospodo, pogotovo je 
nepotrebno da o tome opširno govorim. Iz original- 
nih akata bivše »Gasilske zveze« razvidno je, da je 
bio njezin rat! potpuno partizanski. U nebroj sluča- 
jeva bivša »Gasilska /veza« i/, političkih razloga sa- 
svim je neosnovano raspuštavala vatrogasne čete. Slo- 
venska vatrogasna organizacija sa svojom velikom 
tradicijom razvila se je u borbi za svoja nacionalna 
prava ii teškim vremenima Austro-ugarske monar- 
hije. Ako ima ona sada slovenačko komandovanje u 
slobodnoj nacionalnoj državi, to je posve opravdano 
i drukčije ne može da bude. Već osam godina postoji 
Soko Kraljevine Jugoslavije, a ipak imadu sokolske 
iedinice u Dravskoj banovini — sasvim logično 
još uvek slovenski službeni jezik, a unifikacija u 
koinandovanju se ni u Sokolstvu nije sprpvela. Treba 
takode znati, da se vatrogasne jedinice u Dravskoj 
banovini služe oficielnim vojničkim egzercirnim pra- 
vilom, samo da je komandovanje doslovno prevede- 
no na slovenački književni jezik. Tako je i izvedba 
komande potpuno vojnička. Ako se komanduje u 
Dravskoj banovini umesto »na levo krug« onako 
kako su Slovenci komaudovali već pre 50 godina 
»na levo krog«, onda zaista ne može se niko uzru- 
javati, a još manje praviti pitanje od toga. Konačno 

napominjem, da su vatrogasci Dravske banovine do- 
bili na svojim slobodnim izborima svoje pretstavnike, 
pa imadu sada legitimaciju da govore u ime slove- 
načkih vatrogasaca, a to je najbolji odgovor na sve 
neosnovane žalbe opozicionih poslanika iz Dravske 
banovine. (Odobravanje i pleskanje kod većine.) 

Потпретседник Радисав Вучетић: Реч има на- 
родни посланик г. Франц Клар. (Чује се: Није до- 
шао!) Пошто г. Клара нема, губи праио rouopa. Има 
реч иародни посланик r. Славко Николнћ. 

Славко Николић: Господо народни посланици, 
приликом претреса предлога буџета Министарства 
физичког васпитања народа, желим да се специ- 
јално задржим на једној организацији, која при- 
пада истом Министарству, a та je организација 
наше ватрогаство. 

Многима je иста организација мало позната, 
јер je иста у огромној већини била добровољна, 
a распрострањена готово и једино у т.зв. пречан- 
ским крајевима. Многи су je сматрали за „парад- 
ну" организацију, и баш због таквог лошег оце- 
њивања наше ватрогаство морало се je борити са 
невероватним тешкоћама све дотле, докле се нај- 
зад није увидело због каквог узвишеног циља оно 
постоји и колика je важна његова улога у миру, 
a још већма у рату. 

Добровољно ватрогаство није спорт! Једину 
сличност са спортом имаде утолико, што се њего- 
ви   чланови   добровол.ци   тј.  бесплатни  учесници. 

Ватрогаство гаји у себи хуманост са паролом 
„Са вером у Bora — Ближњем у помоћ"! Без ика- 
квог политичког опредељивања и ма каквог лич- 
ног интереса, већ су увек спремни и живот да жр- 
твују свој, пружајући њихову одбрану у случају 
пожара, поплава, земљотреса, епидемије и у слу- 
чају напада из ваздуха. 

Из ових неколи!<о'примера може се видети, да 
ватрогаство претставља једну озбиљну организа- 
цију у погледу одбране, у погледу одбране слич- 

.ну војсци, са најозбиллијим задатцима. Њихов 
број данас досгиже око седамдесет хиљада чла- 
нова. 

Концем године 1935 било je у Ватрогаоном 
савезу Краљевине Југославије учлањено: 9 ватро- 
гасних заједница са седиштем у бановинским 'ме- 
стима; 107 ватрогаспих жупа са седиштем у сре- 
ским местима; 70.360 извршујућих чланова; 56.517 
редовних помажућих чланова; укупно чланова 
126.886; домова 768; застава 444; музнка 385. Укуп- 
на дужина цеви са којима располаже наше ватро- 
гаство у целој држави јесте 409.620 метара. Укуп- 
но имање нашег ватрогаства и то одела, штрцаљ- 
ки, цеви, домова и других ватрогасних потреп- 
ппина износи  130,583.710 динара. 

Бројно стање жупа, чета и чланства no зајед- 
ницима: 

Бановим;! жупа     ватр. чета   извр.     помажућих 
1) Дравска 26 894     29.135        18.559 
2) Савска 50 882      23.972        16.666 
3) Дунавска .30 328     10.375       14.822 
4) Моравска 97       7.079 281 
5) Дринска 43        1.217 1.987 
6) Врбаска 44       1.192 2.167 
7) Вардарска 45        1.464 688 
8) Приморска 11 462 999 
9) Зетска                                 7          205            344 

10) Београд 6 268 4 
Укупно 106        2.357     70.369       56.517 

162 
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сви војнички дисцишшновани, пошто су претход- 
но и војску отслужили, a своју организацију сма- 
трају за продужење кадра у војсци, и сваки je ва- 
трогасац свестан своје дужности, да на дати знак 
узоуне у које доба и ма у које време буде спре- 
ман и тачан на зоорном месту, и то потстрекнут 
својом сопственом вољом! Али су ватрогасци и у 
иитању награде најскромнији. (Јни би се задово- 
јбили признањем од меродавних фактора само уто- 
лико да се исправе оне грешке, које су се можда 
и нехогице увукле, и TOKOM времена спречавале 
љихов напредак у циљу још плодоноснијег разви- 
јања ове тако корисне организације, као што je 
наше ватрогаство. 

Једна од најтежих неправди које су ватро- 
гаству нанесене je свакако измена § 77 Закона o 
организацији ватрогаства, којом су изменом сма- 
њени доприноси од стране осигуравајћих друшта- 
ва у ватрогаоне фондове за наОавку ватрогасних 
справа од 6% на iVzJa- Осим те штете у смањењу, 
ватрогаству je прикраћено за задње полугодишге 
1936 одговарајупа дотациЈа тиме, што je Уредбом 
прописано да илате у ватрогасне фондове почињу 
са 1 јануаром 1934 године. Уз губитак који je очи- 
това« у тој измени закона, ватрогаство je претр- 
пело и други губитак у толико, што je изгубило 
иомажуће чланство, доприносе од општина итд., 
a да није добило одговарајући еквиваленат из 
ивога фонда no § 77 Закона o организацији ва- 
трогаства. 

Зато   молим   r.   Министра  да  настане  да   се: 
1) Да се ватрогасним инспекторима за свако 

бановинско подручје и врховном ватрогасном ин- 
спектору за целу земљу даду потпуно бесплатно 
карте као органима из чл. b7 Општег правилника 
o иовлашћеној вожњи, односно аналого ономе што 
уживају начелник и начелници Сокола no члану 34 
иод б) Општег правилника. 

2) Ватрогасни савез плаћа за три претплатне 
карте no динара 80U0 a које важе за целу земљу. 
Међутим од заједница се тражи решењем Гене- 
ралне дирекције КОбр. 135670/35 динара 20.000 до 
24.000.— за једну карту са важношћу само за под- 
ручје дотичне бановине. Ирема томе се заједници 
онемогућује да набави карту за чланове њеног 
старешинства јер je три пута скупља од оне у Са- 
везу, која важи за целу Краљевину. 

3) По чл. 41 Општег правилника, када ватро- 
гасци путују на слетове, конгресе и течајеве ужи- 
вају повластицу од 50% само онда ако путују у 
групи најмање од шест лица. Међутим за све 
сличне приредбе разиих других организација и 
установа добивају се те повластице за појединампа 
иутовања. Приликом приређивања школа и тсча- 
јева ово скупно путовање за ватрогасце не може 
доћи у обзир, јер из истог места никада не путује 
на течај најмање 6 лица, већ обично једно a нај- 
више два, na се ови не могу користити предвп1)Г- 
пом повластицом мада течајеве и школе похађају 
у општем јавном интересу. 

4) Нарочита аномалија увукла се у овај Пра- 
вилник тиме, што се ватрогасне чете када путују 
ради гашења пожара или указивања помоћи ПрИ 
великим несрећама превозе до места Hecpolu' 
бесплатно, било то приватно или државио добро 
у питању, но при повратку дужни су платити во- 
зарину од 25% редовне возне цене за чланове; a 
no динара пет са свака ватрогасна кола no кило- 
метру у теретним колима. 

Ти су захтеви, господо народни посланици, 
потпуно оправдани, и њима се треба изаћи у су- 
срет: — Када се узме у обзир, да je по.моћ ватро- 
гасном савезу Краљевине Југославије no овоме 
буџету предвиђена свота од свега 6UU.OO0 динара 
и кад би се та свота поделила међу постојепа 
ватрогасна друштва и ватрогасне чете,. онда би 
свака чета примала свега 254.50% динара годншње, 
што ja мислим, a то мишљење биће и свакако 
свију вас господо народни посланици да je оваква 
помоћ врло слаба помоћ и да би предложени бу- 
џет Министарства физичког васпитања народа у 
овој позицији требао бити много већи, јер ватро- 
гасци заслужују већу, много већу пажњу и много 
већу помоћ, nero што им се до сада чинила. Нада- 
јући се, да ће и Господин Министар увидети оправ- 
дапу потребу у овоме, a познавајући његову агил- 
ност, доору вољу и правилност схватања свију 
патриотских проблема, гласаћу за оваЈ буџет. 
(Иљескање код већине). 

Потпретседник Радисав Вучетић: Господо на- 
родпи посламци, пошто je листа говорника исцр- 
пена то je претрес у поједшшстима предлога бу- 
џета расхода XVII раздео — Министарство физич- 
ког васпитања народа завршен. Мрелазимо на гла- 
сање. Гласаће се no партијама седењем и устаја- 
њем. Господа народни посланици који примају 
прочитане партије изволеће седети, a који не при- 
мају изволеће устати. Молим господина известио- 
ца да изволи прочитати партију 1021. 

Известилац др. Јуре Коце прочита партију 1021. 
[1огпретседник Радисав Вучетић: Прима ли На- 

родна скуиштина прочитану партију 1021? (Гласо- 
ви: Прима! — Не прима!) Ona господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи). Ве- 
ћина седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 1021 већином гласова примљена. Изволите 
чути партију 1022. 

— За овим je Народна скупштина, гласајући 
седеп.ем и устајањем o свакој појединој партији 
у смислу чл. 102 Устава н § 67 Закона o пословном 
реду у Мародној скупштини већином гласова усво- 
јила све партије предлога буџета расхода XVII 
Раздео — Министарство физичког васпитања на- 
рода од партије 1022 до партије 1023 закључно. — 

Потпретседпик Радисав Вучетић: Изволите 
чути   партију   1024 са  предложеним   амандманом 
Краљевске владе. 

Известидац др. Јуре Коце прочита партију 
1024 са аредложеним амандманом Краљевске вла- 
де који гласи: 
I lupi. 
1024 „Стипендије   за   образовање   настав- 

FfflKa  у  иностранству  и усавршава- 
и.с  лекара  у  спортској  иедецини  .     210.000.— 

Потпрегссдппк Радисав Вучетић: Прима ли 
Народна скупштина прочитану партију 1024 са 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прпма! -- Не прима!) Ona господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
ne примају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
liinia седи, према томе објавл.ујем да je прочитана 
партија 1024 са предложеним амандманом Кра- 
л.евске владе већином гласова примљена. Изволи- 
тг чути мартију 1025. . 

— За овим je Народна скупштина, iviacajvi.ii 
седењем и устајањем o свакој  појединој  партиЈИ 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1201 

V смислу чл. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
рсду у Народној скупштини већином гласова у- 
својила све партије предлога буџета расхода XVII 
Раздео   Министарство физичког васпитања на- 
рода од партије 1025 до 1027 заклЈучно. — 

Потпретседипк Радисав Вучетић: Изволите 
чути партију 1028 са прсдложеним ђмандманом 
Краљевске владе. 

Известилац др. Јуре Коце прочита партију 
K »28 ca прдложеним амандманом Краљевске владе 
који  гласп: 

ХУП  РАЗДЕО — МИНИСТАРСТВО 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НАРОДА 
ГЛАВА CXXXVI — МИНИСТАРСТВО 

Редовни расходи 
Б.   M a т C p и j n л н и   p a с х o д и 

Папт. Поз. 
1028 Организациони и  пропагандни трошкови 

.i   „Сви трошкови око оснив.ања и одр- 
жавања   стручншс   течајева   Мини- 
старства   физичког   васпитања   иа- 
рода за образовање наставника, ин- 
структора   ii   тренера   специјалног 
телесног  васпитања,  K:IO  и  за  др- 
жање   иаставника,    инструктора   и 
тренера у тим  течајевииа ....     700.000.— 

5   Уређење  сцортских  вежбалишта   .   .    850.000.— 
Потпретседиик   Радисав   Вучетић:   Прима   ли 

Народна   скупштина   прочитану   партију   1028   са 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народнн 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већииа седи.) Ве- 
linna седи, иЈ^ема томе објављујем да je прочитапа 
партија 1028 са прсдложеним амандманом Краљев- 
ске владе   већином   гласова   примљена.   Изволите 
чути партију 1029. 

Известилац   др.   Јуре   Коце   прочнта   партију 
1029. 

Потпретседник Радисав Вучетић: Прима ли 
Народна асупштина проммтапу имртију 1029? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Ona господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
ne примају нска изволе устати. (Belnina седи.) Ве- 
Нина седи, према томе објављујем да je прочитана 
паптија 1029 већином гласова прнмљена. Изволите 
ч\ ги партију 1029a ca предложсним амандманом 
Краљевске владе. 

Извссгчлт др. Јуре Коце прочита партнју 
1029a ca предложеним амандмаиом Краљевске вла- 
це који гласи: 

Паргија 1029a: „Разне помоћи савезима, пот- 
савезима, клубовима п друштвима Министарства 
Љизичког васпитања народа, за које није ранијим 
партијама и позицијама додељена помоК за уна- 
гоеђење спорта у земљи, као и за приређивање 
свих такмичења, давање потпора клубовима и дру- 
штвима за одржавање вежбалишта, набавку спра- 
ва ii прибора и свс остале потребе којс Министар 
својим решењем одредм: 

Динара 
ПОз.    1 Савезу скаута Краљ. Југославије    70.000.— 
поз.    2 Југословенском зимском спорт- 

ском савезу 100.000.— 
поз     3 За учешће такмичара на олимп. 

играма у Тсжиу — Лапан 1940 г. 100.000.— 
.,,,,      1 .I\ гословенском   лако-атлетском 

савезу 100.000.— 

поз. 
поз. 

поз. 
поз. 
аоз. 

поз.    5 Стрељачком   савезу   Краљевине 
Југославије 100.000.— 

6 Југословен.  веслачком  савезу  . 100.000.— 
7 Југословенском     мачевалачком 
савезу     60.000.— 

8 Југословен. ногометном савезу .   30.000.— 
9 Југословен. пливачком савезу .    40.000.— 

10 Спорт клубу „Југ" из Београда, 
за довршење и уређење зимско- 
спорт. дома на „Мавровим Ха- 
новима" и за подизање и уређе- 
ње веслачког дома и хангара на 
Охридском  језеру у Охриду  — 
Вардарска  бановина 200.000.— 

поз. 11 Јахачком клубу „Св. Ђор1)е" из 
Београда 50.000.— 

поз. 12 Спортским савезима, потсавези- 
ма, клубовима и друштвима од 
1.000.— до 5.000.— динара, саве- 
зима  и потсавезима од 5.000.— 
до 20.000.— • .    . 309.000.— 

Потпретседник Радисав Вучетић: Прима ли 
Народна скупштина прочитану партију 1029a ca 
предложеним амандманом Краљевске владе? (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа пародни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Већина седи.) Ве- 
ћина седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 1029a ca предложеним амандманом Кра- 
Лзевске владе већином гласова примљена. Изволите 
чути партију 1030. 

Извсстилац др. Јуре Коце прочита партију 
1030. 

Потпретседиик Радисав Вучетић: Прима ли 
Народна скупштина прочитану партију 1030. (Гла- 
сови: Прима! — Не прима!) Она господа народни 
посланици који примају нека изволе седети a који 
не примају нека изволе устати. (Bciiiina седи.) Ве- 
ћина седи, према томе објављујем да je прочитана 
партија 1030 већином гласова примљена. 

Господо народин мосланици, пошто je пред- 
лог буџета расхода XVII Раздео — Министарсгво 
физичког васпитања народа no свима партијама 
појединачно примљен, објавл.ујем да je цео прс- 
длог буџета расхода ХУП Раздео — Министарстно 
физичког васпигања парода примљен. (Бурно пље- 
скање.) — Прелазимо na претрес у појединостима 
предлога буџета расхода XV раздео — Минмстар- 
ство шума и рудника. 

Има реч Министар физичког васпитања народа 
и заступник Министра шума и рудника г. др. Јосип 
Рогић. (Пљескање код BehliHe). 

Мииистар фпзичког васпитања парода и за- 
ступнпк Министра шума ч рудипка др. Јосип Ро- 
гић: Господо народни посланици, у предлогу 6yi.ic- 
та расхода и прихода Министарства шума и руд- 
ника дошла je до изражаја Уредба o организацији 
Министарства шуиа и рудника и подручних уста- 
III жа од 23-априла 1936 године. Ова Уредба je сту- 
im.ia на снагу 1 маја 1936 године na je већим делом 
до сада и примењена на шумарску и рударску 
струку у ресору шума и рудника. 

Код израде предлога буџета за Министарство 
шума и рудника дошло je до изражаја настојање 
Краљевске владе за снажење народне привреде. 
Kao последица побоЉшан>а привредних прилика 
предви1)ени су повећани приходи као и расходи, 
истина у опрезним и скромно одмереним износима. 

162* 
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Пре но што бих прешао на детаљно излагање 
предлога буџета Министарства шума и рудника, 
част ми je истаћи да je ово Министарство акгивно 
учествовало у раду Краљевске владе, да се одбра- 
на наше земље што боље обезбеди и да користи 
од природног богатства наше земл^е извуче наш 
радни народ. У овоме правцу напомињем радове 
на жељезари у Зеници, оснивањс рафинерије бакра 
у Бору и поновно стављање у погон фабрике целу- 
лозе у Дрвару. У проучавању je сада и подизањс 
домаће коксаре за производњу кокса, који je неоп- 
ходно потребан за нашу металургију. Дал>е je Ми- 
нистарство шума и рудника узело на себе иниција- 
тиву у пропаганди да се и код нас што више оло- 
маћи употреба шумског raca за погон моторних 
возила на место скупоценог бензина, који се увози 
из иностранства. 

Укугжи расходи no буџоту Министарства шума 
и рудника предвиНени су у износу 291,549.099 ди- 
нара тј. за 25,483.561 дшар више него ли за буџет- 
ску 1936'37 годину. Приходи су предвиђени у 
vKvnHOM износу од 446,062.130 динара тј. за 
84,687.582 динара вишс од садашњег буџета. Из 
прегледа остварених прихода и расхода v току ове 
буџетске године може се утврдити, да he се пред- 
лог буџета за \937'S8 годину и реализовати.  " 

Укуппа површина свих mvMa без обзира u,: 
власништво износи 7,636.153 хектара или округло 
32% од укупне површине наше земље. Значи, ла 
je сваки трећи хектар нашег землтишта под шумом, 
IHTO довољно илуструје велики значај шума и шум- 
ске привреде. (^л горе наведене површине свих 
шума лржави припала 2,924.724 хектара, a недр- 
жавних шума има 4,711.329 хсктара. Ha једног ста- 
новника просечно долази 0,55 хектара шуме. 

Највећи део наших шума налази се на своме 
природном станишту «а апсолутно ппмском зем- 
љишту тј. на таквом земљишту, које je трајно упо- 
требљиво само за шумску културу. Остали део 
mvMa налази се на релативно шумском зсмљиипу 
тј. на таквом земљишту, које би се могло употрс- 
бити и у иол.оприврсднс сврхе. Поиршина таквих 
шума без обзира на власништво износи 2,342.762 
хектара. 

Укупна годишња продукција дрвета у natifoj 
земљи nemi ое на 16.500.000 куб. метара и то 
(i,750.000 куб. метара корисног дрвета и 9,750.000 
куб. метара огревног лрвета. Ta огромоа количина 
дрвпе масе свакс сс године посече, преради и изис- 
ie путсвима и жел.езницпм. Из тога се mi.ui велика 
г.ажиост шумске привредо у скоиомском и соци- 
ја.гном погледу као и у погледу притицања прихо- 
да м самих држпнммх  /кс.м-зница. 

За прераду годиппБе пррдукције дрвие масс 
пма у земл.п 3.235 стругара раЗНОГа noiona ca 
(iS.670 коњских снага. 

Ha врховни шумарски надзор (Одељење за вр- 
ховни т\марски мадзор n Банске управе) иродип- 
ђеио je укупно 17,422.234 динара кредига тј. за 
3,356.357 динара аише од садашњег буџета. 0во 
riiiiu'iiaii.o Je дошло абог тога што je поаећан кре- 
дит за уређење бујице за суму од npeto 3,5(К).00() 
динара. 

ПошумлЈанан>с крша и голетн као И жииих 
пескоиа je зпачајап културнн посао, Kojfl спада у 
надлежност Бапских управа, У ове сврхе предвиђе- 
но je 1,064.000 динара кредита. СвМ TIM a се ови 
радоии (|)11нансирају и -нз Фшда за пошумл>авање. 

У циљу ефикаснијег и бржег пошумљавања г. 
Министар шума и рудника je предузео потребне 
мере: 

1 да се у будуће пошумљавају она земљи- 
шта, која буду издвојена од одре^ених комисија; 

2 да се што више вршп и примењујс приро- 
дан начин пошумл>авања као и сејање шумског се- 
мена у местп сађења садница; 

3 да сс строго води рачуна o избору пого- 
дне врсте дрвста, која би имала да се сади и 

4 да шумарско особл^е, које врши пошум- 
љавањс, има за свој рал да одговара морално и 
матсријално, како се не би нерационално трошила 
државна новчана сретства. 

У циљу да се организација службе у ресору 
шума и рудника проведе-што боље и да би се само 
пословање поставило на здраву основу, у Мини- 
старству шума и рудника донето je у току буџет- 
ске 1936/37 године 23 правилника, уредаба и оста- 
лих упутстава. 

Kao што je познато. имовне опиггине се налазе 
у тешко! финаисијској кризи већ од више година. 
Дуг имовних општина крајем 1935 године износио 
je око 67.000.000 динара. У Министарству шума и 
рудиика чине сс сада последње припреме за доно- 
пјсњс Уредбе o санацији имовних општииа, које 
сада располажу са укупном површином од 459.690 
хектара шума и шумског земљишта. 

Одељсн^ за управу држапних шума управља 
лржппним шумама преко 11 Дирекција шума од- 
носно 159 шумских управа и 2 режијске манипу- 
лације као и 1 прометном управом државне шум- 
ске железнице Усора—Прибинић. 

Према прописима ново Уредбе o организацијн 
Министарства шума и рхдмика требало je најдал)е 
до 1 маја 1937 годипг основатИ нову дирекцију 
т\ма у Тузли као и извршити сеобу Дирекцнје 
шума из Апатина за Нов« Сад и сеобу Дирекције 
шума из Алексинца за Ниш. Дирекција шума у Ту- 
Зли je основана и отпочсла je ca радом na дан 1 ја- 
Нуара 1937 годпис. Сем тога нзвртсна je и сеоба 
Дирекције шума \ Апатину за Иови Сад као и се- 
обе Чпрекцијо шума у Алексинцу и Нишу. 

У цил.у yii;mpc'l)i-'ii,a и подизања интснзивно- 
сти шумскс приврсде основане cv нове шумске 
управе na Округлици na подручју Дирекцијс тума 
Сарајево, сем тога основана je посебна државна 
шумска маннпулација са седиштем у Босанском 
Новом са задатком да искоришћује државне шуме 
lilvMCfKe vnpaBe Pvjeaau, на териториј« Дирекције 
тума у Загребу. Ha територијн Дирекције шума у 
Скопл.у основано je 5 нових шумских управа, на 
територији Дирекције шума на Сушаку образоване 
г\ 3 нове гиумске управе, и најзад на територији 
Дирекцнје шума v Ilnniv образована je једна нова 
[Пумска упраиа у Кучспу. 

Сада се припрема све mro треба и за оснивање 
тумскпх управа на територији Дринске бановине, 
na се надам да he се у најкраћем врсмену и овде 
ОСНОвати потрооап број тих основних шумско- 
привредних једииица. 

Част ми je напоменути, да нема довољно чу- 
варског особл>а за чување и заштиту државних 
шума, те се често дешава да један чуварски реон 
износи n преко 10.000 хектара, док један чувар 
invva вије v nan.v да добро заштити реон већи од 
luno хектара. . .. 

Према садаи>ем броју чуварског особља (1/».'') 
чувара n лугара и према површини државиих шума 
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на једног чувара отпада просечно близу 2.300 хек- 
тара шума или шумског земљишта. У току 1927 го- 
дине редуцирано je из државне шумарске службе 
700 чувара државних шума, те од тада заштита 
државних шума није на довол>ној висини. Зато се 
морају предузети потребне мере, да се број чувара 
државних шума постепено повећа. Сем тога у Ми- 
нистарстиу шума и рудника се припрема доношење 
Уредбе o реорганизацији шумско-заштитне слу- 
жбе, како би се и са садањим бројем чувара шума 
постигли што бол>и резултати у погледу одржава- 
Ња и заштите државне шумске имовине. 

Према одредбама Закона o шумама са шумама 
треба трајно господарити, na je зато неопходно 
потребно да се искоришћавање свих држчвних 
шума као и осталих врши према одредбама при- 
вредног плана. По § 51 Упутстава за уређивање др- 
жавних тума прописује се, да се у року од 5—20 
година имаду за све шуме саставити одговарајући 
VpebaJHH слаборати рачунајући рок од 1 јануара 
1932 године. Дал^е, према пропису чл. 36 Уредбе o 
Организацији Министарства шума и рудника има- 
ју се у року од 10 годиш све неуређене шуме уре- 
тити, односно елаборати уређених шума обновити. 
Ha основу те одредбе састављен je општа програм 
уређајних радова, no којем се тај посао има довр- 
шити до конца буцетске године 1945/46. 

Према чл. 37 Уредбе o организацији Мини- 
старства шума и рудника треба у року од 10 годи- 
на извршити гтошумљаваце старих непошумЋених 
сечишта, паљевина и других оголелих шумских по- 
впшина у државним шумама. За пошумљавање 
ових површина израђен je десетогодишњи план за 
све Дирекције шума, те he се у будуће no овоме 
плану систематски радити. 

i[ii би со спречило даље узурпирање државних 
тума на територији Дирекцнје шума Сарајево, Ту- 
зла и Бања Лука, донета je Уредба o додел.ивању 
дпжавног шумског земљишга и ликвидацији узур- 
пација v ранијој Боони и Херцеговини. Циљ ове 
У.редбе je с једне стране, да среди и олакша еко- 
номско стање појсдинаца на тај начин што he се 
»ицима оскудним v земљи додељивати државно 
mvMCKO земљиште, a с друге стране што he се пре- 
ма ппописима Уредбе одузети зсмл,а од оних лица, 
Kola су и ако имућна, извршила узурпирање др- 
Жав«ог'земл>ишта, na lio се ona земљишта дати у 
посод онима, који имају мање од 3 хектара вла- 
ститог земљишта. 

За фппансирање one акције око додељивања 
државиог земљишта предвиђен je no Уредби фопд. 
v који he се унети од редовних буџетских прихода 
за 1937/38 износ од ЗјООО.ООО дннара. За спрово- 
i/cMn- ове акције основани су код Дирекције шума 
v Сарајеву, Бањој Луци и Тузли .нарочити одељци 
са no-rpcoiiHM бројом шумароких инжињера, геоме- 
rapa и осталог помоћног особља. 

Узсвши у обзир досадањи капацитст рада на 
додел>иван,у земљишта тј. на т.зв. унутарњој ко- 
ланизацији (15.000 хектара годишње) потребно je 
joni 8 година рада за довршење ове значајне соци- 

"јалне акцијс. 
Искорншћавање др>кавних шума врши се пу- 

тсм продаје дрвета у шуми на пању, и то на разнв 
иачипо: no душрочним уговорима, на основу Зако- 
II;I o заштити доиаће ипдустрије, дал.е продајом 
на лицитацији no § 50 Захона o тумама — кратко- 
рочии уговори, даље путем малопродаје, којом се 

задовољава дома11а потреба нашега народа no § 
52 Закона o шумама. 

ИскорииЉавање шума no дугорочним угово- 
рима je застарео начин искории^авања, a сем тога 
гакво искоришћавање je нерентабилно no државу, 
јер je већи део таквих уговора закључен без прет- 
ходне лицитације, те су шумске таксе 'ниске. Свима 
су познате небројене lemKohe које су се појавиле 
око реализовања дугорочних уговора, na je зато 
сасвим разумљиво што се тежи да се државне шуме 
више не предају на експлоатацију no дугорочним 
уговорима. Од овога примитавног начина искори- 
шhaвaњa државних шума прелази се сада све више 
и више на искоришћавање државних шума у вла- 
ститој режији, као што то предвиђа и Уредба o ор- 
ганизацији Министарства шума и рудника, која je 
донета у априлу 1936 године. Тако he се искори- 
ш1\авање државних шума постепено вршити у соп- 
ственој режији, која je у ствари нормалан и здрав 
начин  искоришћавања државних  шума. 

По Закону o зашити дома11е дрвне индустрије, 
који je ступио на снагу 31 маја 1929 годнне и чија 
важност траје до 31 маја 1939 године, домаћим пи- 
ламарама излучена су резервациона подручја на 
тсриторији Дирекције шума Сушак, Загреб, Сара- 
јево, Бања Лука, Чачак, Алексинац и СкопЛ)е. Пре- 
ма податцима за 1935/36 годину no дугорочним 
утозорима са малим пиланарама искоришћује се 
годишње 306.687 кубних метара у вредности од 
5,794.839 динара, што чини 6% од свеукупне дрвне 
масе или 7% од вредности свеукупне дрвне масс, 
која се годишње HCKopmuhyje у нашим државним 
шумама. Према поменутоме Закону o малим пила- 
нарама одобрсио je до сада за 171 мало-пиланара 
искориш11авање шума no резервационим уговори- 
ма. HcKopmuhaBaH.e шума и no овим уговорима са 
малим пиланаоама не Обезбеђује држави сигурне 
и сталне приходе од државних шума с обзиром на 
кризу и флуктуацију која с времена на време на- 
ступа иа тржишту са дрветом. 

Према одобреним режијскнм прорачунњма за 
рад у режији на територији 10 дирекција шума за 
1936 37 годину израда старог и новог материјала 
износи 1,170.000 кубних метара са укупним издат- 
цима од 55.618.000 динара. Бруто приход од рада 
у режији износи 84,769.600 динара. Ha име шумске 
гаксе очекује се свота од 19,500.000 динара a на 
име чисте добити 9,650.000 динара. УпорсђујуЈш 
ове радове са онима из режијске 1935/36 године 
долазимо до закључка да je у 193637 години пред- 
ви1)ено за сечу дрвне масе 36% више него у про- 
шлогодишњој кампањи, a приход у виду шумскс 
таксе noBehaBa се у 1936 37 години за 90% док се 
износ чисте добити за 1936/37 годину noBehana 
за 60%. 

Поред искоршхЊавања дрвета из државних 
шума на горе orajcane начине, једна знатна маса 
дрвета издаје се бесплатно no § 53 Закона o шу- 
мама нашим сиромашним земљорадницима, a сем 
тога велике масе дрвета се издају бесплатно као 
сервитутно дрво у Босни, Херцеговини и Лици. За 
овај циљ издаје се годишње 976.900 кубних метара 
у вредности преко 12,000.000 динара. 

Сем HCKopiiLuhaBa№>a дрвета у режији, Мини- 
старство шума и рудника врши и смоларење у ре- 
жији на територији Дирекције шума у Скопљу. 
Добивање смоле и осталих продуката од ове: тер- 
пснтинског уља и калафона неопходно je потребно 
за индустрију земаљске одбране. 
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Од споредних шу\<ских производа поменућу 
још и приходе од попаше, која се врши било на 
суватима, било на шумским пашњацима. 

Површина државних сувата износи око 200.000 
хектара. Према каиацитету искоришћавања на су- 
вате се пушта преко лета на пашу око 600.000 
брава оваца. 

Ha шумскс пашњаке међутим пушта се при- 
ближно у државне шуме око 700.000 ситне и круп- 
не стоке a приход од ове паше за државну касу 
износи OKO 2,300.000 динара годишње. Шумска 
такса за шумску попашу снижена je до минимума 
у циљу унапређеи>а сточарства и ради јачања ско- 
иомске снаге нашег сеоског живља, кпје.м je у пла- 
ттским крајевима приход од сточарсгва битни и 
најважнији. 

Приход за државну касу од суватске паше из- 
носи годишње око 5,000.000 динара. 

Ограничавање државних шума приводи се 
сада крају, те he се у најскоријем времену и то 
питање скинути са дневног реда. 

Од државних шумских предузећа поменућу 
шумско индустријско предузеће Добрл^ин—Дрвар 
(Шипад). Предузеће je организовано на акционар- 
ској бази a власник свију акција je држава преко 
Министарства шума и рудника. Шипад има три 
стругаре са укупно 29 гатера и то: у Дрвару, Добр- 
љину и Устипрачи. 

Ово државно предузеће сече годишње око 
400.000 кубних метара меког дрвета и око 100.000 
кубних метара буковог дрвета за грађу и огрев. 
Од ове масе на стругарама се преради око 200.000 
кубних метара меког резаног дрвета и око 20.000 
кубних метара балвана буковине. Већина прера- 
^ене rpabe извози се у иностранство, a само ма- 
њим делом се продаје у нашој земљи. 

Прошле године држава je преко Шипада от- 
купила све акције фабрике целулозе у Дрвару, na 
je ова фабрика отпочела рад 14 јануара 1937 год. 

Осим горе поменутих предузећа, која се на- 
лазе потпуно у државним рукама држава учествује 
са 20% акција у Југословенској дестилацији дрва 
у Теслићу. 

Господо народни посланици, рударстио у на- 
inoj Краљевини прсставл^а већ данас једну од нај- 
важнијих привредних грана како no величини и 
вредности Достигнуте производње, тако и још 
mune према улози, која му je намењена и коју све 
јаче преузима, јер у производњи руде, прорачу- 
натој на садржај бакра, стоји Југославија у Европи 
иа првом месту, далеко испред свих осталих др- 
жава, док на таблици светске производње заузима 
Југославија седмо место. 

Исто место, прво у Европи a седмо у свсту 
заузела je већ Југославија и у производњи оловнс 
концентрисане рудв, док joj производња цинкове 
руде npm'iaii/i.a већ данас другх) место v Европи, 
a пкчто \ свету. Kao што видите, ГОСПОДО, ироиз- 
водња ових трију елемената даје iiainoj релативно 
малој Југослапији врло важну улогу rta таблици 
европске производн>е, лок ће joj скора будућност 
ту улогу знатно појачати. 

Детаљна статистика рударске произволње у 
нашој земл.и за последњих 10 година стоји вам 
овде ма пасположењу, na вас молим да се изво- 
лите њоме послужити. Из н>е here видети да je 
укугша вредност рударске гароизводње достигла у 
1936 год. округло дии. 1.014 милиона a гопионичка 

400   милиона   што   са   споредним   производиш   у 

вредности  од  дин.   12  милиона  чини  импозантну 
цифру од округло дин. 1.426 милиона. 

Без обзира на узроке, год. 1936 донела нам je 
не само знатно побољшање укупне производње и 
R.LMie вредпости, него шта више и почетак npocne- 
ритета, тако да у резултате 1937 и даљих година 
можемо гледати са пуном ведрином бар у томе 
погледу. 

При томе природно све гране данашњих врста 
рударске производње не корачају истим темпом, 
и ако се на свима у битности морају одражавати 
сваковремена стања привреде. Јер наше рударство 
морамо поделити у две главне групе и то једну 
групу сачињава угал> свих врста, a другу металне 
РУДе. 

Kao што можете видети из статистике, про- 
изводња угља скоро je непрестано расла све до 
1929 г. у коjoj je достигла своју кулминациону тач- 
ку са 5,650 милиона тона у вредности од близу 
1,100 мил. динара. Од тада већ у 1930 г. почела je 
потрошња na према томе и производња опадати 
све до најниже тачке у 1933 год. са 4,151 мил. тона. 
Пад je био нагао са јачањем депреспје, али je 
опоравак ирло постепен, јер ни 1936 год. не пока- 
зује већу производњу од 4.490 мил. тона, дакле 
још увек за округло 1,2 мил. мање него у 1929 г. 
Али далеко више од производње падала je њена 
вредност због меНусобнс конкуренције. Јер док je 
индекс произволње од 100 у 1929 г. nao на нај- 
нижу тачку од 73,5 у 1933, дотле je њена вредност 
већ тада била пала на половину na се и данас држи 
на истој висини и поред повећане производње, 
mro значи да се цене угља нису зауставиле у паду 
још од 1925 г. кад je тај пад почео. Коликогод je, 
господо, пад цена ове сировине погодан за ра- 
звијање приврсде, која се снабдева угљем, као и 
за снабдевање потрошача, чија je моћ ослабила, 
ипак се дошло до границе, чији прелаз прети да 
постане катастрофом угљеног рударства. 

Ингереси народне привреде и земал>ске од- 
бране налажу, да се томе стању потражи ради- 
кални лек. Он се може Haim једино у сре1)Ивању 
namer тржшпга угља n међусобних односа рудар- 
ских предузећа на бази регулисања производн»е 
према norpomihii. Министарство шума и рудника 
преузеће ускоро иницијативу v томе правцу. 

Осим тога су већ предузете мере, да се при 
Министарству оонује Институт за горива, чија [е 
сврха, да ради с једне стране на рационализацији 
употребе самих горива, a с друге стране да науч- 
IIIIM путем испитује nama чврста, течна и плино- 
mira i'opnBa свију врста у сврху њиховог искори- 
шћавања као сирођине sa. даљу прераду. 

Необичио јака потражња метала услед наору- 
жаи.а довела je до незапамћено наглог смањења 
стокова, a тиме и до замашног скока цена коме се 
ioni не да сагледати крај. Јер према извештају 
Друштва народа само v 1930 год, смањени су сто- 
кови бакра за -li",;, цинка за 31 Ж и олова за 2 
n поред знатно повећане производње ових метала 
у свету. Обазирем се на ова три метала, јср они и 
v нашој рударској и топионичкој производњи за- 
узимају најважнија места. 

Колику важност има »im) стање за нас, види 
се из roia, што се производња бакарне руде ne- 
н a ia од 330.000 тона у 1929 г. на 660.000 тона, да- 
кле на двоструку количину у 1934 г., на којој се 
micmiii у главном задржала до данас. Исти je слу- 
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чај и са сировим бакром, који je почео са 20.000 
тона и достигао преко 40.000 тона. Ko/f оловне и 
цинкове руде стање je још изразихије, јер се про- 
изводња оловног концентрата од 16.000 тона у 
1929 г. пење на округло 82.000 тона у 1934 г., a 
производња ципковог концентрата од 1.000 тона 
на 95.000 тона на којима су се позицијама до данас 
задржали. 

Улога производње ових руда и метала тек по- 
чиње да доОива своју огромну вредност за нашу 
привреду и земаљску одбрану, као и за наш поло- 
жај на европској и светској таблици производње. 
Taj почетак лежи у настојању и досад већ постиг- 
нутим резултатима Краљ. владе, да се ова велика 
налазишта руде искористе што више за наше ин- 
тересе. Kao што вам je познато, склопљен je ca 
француским друштвом борских рудника аранжман, 
iio коме се оно обавезује да подигне у најкраћем 
року инсталације за електролизу 20.000 тона бакра 
годишње. Ha тај начин ће половица производње 
бакра бити прерађена у земљи, na као најчишћи 
продукат делом ићи у иностранство, a делом пру- 
жити могућност не само за снабдевање постојеће, 
него и за стварање нове прерађивачке индустрије. 
Што je главно пак земаљска одбрана ће у погледу 
овога необично важног и потребног метала стећи 
пуну независност од иностранства. Злато, којега се 
налази близу 50 грама у свакој тони овога бакра, 
биће вађено у нашој земљи, a када временом буде 
прерађена цела тонажа црног бакра, производња 
злата he премашити и 2.000 кг. годишње у дана- 
шњој вредности од преко 100 милиона динара. 

Краљ. влада je на повољном путу, да на сли- 
чан начин реши питање претапања целокупне и 
оловне и цинкове руде, које се производе у Трепчи 
и осталим рудницима Селекшен—треста, na треба 
очекивати да he се ускоро почети BCII и са радо- 
вима на самом терену за подизање великих и нај- 
модернијих топионица олова и цинка у Вардар- 
ској бановини. 

Исто тако веК ове годипс може се очекивати 
подизање модерне топионице антимона у Зајачи 
код Лозницс на основу повољних розултата, које 
cv дала истраживања тамошњих рудишта прошле 
и ове године. 

Када се, господо, овоме излагању o главним 
металима дода још и подизање топионице алу- 
минијума, које je већ у току и вама сигурно по- 
знато, видећете и сами пре снсга, да je одбрана 
irinie'земл.о, у колико се осмниа па оним мегалима, 
потпуно обезбеђена и да има у томе погледу рет- 
к0 срећне услове. Исто тако he те увидети, да je 
Ве [рина, са којом треба гледати у будућност на- 
IUer рударства и његове улоге у нашем привред- 
ном животу умесна и потпуио оправдана. Ha то 
нам даје право не само богатство земље, него и 
нова економска политика Крал)евскс владе, која 
поред сталне тежње ка унаирвђеЊу производње 
\ опште, a рударске irnnoce, условл.ава што даљу 
прераду'руДног блага у земљи на корист њену и 
и.гног радног народа. 

Ова  политика добила je  своју нарочиту по- 
1ВрДУ У изград! ешке индустрије гвожђа и че- 
чика Ви сте .господо, били сведоцћ остварења 
прве најнеопходније тачке програма у тешкој ин- 
дустрији, постављању нове грубе пруге у Зеници, 
ко ja he већ у августу ове године бити потуно до- 
впшена. Али, извршење ове вв/шне инвестиције 
претставља, господо, само прву и најнужнију ета- 

пу у стварању Краљевске владе на томе- пољу. 
(Јдмах за њо.м he доћи идуће етапе, којима je 
цил>: 1) потпуно аутономно обезбеђење земаљскс 
одбране са свима потребним joj основним произ- 
водима из гвож\)а и челика; 2) надомештање изво- 
за руде са извозом топионичких полупродуката, 
a ио могућности и готових производа; 3) снабде- 
вање земаљске индустрије са свима основним вр- 
сгама гвожђа и челика и тиме стварање основног 
услова за подизање прерадне индустрије у потпу- 
ној независности од иностранства. 

За вођење јединствене рударске политике на 
целој територији државе оскудева рударска власт 
у јединственом рударском закону, јер су још увек 
до сада на снази 5 застарелих рударских закона, 
a није се на жалост успело на њиховом изједна- 
чењу. У Министарству шума и рудника израђен je 
недавно последњи и дефинитивни пројекат новог 
рударског закона и он се налази већ на претресу 
ггред Краљевском владом, тако да ће врло скоро 
бити могуће, да се овај пројекат закона достави 
Народном претставништву. 

Улога државних предузећа у нашем рударству 
Врло je велика и то релативно много Beha, него 
што je то случај у већини других држава. Јер, 
треба знати да држава са својих 14 рудника угља 
подмирује 30—35% потрошње у земљи (% зависи 
од продајних могућности), да je ona власник два 
кајважнија рудника гвоздене руде — оно мало 
других нису за сада вредни пажње — na према 
томе и једини велики продуцент и извозник ове 
руде, и коначно да држава једина производи си- 
рово гвожЈ^е у већим количинама и њиме снабде- 
ва челичане и ливнице са овом сировииом. 

G тога, државна рударска предузећа апсорбују, 
господо посланици ,око 95% целокупног буџета 
рударског ресора. Тек 5% отпада на рударску 
власт, рударску наставу и све остале потребе. 

Сама висина буџета рударских предузећа не 
претставља, господо, ништа друго, него резултат 
обичног математичког рачуна множења предви- 
1)0не производње са утврђеним трошковима про- 
изводње на основу дугогодишњих искустава. Ако 
се производња буде мењала мимо предвиђања, 
онда he се морати мењаги и предвиђени крсдити, 
због тога за случај повећања производње постоји 
предлог овлашћења у Финансијском закону и за 
одговарајућа повећања кредита. 

Од осталог дела рударског ресора 3ana3HhcTe 
промену у појави двају нових рударских главар- 
става, која су као првостепене рударске власти 
основане у Београду и Скопљу на основу нове 
Уредбе o организацији струке, како би се и на те- 
риторији Србије и Јужне Србије рударска власт 
са својом бригом за рударство приближила наро- 
ду и како би се успоставио целисходни поредак 
децентрализације, као што je то у осталим краје- 
вима државе од давнина. 

Иначе се разликујс предложени вам буџет 
само још no облику од досадашњих, јер овај об- 
лик одговара расподели и скоро проведеној реор- 
ганизацији no новој Уредби. (Бурно одобравање 
м пљескање у центруму и на десници). 

Потпретседник Војко Чвркић: Господо народ- 
ни посланици, реч има пародни посланик г. Мом- 
чпло Сокић. (Гласови: Није ту.) Како народни no- 
сланик г. COKHII није ту, то се сматра да je оду- 
стао од речи. Има реч нарбдни посланик г. Милан 
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Курилић. (Гласови: Није ту.) Пошто народни по- 
сланик r. Курилић није ту, сматра се да je одустао 
од речи. Има реч народни посланик г. Милан Ми- 
јић. (Гласови: Није ту.) Пошто народни посланик 

• г. Мијић није ту, то се сматра да je одустао од 
речи. Има реч народни посланик r. Лука Аврамо- 
вић. (Гласови: Није ту.) Пошто народни посланик 
г. Лука Аврамовић није ту, то се сматра да>је оду- 
стао од речи. Има реч народни посланик г. Душан 
Антонијевић. (Гласови: Није ту.) Пошто народни 
посланик г. АитоиијевиК није ту, то се сматра да 
je одустао од речи. Има реч народни посланик г. 
Мита Димитријевић. (Гласови: Није ту.) Пошто 
народни посланик г. Мита Димитријевић није ту, 
то се сматра да je одустао од речи. Има реч на- 
родни посланик г. Петар Стојисављевић: (Гласо- 
ви: Није ту.) Пошто народни посланик г. Стоји- 
сављеви!! нпјс ту, то се сматра да je одустао од 
речи. 

Има реч народни посланик г. Александар 
Дачић. 

Александар Дачић: Господо народни посла- 
ници, у име мога друга из Народног сељачког 
клуба Живка Даниловића, који je спречен био да 
дође ноћас у Скугш1тину, ja узимам реч, да кажем 
оно, што Народни сељачки клуб интересује no 
питању шума и руда. 

Шуме у нашој земл:>и, господо, највеКе су бо- 
гатство иаше земље. Шуме са овим уређењем и 
са овим начииом експлоатисања иису давале оно- 
лико колико би се то желело и како би требало 
да буде у корист најширих народних слојева и 
државе. Стога, господо, било би јако потребно, 
да онај стари бирократски систем, који се одома- 
ћио од стране разних ранијих бирократских вла- 
да, названих демократским владама, да се смени 
ii уведе курс нове политике. Сматрајући да he да- 
нашња Влада схватити тежњу оне политике какву 
je декларацијом н^говестила и у експозеу Мипи- 
стра шума и руда речено ,а потребна широким на- 
родним слојевима и остајући у томе уверењу, ja 
молим Крал^евску владу и Министра шума и руд- 
ника г. Ђуру Јанковића, да политику no питању 
шумарства води онако, како то захтевају интере- 
си нашег сељачког народа. 

У увсрењу да he се само подухватом Краљев- 
ске владе решити то питање, Народни сељачки 
клуб гласаКе за буџет Министарства шума и руд- 
ника. (Пљескање и одобравање у центруму и на 
десници). 

Потпретссдник Војко Чвркић: Реч има народ« 
ни посланик г. Страхиња Борисавл>евић, (Гласови; 
Иије присутан.) Како г. Борисавл>евић није при- 
сутаИ, то се сматра да je одустао од речи. Реч 
има народни восланик г. Рудолф Плескович. 

Rudolf Pleskovič: Gbspodo narodni poslanici, 
pregledao sam knjigu uvaženog druga g. Zečevlća 
»Siromaštvo Jugoslavije« i našao, da je naša zemlja 
ipak bogata prirodnim bogatetvom kao malo koja 
druga zemlja. Tu su ogromni kompleksi šuma, ve- 
liko bogatstvo u rudama svih vrsti, niiiu'ralnim i lc- 
kovitim vodama i vodnim snagama /a pogonske svr- 
he itd. Ali sve ovo ogromno bogatstvo ekaploatiše 
gotovo isključivo stranac, tako da naš čovvk i naša 
država imaju u tome tek jedan neznatan ndeo. Na 
svemu tome imamo da blagodarimo raznim državnim 
funkcioneriraa u prošlosti, pa i u sadašnjosti, koji sii 
dozvoljavali   strancima   da   se   Obogaćuju   na   račun 

naše zemlje, time što su im davali razne koncesije 
i to za dugački jedan niz godina, tako da će biti naša 
zemlja tokom nekoliko decenija potpuno opljačkana, 
dok će buduća naša pokolenja naricati na ruševinama 
naše nacionalne privrede. 

Putujući Bosnom video sam ogromne komplekse 
golih brda, gde su se nekad zelenile prostrane šume 
Bosne ponosne. Danas su ova gola brda nepošum- 
Ijena, poharana i naši potomci nailaziće bez sumnje 
onamo na gole vrletine, na go krš, sličan dalmatin- 
skom i crnogorskom. — A što je imao naš narod 
od ovih bogatih šuma? Država ništa, a narod veoma, 
veoma skromnu zaradu, ali su zato razni Regenštrajt'i 
punili svoje nesite džepove milionima i milionima, 
ismejavajući naš naivni narod i naše korumpirane 
vlasti. 

Imali smo u šumskoj industriji bezbrojne prljave 
afere, koje su se sve završavale tako da su bili oslo- 
bođeni glavni vinovnici, a svirepo kažnjeni oni maii 
nesrećnici, koji su primili, možda, za svoje usluge, 
neki stari  radio-aparat. 

U narodu veoma se mnogo govori o korupciji, 
možda i više nego je to u stvari, ali rezultat takvih 
procesa, kao što bese našički, učvršćuje u narodu 
misao, da je kod nas korumpirano sve, da našoj 
zemlji nema spasa, dok se ne podignu vešala, na ko- 
jima će visiti razni mali i veliki korupcionisti. Možda 
ima pravo naš narod u svome zdravom razumu. 

Jedna glava za sebe jeste eksploatacija od strane 
stranaca našeg rudnog bogatstva. Gospodo narodni 
poslanici, i ovo nije ništa drugo nego gadno pljač- 
kanje naše zemlje i gadno iskorišćavanje naše radne 
snage. U tome pogledu eksploatacija od strane na- 
ših prijatelja našeg bogatstva nikako se ne razlikuje 
od iskorišćavanja afričkih kolonija, jer tek koloni- 
jom smatraju našu zemlju ovi naši prijatelji. 

Da uočimo tek rudnik Trepču! Nominala deonice 
iznosi 5 šilinga. Za prošlu godinu kretao se kurs ovih 
deonica oko 20 šilinga, dok ove godine iznosi vred- 
nost deonica više od 39 šilinga. Deonice društva 
Zletovo, čija je nominala isto 5 šilinga, porasle su 
na 17 šilinga б penija, dok su deonice društva Ko- 
paonik porasle od 5 šilinga iionunalc na 18 šilinga i 
10 penija. 

Apsolutna je tajna za nas rudnik Bor, koji je 
država u državi. 

Većina ovih rudnika čak je i oslobođena od po- 
reza. Pitam se, gospodo, šta ima zapravo naša dr- 
žava od svega ovoga bogatstva? Prijateljstvo odnos- 
nih država? Bez sumnje takvo je prijateljstvo skupo- 
ceno, ali samo od toga ne može da se živi! 

Sva ova strana preduzeća uposluju većinom i 
svoje inžinjere i ostalo stručno osoblje, koje je sjaj- 
no plaćeno. Uposleni su kao stručnjaci. Negde u 
jednom takvom rudniku namešlen je kao neophodno 
"potreban mlad inžinjer, koji je svršio u inostranstvu 
neku tehničku školu sa rangom naše srednje tehničke 
škole. Bio je neophodno potreban, dok su naši inži- 
njeri, zaista stručnjaci, bez službe. 1 još i ovo: naši 
inžinjeri i ostalo tehničko osoblje smatra se u ovim 
preduzećima da vredi manje, pošto inima možda tek 
trećinu one plate koju primaju inostrani stručnjaci. 
Ali je ovo prirodno, jer plate, koje primaju nasuici, 
ostaju n zemlji, dok plate inostranaca idu u пјшо- 
vn otadžbinu, pa je zato potrebno da su sto veće, 
da ide što više para iz naše zemlje. 

Sto  se   tiče   naših  domaćih  predu/.cca,   isto  m.K 
sve  u   redu.  Domaći   predu/.imač   iskorišćava  možda 
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još trore naše radništvo nego stranac, a osobito u 
pogledu plata. Prošle godine učestvovao sam na ru- 
darskoj anketi, koja je držana ovde u Beogradu, i 
čuo sam strahovite stvari. Radnik je slabo plaćen, a 
u mnotrim slučajevima kroz više meseci uopšte im se 
ne isplaćuje nikakva plata, na moraju radnici da 
svoju skromnu zaradu iznude štraikom. U nekim slu- 
čajevima po neka preduzeća isplaćivala su radničku 
zaradu u bonovima, za koju je radnik u preduzima- 
čevoj kantini dobivao namirnice, ali kad bi hteo da 
vidi po koji dinar, morao bi da proda te bonove uz 
manju cenu. Dakle, ne samo da predu/.imač rdavo 
plaća svotr radnika, ntso mora radnik da još i tu 
zaradu ostavlja u niegovom dućanu, <j;dc preduzimač 
opet ima svoju dobit. 

Naprave za obezbedenic radnika su primitivne, 
o liiinienskim stanovima nema ni govora. Osobito 
tjjrzovnUno pak gledaju ovakva nreduzeća na rad- 
nike, ' "'i 'i'^1-' za nekom stručnom oreanizaciiom ili 
traže kolektivne ugovore. Ovakvi radnici odmah su 
nroirlašeni od strane preduzeća komunistima, i dr- 
žavne vlasti nasedava ju na takve trikove i progone 
radnike, kao što se desilo u mpsecu decembru u rud- 
niku Cerniku kod Nove Gradiške, «:dc su vlasti šu- 
ntrale radništvo u njihove zavičajne opštine samo 
^h,,.,- to..a što je radništvo štraikovalo, pošto se pre- 
duzece nije pridržavalo kolektivno? ugovora. 

U pogledu rudarstva vlada kod nas veliki haos 
i to samo zbo? toea, što ni posle 18 godina nemamo 
fedinstveni rudarski zakon. Па nemamo ovoir zakona. 
naivi.še su kriva strana preduzeća. koja ga osujete 
eim se nojavi namera da bude podnesen, a ovo zbog 
foea što se boje od novih dažbina, pa i zakonite 
Forme Prema kojoj hi ipak mogla Vlada da vodi kon- 
trolu nad takvim preduzećima. Tu nedostaie kičma 
nagim odgovornim činiocima! O.ofovo treba da se po- 
štnim ia da li smo u sopstvenoj državi mi sami gazde 
ili smo pak tek kolonija! 

Rudarski zakon, koji bi  sredio ceo  rudarski  ži- 
r  \  j Јао mii  jedinstveni smer u celoj državi, neop- 
l' din   ie i hitna  potreba. Dakako mora taj  zakon 
i" bude moderan i mora da odgovara savre.menim 

rahtevima  Imamo u našoj državi dovoljan broj opro- 
hanih  rudarskih stručnjaka, koji su izradili već ne- 
/oliko nacrta, ali su ovi nacrti svi propali zbog ot- 
(„-., inostranih preduzeća. Ali ovaj zakon ne sme da 

štiti samo interese preduzimača, neeo mora da obez- 
^ . li   ore  svcira.  našemu  rudarskom  radništvu eirzi- 
teiičiju i mogućnost napretka,  mora  da zaštiti ha- 

glff rudarskog radnika od svakoe iskorišćavanja. 
Ovaj zakon mora da zaštiti naše rudarstvo od 

u-kiilanata. knji počinju cksnloalaciom malih rud- 
S?ka bez potrebnih finansliskih sretstava, obično za 
дХцп radnika i nameštenika. Oni obično ne plaćaju 

nikakve sociialne prinose (osiguraniaV Dozvolu /a 
otvaranje rudnika mogli bi da dobivaju jedino takvi 
loi'edinci ili društva, koji mOfU da se iskažu (]ovo\\- 

nitn kapitalima. Ako preduzeća ne bi ispuniavala sve 
haveze prema radništvu, kako u pogledu zarade 

tako i u pogledu socijalnih prinosa, stanova i higijen- 
skih uslova, ima da im se oduzme dozvola za dalji 

Dešavalo se, da su preduzeća tražila radništvo u 
Sloveniji. Pošto je kod nas besposlica velika, oda- 
zvao se veći broj radništva. Ovi radnici, kada su 
došli u rudnik, nisu dobili ni stan ni oruđe. Pošto im 
nreduzimač nije isplatio zaradu DO čitav mesec ili i 
više   radnici su ostavili rad i vratili se kući bez ijedne 

pare, često i pešice, pošto nisu imali sretstva za že- 
leznicu. Preduzeće je, zatim, dakako tražilo nove 
radnike! Ovim je načinom to preduzeće radilo sa 
besplatnom radnom snagom. Rudarski zakon mora 
da svako ovakvo iskorišćavanje radništva prepreči 
u korenu! 

Potrebno je, da se neodvlačno reši stvar bratin- 
skih blagajni. O tom pitanju već sam imao čast da 
govorim sa ovoga mesta. Priznajem gospodinu Mi- 
nistru, da je to pitanje krenuo sa mrtve tačke, ali 
izgleda da ie ono opet zapelo negde. Da nije možda 
tu po sredi strani kapital? Sanacija bratinskih bla- 
gajni mora da se sprovede čim pre i to na praved- 
noi osnovi, a ne sme da se favorizuje kod toga ni 
jedno preduzeće i ni jedna pokrajina. U podrobnosti 
ovog puta neću da ulazim, pošto se nadam, da će 
Vlada da uvaži predloge koje je primila od mero- 
davnih činilaca iz Dravske hanovine. Podvlačim, da 
preduzeća, pa ni radništvo Dravske banovine ne stra- 
huiu ni od kakvih žrtava u tu svrhu, ako budu pri- 
nele podjednake žrtve i preduzeća i radništvo iz osta- 
lih pokrajina zemlje. Ali ako se bude htelo da se 
glavni cico tereta nametne samo Dravskoj banovini, 
onda bi to urodilo otporom. Jednaka prava i jednake 
dužnosti! 

Da bi se već jednom preprečilo pljačkanje naše 
zemlje od strane stranog kapitala, hitno je potrebno, 
da se sprovede revizija svih ugovora. Ali treba da 
se u novim ugovorima zaštite u prvom redu interesi 
naše zemlje i naših građana. Strane nas države sada 
vole, ali ako nastupimo energično, one će nas i po- 
štovati, što je za nas od veće praktične važnosti, 
nego platonska ljubav. (Pljeskanje na levici.) 

Потпрегседипк Војко Чвркић: Реч има народ- 
nn посланик г. Бранко Добросављевић. (Гласови: 
Ипје овде.) Како г. Добросављевић иије присутан, 
то се сматра да je одустао од речи. Реч има на- 
родни послапик г. Ђура Микапжновић. 

Đuro Mikašinović: Gospodo narodni poslanici, 
pred nama je budžet Ministarstva šuma i rudnika za 
1-937-38 godinu. Ministarstvo šuma i rudnika jeste 
jedan od najvažnijih privrednih resora, kome treba 
posvetiti mnogo pažnje. Iz ekspozea g. Ministra šuma 
i rudnika razabrao sam, da se i u ovom resoru poka- 
zuje znatan napredak U gospodarenju sa državnom 
imovinom, koja podpada pod ovaj resor. U Finansij- 
skom odboru ovaj je budžet svestrano pretresen te su 
g. g. narodni poslanici, kako iz vladine većine, tako 
isto i iz opozicije, izneli svoje zamerke i napomene 
na koje je g. Ministar šuma i rudnika pojedinačno 
odgovorio. 

Ja sam imao prilike da govorim u Finansiskom 
oćiboru, te sam izneo moje poglede i napomene g. 
Ministru, koji je izvoleo obećati, da će o svim izne- 
tim stvarima razmišljati i doneti shodne odluke. Po- 
što su inlanja, za koje se interesiram, vrlo važna, že- 
leo bi sa ovim pitanjima upoznati i plenum Narodne 
skupštine. Radi se o sledečem: Na području Savske 
banovine postoje Krajiške Imovne opštine i to: pe- 
trovaradinska, brodska, novogradiška, đurđevačka, 
križevačka, prva i druga banska, sljunska, ogulinska 
i otočka. Ove Imovne opštine imaju svaka svoje šum- 
ske posede, sa kojima upravljaju po svojim direkci- 
jama. Ovi posedi graniče se državnim šumskim po- 
sedima. 

Sve do Oslobođenja i Ujedinjenja ove su Imov- 
ne općine, na osnovu Zakona od 15 juna 1873 i Za- 
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kona od U juna 1881 godine imale svoju autonomi- 
ju, te su podpadaie pod nadzor Bana. 

Naredbom Ministarstva šuma i rudnika od 4 maja 
1922 godine broj 13.054 o upravi, te službovanju i 
gospodarenju sa šumama Krajiških Imovnih opština 
skučena je ova autonomija. Ministarstvo šuma i rud- 
nika izjednačilo je plate činovnika i službenika ovih 
Imovnih opština sa činovnicima i službenicima Mini- 
starstva šuma i rudnika. 

Imovne opštine otočka, slunjska, prva i druj^a 
banska i đurđevačka zapale su u teške finansijske 
prilike, te se nalaze na rubu propasti. Ove Imovne 
opštine nisu platile ooštinsfce prireze kroz nekoliko 
jTodina. Nadalje nekoje Imovne opštine duguju svo- 
jim službenicima nripadajuče nrinadležnosti kroz 
dve do tri'godine. Da je do ovoga stanja došlo, raz- 
lozi su sledeči: preskupa uprava sa ovim posedima, 
mestimice slabo gospodarenje i propust prodaje šuma, 
dok je bila povoljna konjuktura, a zatim i privred- 
na kriza. 

Kako sam informisan Imovne opštine otočka i 
slunjska neče se moči održati. Imovna opština ogu- 
linska, prva i druga banska i đurđevačka nalaze se u 
teškim materijalnim prilikama, te im treba hitna 
pomoć. 

Ministar Šuma i rudnika održao je nekoliko kon- 
ferencija sa svima prejstavnicima Imovnih onština u 
nameri da reši ovo vrlo važno i teško pitanje. Kako 
sam informisan. u Ministarstvu šuma i rudnika po- 
stoji projekat Uredbe na osnovu § 98 Finansijskoe 
zakona za 1936-37 Erodinu, a U vezi sa § 81 tačka 2 
istog zakona, prema koiem nrojektu imala bi se vra- 
titi potpun;! autonomija Krajiškim imovnim op- 
štiniama. 

Pošto se je za ovaj predlog doznalo činovnici i 
/vaničnici svih Imovnih onština podneli su Mjnistarslvn 
šuma i ruda, odnosno na gospodina Alinistra 8 fe- 
bruara 1937 grodine obrazloženu prestavku sa ko- 
lom traže svoja, na osnovu zakona stečena prava, 
koia su im priznata naredbom Ministarstva šuma i 
rudnika od 4 maia 1922 broi 13П54 o unravi, te go- 
snodarenju sa šumama Krajiških imovnih opština. 
Kada je država podržavila uprave Imovnih onšlina u 
državnu službu sa svima pravima i dužnostima koje 
ima državno ukazno, odnosno neuka/no, šumarsko 
osoblje, godine službe provedene kod Krajiških 
imovnih opština uračunavale sn se U državnu službu. 
Tada ie prevedeno U državnu šumarsku službu ne 
samo šumarsko osobite, već i ostalo osoblio a nanose 
OSOblle šumarske- odbrane. Međutim, projekat Ured- 
be čl. 2 odro.luje. da državnim službenirima /ateče- 
mm u službi kod Direkcije šuma Imovnih opština i 
nioi podređenim šumskim i gospodarskim unravama 
poslaiu na'dan stupanja na snas/n ove Uredbe i bez 
naročitog prevođenja službenici Imovnih onština. 
Kako sam imre naznačio, radi se dakle o vračanju au- 
tonomije Krajiško imovnim opšlinama. 

Gospodf) narodni poslanici, mi smo imali ia/lo'a 
da se borimo za aulonomiju Imovnih opšlina. dok 
smo Živeli ti tuđinskoj državi i dok su pravoužitnici 
ovih imovnih opština imali veće pravo na servitute, 
П(  što ie davala država, ali danas, ll našoj nacio- 
nalnoj državi, kada pravoužitnici imaiii veće pravo 
na servitute od države nego od samih imovnih op- 
ština, mi nemamo razloga da se borimo za vračanje 
autonomije imovnim opštlnama. Vračanjem autono- 
mije imovnim OpStinatna u sadašnjim prilikama, bilo 
bi po mome merodavnora obedenju vrlo štetno i po 

interese gospodarenja sa šumama i po interese sa- 
mih pravoužitnika, jer prema sadanjem raspoloženju 
u narodu, narod smatra ove šume svojim vlasništvom 
i misli da može sa njima činiti šta hoče. Pored svega 
toga, kako će biti sa činov ništvom i službenicima 
imovnih opština, ako se vrati autonomija. Nastaće 
čitava konfuzija u shvaćanjima. Ovo pitanje iziskuje 
veću stručnu raspravu. Kako bilo da bilo, ovo stanje 
ne može ostati više ovako, jer se šume haraju ne- 
milice, a kad šuma nestane kasno će biti kajati se. 

Čuvari imovnih opština, koji kroz nekoliko go- 
dina nisu dobili svoje plate, ne mogu vršiti svoju 
službu sa voljom i savesno, kako bi to činili onda 
kada bi dobijali redovno svoje plate. .Ia mislim da će 
se sa mnom složiti svi narodni poslanici iz Savske ba- 
novine, bez razlike pripadali oni ,IRZ, vladinoj ve- 
čini ili skupštinskoj opoziciji, da ovo pitanje treba 
rešiti mogućnom brzinom. 

Na osnovu § 49 predloga Finansijskog zakona 
ovlaščen je g, Ministar šuma i rudnika na donošenje 
jedne uredbe sa zakonskom snagom, sa kojom bi se u 
cilju održanja trajnog i racionalnog gospodarenja pre- 
pisale sve potrebne mere, upravne, privredne i finan- 
sijske prirode za reorganizaciju, sanaciju i olakšanje 
stanja Krajiških imovnih opština. Meni je poznato 
da g. Ministar imade osobitu želju, da se ovo pi- 
tanje sredi, onako kako bi najbolje odgovaralo op- 
štim i državnim interesima, pa ču biti slobodan da 
iznesem moje mišljenji', da bi šume Imovnih op- 
ština trebalo podržaviti, to jest, uzeti ih u vlasni- 
štvo i posed države, ali kad Vlada neče da zagriza 
u ovo pitanje bez volje pravoužitnika, onda bi se 
moralo čekati da ovo pitanje sazri samo od sebe. 
a to bi moglo ići na sledeči način: da se dade ovla- 
ščen je Ministru šuma i rudnika da u dogovoru sa 
Ministrom finansija može preuzeti one ^ Imov- 
ne opštine koje donesu pravovaljani zaključak, sa 
kojim mole da" ih država preuzme sa svom aktivom i 
pasivom u neograničenu svojinu države, sa aktivnim 
i peiizionisanim osobljem, bez prava na servitute na 
predane šume. 

Ovaj moj predlog osniva se na tom, šio šume 
Imovnih opština u velikoj većini graniče sa državnim 
šumama pa bi država mogla preuzeti jedan veliki dio 
ovih šuma na čuvanje po svom sadanjem osoblju, 
sa čime bi se smanjili troškovi režije. Nadalje uzi- 
manje ovih šinna u vlasništvo države jeste potrebno 
i iz vojničkih strategijskih razloga, naročito šumske 
posede Ogulinske imovne opštine, koje potpuno gra- 
niče sa državnim šumama kroz koje je potrebna iz- 
gradnja cesta. Budući da imadein veliko poverenje 
u Kraljevsku vladu i pošlo sam uveren da g. Mini- 
star šuma i rudnika vodi računa o ovom teškom pi- 
tanju, to izjavljujem da ču glnsafj za budžet. (Odo- 
bravanje kod većine.) 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има парод- 
ini  iioc.iamiK г. Мнлап Божић, 

Милан Божић: Рођен na домаку пашпх поно- 
сннх n.iaiimi.i од уиијск сам смаграо, да cv name 
mvMe играле једну видну улогу, ne само v нашој 
iipmtpe.uioj ипдустрији, него n v паткжалном по- 
гледу. Факат, да name шуме претстанл.ају скоро 
'i ue.ioKvmioi iianiei извоза, najoo.mi je доказ KO- 
ЛИКу иредпос!  имају name шуме v nanioj napo.mo.t 
привреди. 

Нарочито v данашн.ој пчпкој прпнредној кри- 
.m дрварска индустрија мора се mio јаче viainupc- 
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стовати и ради рада и зараде од које живе читави 
крајеви нашег и онако пауперизованог села. 

Moja jo критика, господо, била од увијек ис- 
крена и добронамерна и тежила je само за тим, да 
се nama шумарска политика у извјссним питањима 
поправи и промјени na бол>е. Руково^ен овом до- 
бронамјер«ошћу хоћу да својим скромним силама 
помогнем повол>нијем и бољем ријешењу пробле- 
M-i и нитан.а која постоје и која се појављују. 

Према званичним сгагисгичким подацима це- 
локупна површина шумског зеиљишта у нашој др- 
жаии износи око 10 и no милиона хектара, a под 
шумом je стварно око 8 милиона, остатак су шика- 
ре, голети и пуста земљишта. 

у годинама добрих конјуктура у нашим др- 
нсавним шумама сјекло се je годишњс око 5 мили- 
ona кубних метара. Onoj дрвној маси треба додати 
око 2 милиона кубика, који се издају бесплатно 
као сервитутно дрво, a осим тога jom најмање 
600.000 кубика дрвета, које се бесправно сијече. 

Морам истакнути и нагласити, да су многе др- 
жавне шуме незгодног прашуиског карактера, да- 
леко од саобраћајних сретстава тако, да се на рен- 
габилну експлоатацију нс може рачунати. 

Настанком опште кризе дошла je и дрварска, 
Koia je за минулих 6 година донијела поразне ре- 
зултате. Многа шумска предузећа морала су ли- 
квидирати, a велики број их je iiponao. 

Међутим, данас се већ са задовољством може 
констатоваги, да од назад неколико мјесеци наше 
■mnapcKo тржиште и уопште европско показују 
зиакс веома добре конјуктуре. /1рво се тражи, 
CTDVrape су у погону, a цијена je задовољавајућа. 
Да се je повећала тражња дрвета на свима тржи- 
пЈтима и да je цијена дрвета рапидно поскочила, 
оазлог лежи у томе што се све земље, све државе 
гоозиичаво наоружавају, управо такмиче, која ће 
će боље спремити у наоружању. Шта више поједи- 
» тржаве, које и располажу са шумама, показују 
оокудицу V сировом дрвету, нарочито у погледу 
енабдевања њихове индустрије, a у те државе у 
„n'noM реду спада Немачка и Чехословачка. 

Оиом    приликом   морам да констатујем, да je 
,,..,„.,  чрварска индустрија, кривицом Владе,    пре- 
"ппела веома тежак ударац ради санкција, пошто 

'  pno нашега дрвета извожен у Италију. 
Према  цобијеним нИформацијама, данас je тр- 

жиште   арвета  чврсто,  Повећан.с тражње упливи- 
1() ie на скок цена као и na noiul.an.e продукције. 

погимечпп скок цијена у иеким врстама дрвета кре- 
К?сеод60% до 1<><)".. 

Највећи скок цијема показује се код боровине 
uoR Koie je цијена постигнута ca 100% до 200% 
ftuuie него почетком 1936 године. 

Huna велика предузећа, Koja су се још раније 
„'na na иностраним тржиштима, добила суве- 

' rc поруџбине из разних земаља и колико ми je 
;   .шгго nama крупна индустрија дрветом ангажо- 
вала je сву своју продукцију унапред за неколико 
иесеци. 

Остаје још производња мале индустрије, Koja 
ioni није обезбедила   тржиште sa себе у толикој 
МС 

un.i 
im, да би се могло рећи,   да je и ii>eiia   продук- 
;,, 'ангажована за umne мјесеци и да може мирно 

падити, рачунајући да he од рада   имати   и   при- 
мјер«у зараду. 

11ч напријед излож)гнога разаоире се и може 
се позитивно очекивати, да he дрво у нашем изво- 

зу у OBOJ години заузетн прно мјесто које je нмало 
све до 1930 године. 

Ila када веК дрво заузима прво мјесто у на- 
шем извозу и игра велику улогу у нашој наролпо! 
привреди, то безусловио треба наптм тумамга пб- 
светити што већу пажњу. 11a првом мјесту треба 
стнорнтп јсдан далекосежаи план и програм, no 
коме би се ппјсдипа питаша морала ДОбро проучи- 
тп, a joni бол>е решити. Ha другом мјесту нашу 
шумарску nonmiKv требамо безусловно дебараси- 
рати од уплива партизанске политике, До сада 
оиога пије било и ja сам рапије у буџетским деба- 
тама o овоме говорио и доказивао, да nama шум- 
ска политика већ дуги низ година није добра n 
да иде једиим наопаким путем. Рђава je била не 
само ради она два разлога, која сам мало прије 
спомеџуо, него и ради тога, што сс код чиновника 
није увек тражила способносг и стручпа спрема, 
него, нажалост, аартијска арипадност. Док се год 
ово питање нс уреди не може бити нп говора o 
правилном уређењу и корисном решавању шу.м- 
ских пигања. 

Експлоагација која се данас npinn у нашим 
тумама ни мало не одговара шумско-узгојним мо- 
ментима, нити индустрпјским. Е'фекат тих експло- 
атација поразап je ca пационално-економског гле- 
дишта, те једино одговара моментаним фискалним 
интересима n прохтевима. 

По данашњем пачипу експлоатисања пропада 
шума n nama нациоиална инду.стрија. () тумско- 
ипдусгријској полптицп ne може on ni im говора. 
Томе je поред горњнх разлога крива сасвим једно- 
страна наобразба натих шумара, који у индустриј- 
ске проблеме нису ynylieHH, него великим дјелом 
у нндустрији гледају највећег непријатода шуме, 
која je no њиховом схиатању само украс Природе, 
a не и нациоиално благо од којега треба да живи 
велики дио становпиштва. 

Поред девастирања паших шума од страпе ве- 
ликих предузећа, која у главном воде страни ка- 
|1итали n o којпма се je говорило приликом претре- 
еа моје ппгсЈтелације 0 „Криваји" и шуми „Дум- 
ппцн", развила се je у неким срезовмма Босне naj- 
ординарнија i<pai)a дрвета из државпих шума. Ове 
крађе узимају такве размсре да пријети опасиост 
тоталпог девастирања шумскнх површипа и то na- 
рочито у Срезу тузлапском, кладањском, грачанич- 
ком, фојппчком, ишпеградском, теслићком итд. 
Ulio je najiope шумскп opranu резигпирапо изјав- 
љују, да су пемоКпн да овој ил.ачкн држаипе и na- 
родпе имовипе сгапу na пут, наводећи као главпи 
разлог то, шго ne паилазе na ефикасну потпору од 
стране државпих власти ради партијских иптереса 
владајуЈк' странке, C друге стране, што савеспи чу- 
вари шума ne смију од пријетњи и терора партпј- 
ских „Совјета" дапкакве мјере предузимају, јер 
зпају шта их у томе случају чека. Поред тога, на- 
жалост, има довољпо ипдиција да су и мпоги шум- 
ски оргапи уплетени у овакве крађе. 

Када се узме у обзир велика важност шума и 
њена улога не само у нашој националној привреди 
него и љен утицај на климатске прилике, на кон- 
(Јјигурацију и плодност тла, онда се без претерп- 
вања може рећи, да се њиховим девастирањем до- 
воде у питање животии имтереси и опстанак 
тежака. 

У споменутим срезовима овим девастирањем 
врши се трострукн злочин: прво, уништава се др- 
жавна и народна имовина,    друго, непосредно се 
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газе сервитутна права гежака и греће, mro се на 
један кримииалан начин користе поједини партиј- 
(.ivu „шверцери" и кируминрини државви органи. 
Оваква крађа државних шума оосгала je у многим 
срезсшииа зашп ii главно врело великих прихода 
iii'KD.iiiuiiiK' препредидох шверцера. 

AKO се ;ucii да неко буде ухваћен, ro обиздо 
страдају čim који ej биједног материјалног стања, 
.LIH главни криицм и махери ^јек остају неоткри- 
вени. Сиротиња, Koja служи као сретство главнии 
шверцерима (јива кажњена, али сс казне обично 
опросте, a штета се нема одакле наплатити. 

Овим „послои Оаве се код нас читаве ор- 
ганизације у којимз сваки члан има своју одре- 
\,сп\ функцију: јсдни сијеку, други израђују дрво, 
трепи пазе на дугаре, a четврти сакривају украдено 
дрво, који чекићају фалсификованим чекићем. 
„Дисцнп.пт;! организације" не дозвољава ла се 
одај) i лавни кривци. (>воме злј греба ш ro upe стати 
на ii\ i макар и најдраконскији« мјерама. Moje je 
Mimi.i.cii.c, да би се mro прије морало ријешити пи- 
тање одјељивања општинских шума чч дрзкавних, 
затим iimaii.c мјера и балтадика, jep on сс овим 
путем једанпут зц увијек стало на ayi оиии ино- 
гнм злима, KoJ« код нас у Босни владају. 

Поред гога било би потребно да се изврши 
crpoi .i ревизија свих експлоатациоиих угов<>ра, 
којима се газ« (^ечена npasa појединих села и dn- 
im'iiiiM jep досадашљи уговорн поглавито са стра- 
ним фириама гакови су, да je иногим проткима 
кривицом Министарства шума и руда учињеиа 
грдна штета нашем народу, који je имао права 
служности у пијгдиипм шумама, a која су праиа, 
експлоатационим уговорима одузета. Ради гога се 
веома често дешава да долааи до гешкнх и крва- 
вих сукоба рада појединих шуиских одјела, на 
које ej поједина села и општине нмале од иамш- 
вјека lipami служности. U дон се ji: у таквим одје- 
лима немилосрдпо вршнла сјеча ваше шуме sa те- 
шке гатере страиих капитала, дотде наш тежак 
нема право да усјече нн за најелементариије по- 
гребе. 1'аквих случајева има скоро \ свима наишм 
крајевима Босне o чему сам говорио гфиликом моје 
интерпелације o „Криваји" и шуми „Думници" у 
i'.iiniri pa uком срезу. 

Поред свих ових зала, имао сам прилнке да 
се уијерим, да i\ код нас партијски „Совјети" 
успЈевали, ла све cAjecHe шумске органе испре* 
иијештају, да не би сметали њиховим личним ин- 
тересииа. г«> je тпдо тако далеко у алоупотре'- 
чама да су \ поЈединии ^езовима сервнтутно дрво 
добиЈади само они, који су се декдарисали као 
Јерезовци. Гакав случај био je и у иоме Срезу ви- 
шеградском, где je qptam мчелник Обркнежевић, 
na вајбезочнији начин злоупотребљавао своју 
власт даЈућн сирвитутно дрво само онииа, KOJU су 
приликом општинских нзбора гласали за ЈРЗ. Ta« 
ко je овај жалосни претргавник државне вдастм 
сроаао и себе и државву вдаст na иулу. 

II док партиЈски „Совјети" преко Министар- 
ii na шума скидвЈј најсавЈесније управитеАе шума, 
m ii- солеришу оне MIJU директно врше алочине 
према иароду. Исправни се шум'ски инжињери и лу* 
lapu браојавно премијештај] a штете се онн који 
наопако раде. Чак се поставл>ај) за директоре они, 
KUJU су вршили пропусте у висинм од 300.000 дин. 
n које je Државни савет осудио. Трпи се насилник 
м дачмја инжињер Драгутин Ластрић, на Хан Пи 
јеска, који je оптужен и код управних власти и 

код г. Министра шума као и кбд г. Претседника 
Вдаде. Чак je и депутација долазнла г. Министру 
са 2UU погписника, али оадава. Он he и дал>е upa- 
вити фингиране платежнице и псовати доорово- 
л.ачке мајке! 

Код иене у Вишеграду један шумар јавно псу- 
је грађанима српску мајку и na Иикољ-дан ножеи 
je уоо двојицу браће кршњака \ њнховој власти- 
TOJ Kyliii. UH H даиас служн у Иитеграду и прово- 
цнра даиомице мирпе rpaljaiie. 

Код оваквог стања ствари mije .ia мене im 
мало чудна ona погица у данашњој „Политици", 
да je у шуиској дирекцији > Сарајеву покрадено 
150.U0U динара таксених марака са дугорочних 
уговора. 

(Јвакови, гоеиодо, злочини деморалиту до 
краја иат пошгени свијет и убијају у њсмј сзаку 
вЈеру У државну власт. 

Зато Ои требало почети са најрадикалнијим 
мјерама м арочистити ове престуннике онако како 
су заслужили. '1ек онда би ее могли упослити omi 
наши млади инжињери, који се данас потуцаЈЈ од 
иемила до недрага валијући за кором хлеба. 

lio моме мишљењу греоало ои na шумском 
факудтету оеиовати катедру, одељење за шј мск} 
ипдусгрнЈу, и да се именују профеео})!! за гу стру- 
ку, uojn еу и иациоиалио м економски васпитани, 
a поред  roia имају индусгријску ираксу. 

Морами сви арионути и радити за заједничко 
добро, за заједничко спасавање. Ja сам у овоме 
високом Дому изнио и утврдно са доказима ко- 
лико ej нашој општој ствари учинилн несрећа де- 
вастатори наших шума, који еу 99% били страцци. 
Ja сам документовано изнео на UHOM мјесту иноге 
пљачке и злочине, KOJU су ови иммортирани стран- 
ци учинили нашој народној иривреди. Међу гима 
страним фириаиа највећа су зла нашем народу 
учинили „Криваја", „Варда", „Офа". »Босна , 
„1>оа'( „Viap', „Нашичка", „Викторија", „Дестила- 
ција дрва Тељлић", „Нихаг" и „Вирбо". Ове eno- 
менуге фирме оштетиле су државу само у једном 
периоду аа неколико стотина милиона. Мог\ вам 
СПОМенути да je један једипи експлоатациони уго- 
вор склоиллт са државом од стране Фрица Реген- 
штрајфа, оштетио државу са 195 милиона динара. 

Пама je свима у Босни и Херцеговини по.ша- 
io, ,ui фриц Регенштрајф не мирује, него он преко 
енојпч лудм у натој .UM.MI, који су њему ОДанн 
из врло појмљивих, звечећих разлога, наставља да 
роиарм п ди бије иза бусије. He смије се допу- 
ститл да поред свих извршених злочина триум- 
фује интерес једнога пустолова Фрица Регенштрај- 
фа. Ja с правом тражим од даиашње Владе, да се 
ono срамошо питање neli једанпут дефинитивно 
punu u iipiuKvie крају, нарочито \ данашње доба 
када je коп.укгура тврдога дрвета необично ПО- 
no.i.na, jep уз пропадање нацииналне имовине, б( 
потребе подноси страховите иати.е један ueo крај 
од 9 срезова, чекајући као озебао сунце, да почне 
прерада дрвета на индустрнјском постројсњу бив. 
„K'pima je  . 

Сиатрам за дужност да изнесем слиједећу с 
гестију. Када се ради o продаји целокуп^е i 
чајне имовине „Криваје" онда би био злочин да 
се ово Цар Немање благо до краја [)азаспе на pa- 
rnu- стране. Mu, господо, имамо name иајвеће др- 
жа1 ре iy3ehe \   Европи  „Шинад". Пишта не 
mi било nii.i.r и правилније нсго да се донесе ри- 
јешење Министарско! савета no коме би „ШипаД 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 1301 

требао да купи целокупну „Кривајину" имовину 
исто онако, каи што je учиљсии откуиом акција 
фабрике целулозс у Дрвару. За ово говоре сви 
државпи и национални иитереси, само то треба шти 
приЈе учинити да не би било прекасно. 

Ha концу сматрам својом иатриотском дуж- 
ношћу да нагласим, да би се у „Шипаду' мирале 
извршити извесне промене ради што боље екино- 
Mnjc, изоегавају11И сваки сувишан издатак и лук- 
суз. lio мом схватању „Шииад" je разасипао, na и 
данае разасииље нагомилаваЈући велики и скупо 
плаћени иерсонал, чије су плате у последње време, 
морам признати, снижене, али оним најситнијим 
место оним највећим. Мало више водити еконо- 
мије и у аутомобилима, јер су непрестано у по- 
крету, a то je све у вези са великим дневницама 
и издацима. Нарочито имати у виду способно, за- 
служно и национално чиновништво. Иоред тога, 
пензионере треба редуцирати и упослити наше 
младе шумске инжињере, који се потуцају од не- 
мила до недрага, a њихова су мјеста заузели пен- 
зиоиери, као и многи добро ситуирани људи, који 
врше фуикције у управном и надзорном одбору. 
Извјесна госиода Министри не треба да сматрају 
Шииад" као неко иартијско чедо, које тр'еба само 

да служи партијским инхересима a не национал- 
ним, jep има елучајева где су дефрауданти оили 
постављени за чиновнике у „Шииадовом" преду- 
зспу, a Оаснословне своте плаћане су једном сара- 
јевском адвокату. 

Норед тога, било je случајева, да су, прили- 
ком последше редукције, неки чиновници добили 
и отпремнину, na су иослије краћег времена опет 
иатраг враћени. Дакле, чак су награ1)ени! 

Цотребно je ироговорити неколико речи и o 
иашој ипдустрији жељеза у Зеници. Одмах no 
ослооо1;ешу споменута жељезара ступила je у 
сиедшо-евроиски картел у коме се налази и да- 
нас. Приликом свога ступања у картел стваранс 
су релационе цене за сва мјеста, a како je тада 
био увоз из ииосирамства олакша«о због недовољне 
царипоке заштите, ro су релационе цене биле »Har- 
ni, циже за она мјеста, која су била ближа граници 
Аустријо и Мађарске. 

Касније су се много пута царинске ставке по- 
висивале и кроз картел одређене квоте сваке ин- 
дустрије, па je на тај начин отпала и бојазан за 
veća из иностранства и то прво ради царине, jep 
се je, назови домаћа индустрија добро заштитила 
иарином, a друго и са одређеним квотама. Kao 
примјер наводим, да je заштитна царина била тако 
страшна, a и данас je, да та заштитна царина из- 
носи 50% колико кошта сама роба. Из свега што 
сам рекао излази то, да je немогуће нама у Босни 
и Херцеговини, да напш гвожђарски трговци и по- 
пед тога што су у центру железне индустрије, не 
могу куповати жељезо из Зенице ради превисоке 
iiieiie Hama жељезна индустрија у Зеници препу- 
стила je препродају „Крањској индустријској дру- 
жби" (Вестну) коју она послије преко својих по- 
узданих људи пласира no читавој земљи. Карактс- 
ристике ради споменућу те добављаче жељеза: 
Коитиненталио A. Д. Загреб и Нови Сад" (чешки 
жидови), затим Лајош Си1[иц из Осјека, Игнац 
грос из Винковаца, Штајн и Шрајбер из Новог 
Сада, Вакслер пл Нове Градишке, Барцел из Су- 
ботице итд. Kao што видите, господо, све сами 
чисти Шумадинци, Онаквим радоп nama жел^езна 
индустрија у Зеници чини етраховиту неправду и 

према нашој националној привреди, као и према 
нашим домаћим људима на које се увијск може 
рачунати. Поједини домаћи трговци који годишње 
повлаче милион динара робе, не могу вагонима 
узимати робу из Зенице, него то морају куповаги 
из Суботице, Осјека, Винковада, Вараждина итд., 
jep овим својим наопаким радом дато je могућно- 
сти само странцима гросистима да створе од њих 
многоструке милионере и jep се у мањим количи- 
нама гвожђе не може уопште повлачити директно 
из жељезаре. Они на сваком вагону зараде од 4- 
до 5 хиљада динара и поред свега тога они зара- 
t)yjy велике своте продавајући жељезо no свима 
крајевима Босне. 

Зато би требало у интересу наше националне 
и домаће привреде релационе цијене поправити, 
jep je досадашњи рад био страховито штстан за 
нашу привреду, a у исто вријеме наша жељезна 
индустрија трпила je и моралну и материјалну 
штету, препуштајући странцима све послове. Hama 
национална привреда императивно захтева да 
се ово досадање наопако стање што прије доведе 
у склад и поправи на начин како то одговара др- 
жавним и народним интересима. 

Ове моје напомене и сугестије нека послуже 
за стварање једног доброг система и програма ра- 
да, који he у себи садржавати не само нате при- 
вредно оздрављење већ и изгра1)ивање здравих те- 
меља једне боље и сретније будућности. 

Пошто не верујем да ће Краљевска влада ис- 
пунити све оно што je потребно, то изјапљујем 
да ћу гласати против. (Одобравање и пљескање на 
левици). 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народ- 
ни посланик r. Живојин Димитријевић. 

Живојин Димитријевић: Господо народни no- 
сланици, пошто нисам имао прилике у овој дебати 
да говорим ви ћете ме извинити, пошто морам 
коју реч да проговорим o мом срезу. 

Господо народни пбсланици, мој срез до рата 
био je најживл>и срез у нашој Пјредратној- Србији, 
a од рата мој je срез најсиромашнији. Moje сре- 
ско место Лозница имала je осморазредну гимна- 
зију, имала je Окружни суд који je образован у 
Лозници још 1840 године, a господо 1931 године 
тај суд je укинут и остала je Лозница потпуно је- 
дно село калдрмисано. Ова варош Лозница нити 
има свога водовода и воде. Кад дође пазарни дан 
или вашар дођу људи из Босне, пију загађену воду 
реке и то ca шакама. Ja сам молио прошле године 
Министра грађевина, да отвори кредит којим би 
се подигла два артерска бунара. Ja нисам то успео 
да добијем и ако je Лозница место где je први 
топ испаљен, где су се ратни окршаји дога1)али 
и где je рат завршен. Лозница je услед тога и да- 
нас тако изрешетена да неће бити за догледно 
време у стању да оправи оне куће које су пору- 
шене и попаљене за време рата. 

Господо народни посланици, ja сам у прошлој 
години молио и тражио да се Окружни суд врати 
у Лозницу. Краљевска влада др. Стојаднновића 
била je опремна за то, али je у Сенату то про- 
пало те суд није био враћен у Лозници. Један no- 
сланик са левице говорио je и молио Министра да 
треба да остане тај суд за три среза наша у Шапцу. 
Али потребно je, господо, и праведно je да и тај 
суд пређе из Шапца, jep та три среза нису много 
удаљена од Лознице, a наша Азбуковица удаљена 
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je 180 км. од Шаица и гсшко je доћи до суда пр 
исиремену и у зимско доба. 

Потпретссдипк Војко Чвркни: Гослодине по- 
слациче, молим Вас да се држите дневнога реда, 
ii;i дневиом реду je Мннисгарстио шума и рудника. 

Живојин Димитријевић (наставља): Ja рачу- 
иам да he Краљевска влада узети сгвар у оцену и 
створити суд у Лозници, чиме би учинила велико 
добро оном народу коме je толико удаљвн суд од 
куКе, да мора no неколико дана да проведе до суда 
и док се врати кући. 

1осподо народни посланици, мој срез изложен 
je водоплавима река Јадра, Жеравиње, Лешнице и 
то дави сиротињу. Ja мислим да je потребно да се 
постара Краљевска влада, да се ове реке каналишу 
и да се обезбеде толике хи.ч.адс хектара и толике 
ппродице од глади. 

Господо народни посланици, ja мирам да про- 
говррим коју реч o нашим шумама. У мом срезу, 
грсподо, има државних шума онолико колико сви 
срађани имају и шуме и оранице. Господо, гранич- 
ue линије ових шума удариле су сељаку кроз авли- 
је и испред авлије и селЈак нема куда да протера 
enoje марвинчс, јер увек наиђе Ha граничну линију, 
a кад пређс граничну линију шумар то достави и 
ту се грдно велике казне плаћају и сељак не може 
да држи стоку, ако остану ове граничне линије 
које су данас. 

Господо народни посланици, та сиротиња има 
Грдио велику муку кад хоће себи да направи какву 
кућицу или зградицу, јер док се ствар доста лако 
сврши у шумској управи дотле пропадне у Дирек- 
цији и одатле се ретко када врати. Господо народ- 
ни посланици, све ове државне шуме, Видојевица, 
1 lep, Иверак то су биле све шуме општинске, сео- 
ске, никада нису биле државне, na су у оно време 
дзвесни функционери и народни посланици били 
иавалили на сељаке да даду држави те шуме стим 
да шеће плаћати порез и да ће имати право сече и 
ужитка. Јадни сел3аци су дали и данас сељаци не 
могу те шуме да уживају a без шуме не могу да 
raje стоку, зато што нема никакве сеоске утрине и 
себског иман.а, a држава je заузела те шуме без 
икакве накнаде. 

Moje je мишљење да се иверак који постоји 
изме1)у општина и који je такорећи у селу које 
нема никакве шуме, уступи општини, онима чији 
je и био да би селЈак могао да има бар ишта сео- 
ске утрине те да гаји своју стоку. Господо народни 
посланици, ова шума секла се je немилице и inv- 
мари су продавали ову шуму, na сам ja долазио и 
тужио нх код једнога Министра, na и код другога 
Мимистра, али тк-ам uorao нитта да успијем, да 
се томе СТШе Ha крај. Узимале су се читаве шуие 
и продавале дсж није дошао министар г. Ђура 
JaiiKOBnii, који je стао иа пут оиим немилим 
дога^ајима. 

Ja liy молити г. Miiiiimpa да одрсди комисију 
Koja ои ове грапнчне линије повукла. Господо на- 
родаи посланици, ви знате какав je био прије 
Шумеки закон, да шумар када ухвати гороселца 
npnjaiui oiimmim a ona ИЗашаље диа ОДборНИХа И 
кмета ради процеие, Данђс гога закша вемд, вето 
т\млр реферише онога кога хоће да запшие, a не 
прапога гороселца. Ja бих молио да г. Мииистар го 
ПОВр&ТИ li кала шумар ухваТИ ГОрОСбЛДа да n iupnic 
два одборшка И један кмгг увиђај, да on се \тнр- 
доло ко je ту шуму исекао. 

Господо народни посланици, дапас je пшорио 
једап аднокат са београдске калдрме 0 сељаку и 
сељаковом животу. ()н сматра да je то сел^ак пред- 
ратни .који ме зна за политику и који није знао 
како га дере адвокат. Ja мислим да сељаку не могу 
noMohn адвокати са београдских Теразија нити he 
ишта учинити за сел.ака no срцу, a језиком могу 
причати и говорити. 

Господо народни посланици, овде je иного 
рсчи пало са стране левице на нашу Краљевску 
владу. Ja сматрам да je то све неправедно, јер рад 
Владе r. др. Милана Стојадиновића осетио се код 
целокупног нашег народа у поправци цена пољо- 
привредних производа на пнјаци, у раздужењу се- 
љачких дугова и надам се и верујем, да he и од да- 
нас na надаље Влада чинити све да буде најбоље. 

Ja господо изјавл>ујем, да hy гласати за овај 
буџет и дајем овој Влади пуно поверење. (Одобра- 
вање и пљескање код већине. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Реч има иарод- 
ни посланик г. Милан I ICTKOHHII. 

Милан Петковић: Господо народни посланици, 
шуме и шумско питање бивше Босне толико Je 
важно, да се ja у истини не усу1)ујем да говорим 
0 тако крупном и важном пигању народне п др- 
жавне привреде, не ycybyjeM се да говорим o гомс 
у 5 сати ујутру после једне дуге и непроспаване 
ноћи. To je једно, a друго, и мој предговорник г 
Божић дотакао се тога питања и изнео ona миш- 
љења и она гледишта, која ми сви у гим крајевиш 
босанских шума имамо и за које on желели да се 
остваре и да садашња Влада као и буду11а, која he 
доћи дај Боже што npe, усвоји га и поправи све 
попрешке учиљене до сада, и усвоји ту полптику 
као један од врло важних услова из будуће наше 
народне и државне шумскс привреде. 

Kao што рекох нећу говорити o томе пигању 
зато, али ћу овом приликом да дотакнем једно 
мало споредиије питање које би могло да буда 
у вези са тим питан.ем. Како се не експлоатишу 
шуме у Срезу власеничком, као mro се до сад чи- 
нило, него се врши сеча у режији, ja бих замолио 
г. Министра шума, односно његове претставнике 
овде у Народној скупштини да обратс neliy паж- 
њу на иачпн, na услов n na прилике под којима 
се врши сеча шуме и како се тим манипулише, да 
нема можда жалби и тужби n да ли се не поступа 
iipomnno прописима у io.NU' погледу. Hehy конкрет- 
no nninia да пшорим, али молпм да сс o овоме no- 
веде вајозбил>нијег рачуиа, како у Шумској упра- 
nn пјсеачкој, гако и у свима суседним шумским 
управама. 

Друго једно питање, мање важно питање, али 
за народ »рло крупно mnaii.c, питање слободне 
испаше у Грабовичкој планини. За ту испашу у 
Власеничком срезу већ дие године води се борба 
међу гсл.ацима. Једни присвајају право испаше аа 
себе, a други сељаци то им оспоравају и присва- 
јају право испаше за своју стоку. Да би се спри- 
јечили пемили догађаји, државне n.iann гребале 
on ono пптап.с pacnpaninn n ријешити ia > СМИСЛу 
iiocTojeliii.v закона и обичајног права. Па бих мо- 
лио г. Министра шума и руда и њсгове заступни- 
ке у Народпој скупштини да томе питању посвете 
пуну IIM/KII.\' h.\\ г   аитање и заслужује. 

Tpehe питање у вези са шумским то je доде- 
љивање државие земл.е оскудним сељацима и пи- 
гање ликвидирања узурпација државне земље. Ja 
hy да узмем у руке Уредбу коју je донело Миип- 
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старство шума. Ова Уредба има одредаба које су 
апсолутно неизводљиве у данашњим приликама. Да 
споменем § 10. Ту се каже, да узурпант, коме се 
узурпација не може доделити, има право кућу пре- 
селити и Bohe почупати у року који не може бити 
већи од четири месеца без накнаде. Само кад чи- 
тате ову одредбу ове уредбе, види се да je ово 
неправедно. Наш земљорадник због тога каже да 
се оио није могло ни под Швабама дешавати. Уз- 
мите само пример да je неко могао држати 10, 12 
na и 1S година ту земл^у и ja бих желео да видим 
ко би срушио ту кућу, како се каже у овој уредби 
са законском снагом. Ово je тако зато, што се до- 
носе уредбе ван Народне скупштине, где им je 
месгода се доносе. Да je Народна скупштина кон- 
султована ja сам уверен да оваква одредба не би 
могла ући V ову уредбу. 

Замислите, господо, случај да су људи узурпи- 
пали једно државно земљиште пре десет година 

пошто немају свога властитог земљишта, налазе 
се и сада на том државном земљишту са својом 
KvhoM и са својим воћњаком. Ja бих желео да ви- 
дим и тога чиновника и тога органа државне извр- 
шне власти који би имао срца и душе да овога 
човека из куће избаци и онај воћњак почупа. И 
зашто онда уносити у Закон једну одредбу која 
се Не може извршиги. (Ледан глас: To није тако; 
неНс му иико отети земље). Није тако зато што je 
сад пет сати a кад буде десет сати, док се одмо- 
риш, онда ћеш видјети, да je овако. 

Друго једно питање које je овде врло важно: 
затворен je рок предајама нових молби за држав- 
Hv земљу. Ja сматрам с обзиром на прилике које 
владајУ У бившој Босни и с обзиром на неписме- 
ност' сеЛЈака и интересената. да би требало овај 
рок оживети понова и зато поставити рок од једне 
nviie године дана и то објавити преко општина. 
V исто време наредити органима шумске власти, 
лугарима, да они имају доћи у свако село и то 
caomuTCH.c учинити уз потврду старешине села, 
ia пс би нико после могао рећи: Па ja нисам знао 
за тај рок. 

Имао бих jom говорити o уредби, али кад 
видим чи i? и ваша жеља ',ia прекинем јер смо сви 
заморени/ја ћу да прекинем, a биће времена да o 
,м)1 опет говорим. 

Даље желим да постаним питање г. Министру, 
кога овде нсма. али има њсгових помоћника.са- 
ладника и заступника и тоово питање: каква je 
то била нека нарочита државна, шумско-привред- 
La политичка и националва вотреба да се оснива 
iiivMCK.-i дирекција v Тузли? За време аустријске 
управе била je само јсдна шумска дирекција, одно- 
сно једно одељење при бившој Босанској влади v 
Саоајеву. Нашло се je, да ће послови ићи боље и 
ил време сс свршавати ако се оснује још једна 
шумска дирекција у Бањој Луци. И осиована je и 
чруга шумска дирекција. A сада наједанпут осни- 
ва се и трећа шумска дипекција v Тузли, v сре- 
ском месту Министра саобраћаја др. Спахе. Ta ве- 
IIIK:I и крупна народна потреба нс беше док Спахо 
ис jiohc v Владу, и док не постаде један од ових 
триумвира. Народ се uma: какна je ono иелика др- 
жавна и iiivMCKo привредна политика захтевала да 
се ocHvie шумска дирекција у Тузли, na да се тоЈ 
lUVMCKoj дирекцији придељују и шумска подручја, 
Kola су скоро два пута ближа шумској дирекцији 
х- Сарајеву, што :tiia и помоћник г. Минихпгра шума 

и руда, као што je на пример оно подручје око 
Завидовића које je два пута ближе Сарајеву. 

Осим тога Шумска управа у Пијеску удаљена 
je од Сарајева 79 км. a од Тузле око 120 км., али 
зато што je то среско место изборног среза три- 
умвира у Влади, поступило се овако. Никакве 
стварне потребе није дакле било, да се у Тузли 
успоставља Шумска управа. Осим тога државни 
буџет ће се сигурно оптеретити макар за 1 милион 
динара, a тај милион могао се дати оној сиротин.и, 
која Спаху слави и у звезде кује, a потпуно узалуд. 

Још бих замрлио и упитао претставнике и Чиу- 
марства и рударства, зашто извесни грађани земл.е 
наше, из Тузле и околине тузланске, немају право 
да буду ппимљени на рад v рудокопу угљена и у 
солани у Креки код Тузле као прости физички 
ралници? Не траже они намештење чиновничких 
приправника, саветника итд. него намештење про- 
стих радника и то не стално намештење, него ме- 
сец-два и три, да нешто зараде. Јесте, али кала сам 
ja замолио да буде примљено мојих 7—8—10 се- 
л,ака не за пола године или четири месеца, него 
само за два месеца, мени je одговорено: ми не 
смемо да снижавамо број муслимана, који радс ту 
и који je предвиђен да ту ради. A зашто? Вал.ла 
и Срби имају право на запослење. Одговорено ми 
je да не смеју од Спахе. Мени ie овако лиректпо 
одговорено. (Нурија Позперац: И тебе cv мусли- 
мани гласали!). Jecv. Нисам ja против муслимана. 
Ja имам одличних пријатеља муслимана, које 
искпено волим и који мене воле. али ако ja нисам 
за Спаху, и његову политику, не значи да сам ia 
против муслимана и да не смем да тражим право 
за запослење и других сељака. 

Потпретседиик Војко Чвркић: Господине го- 
ворниче. то већ прелази у лично објашњење и v 
приватан разговор. Ja Вас молим да говорите, a и 
Вас, г. Поздепац. молим, да се не објашњавате са 
г. говорником. 

Милан Петковић (наставља): Поставио бих још 
само два кратка питања: да ли се у Министарству 
шума мисли штогод o сечи орахових стабала? 
Мисли ли се томе учинити крај на овакав начин, 
као што се сала оади или се мисли да се и дал.с 
ссче. Да ли поједини људи, који cv претседници 
месних организапија ЈРЗ . већ за то. што су под 
том фирмом. имају право да у државној шуми сску 
опахова стабла no милој волји. (Иурија Позлепац: 
To у твом Knajv није тачно. Код дирекпије се обави 
лицитација и ко ie лобије, Tai сечеУ Министарство 
шума и дипекција имају право појединим л^улима 
да' дозволе сечу и без лицитације, na ja се и nno- 
тивим сјечи бсз лицитације, a не с лицитацијом. 

Дозволите ми. господо, ла поставим inm јелно 
питање. (Симо Марјаиац упада у реч). И ако ie, 
лраги Симо, пола шест сати изјутра ja и опога часа 
не престајсм бити без occhaja своје дужнпсти као 
народни посланик. Па кала ово питање шоставл.ам 
ja молим другове и г.г. народне посланике ла чују 
ово моје питање, a нарочито да чују претставници 
Министарства шума и рудника. 

Зашто je ловамки лворац у Пијеску напуиГт^н 
н претворен v летно прополнлиште госполо Миим- 
стара и гвопођа, у партијско саста1алиттс и KV- 
глалиште. Народ са сузним очима баиа своје no- 
ГЛвде на дворац у комс се одмарају и пповоде 
људи који су и велико Дело Псликог Крал.а. соп- 
ственика тога дворца, називали казном за народ. 
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Шумски органи долељивани су на полипијску слу- 
жбу, исклјУчиво полицијску службу у Пијеску за 
време боравка г.г. Министара и њихових ппро- 
дица, a то ie доказ да режим сматра. да и стручна 
лица као државни службеници могу се употребља- 
вати на штету њихове службе за коју су плаћени. 
Народ Bpeha и бо.ли га што се и оам дворац, у 
коме се je пок. Крал^ одмарао, употребл>ава за 
агтартмане г.г. Министара код толиких сгторедних 
зграда v кругу дворца. 

AKO je, господо, одлука o наоуштању дворца 
дсфинитивна и донесена са највишег места, онда 
ocehaJH пијетета народног неодољиво траже, да се 
лворац или остави неупотребл>ен, јер он ie све- 
тиња нашега народа. или да се употреби у нскч 
цил> виши, за неку установу. коју je пок. Крал. 
сматрао корисном и актуелном na да дворац тако 
буде споменик једне од многих великих мисли 
Пеликог Крал^а Ујединитеља. 

Бпг je сам хтео, да баш у овом часу, кад ово 
говприм. врши дужност заступника Министра шума 
и рудника уважени Министар за сћизичко васпи- 
таше народа г. Рогић, место ресорног Министрч. 
Ово рекох ради онога, што хоћу даље да кажем. 
I FeKa буде raj дворац зборно место сокола жупе 
Тузла—Сарајево, оног сокола којем je Велики 
Краљ дао Првенца Оина нашег младог Крал.а на 
чело. Ово je жел>а и молба народа онога краја, 
И свега народа босанског дела Дринске бановиие. 
AKO ни TO не, онда нека се тај дворац употоеби 
за нека др\та културна и хумана друштва, али у 
пуном чувању осећаја пијетета које гаји онај 
с>слобо1,ени народ у непоср-едној и дал>ој околипи 
лворца. Толико рекох и душу спасох. (Одобравање 
ма левици.) 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народ- 
ии посланик Светозар Тасић. (Гласови: Није ту!) 
Како г. Тасић није присутпн, то се сматра да јг 
ичустпо од речи. 

Реч има народни посланик г. Душан Иванчо- 
вић. (Гласови: Није ту!) Пошто г. Иванчевић није 
присута:н( то со сматра да je одустао од рсчи. 

Рсч има народни посланик г. Вукашин Cna- 
соиић. 

Вукашин Спасовић: Господо пародни посда- 
иици. за буџет Министарства шума И рулника, који 
HUM j« предложен, иорујсм ла јо Јгнето у нсти само 
.MIO mio je иајпотребније, a ПОШТО имам пуно по- 
iu'|)cn,a у Крал>евску владу и Прстсгднмка Владе 
г. др. Милана CTOJa;umomilia н уиажеиог Mmm- 
cipa шума и рудмика г. Ђуру ЈанковиКа, кога ia 
HIU'OKO цсиим, то сс у детал>е истог буџета неЛу 
улуштати. 

Јавио сам се за гсвор код предложепог буџета 
OIKM' Мтпктарггиа да умолим r. Микистра mv\ia 
и рудника за c.uMrlu'; Реон тумскс- улраве у Пиа- 
п.ици не обухвата цео иростор Среза иоравичког, 
loK реом шумске управе у Рашки npocmpe се и 
па извесан део Среза моравичког, гако да шуиска 
управа, која јс \- i'aniKdj, v друтој бамоеини, врши 
надаор м одобрава оечу шуме, која се нвлази у 
Срезу моравичком. 

Молнм гооподина Министра тума и рудтгка 
i:i ивволи варедити Шумској управв у Ивањици и 
Шумској упраии у Рашкој да peoe« шодел« како 
су срезови управио-политички гк>дел>ени, јер h« ое 
гим грађани cpeaoea спвсти нзлишних грошкова, 
које чиие иду^и \   гуђи cpcs. 

Веома je потребно, господине Министре, по- 
ново извршити разграничаваи>е државне шуме из 
села БудожелЈе, као и грађана општине Средњо 
речке и државе, јер je првим разграничењем др- 
жава узела овим људима њину имовину. Потребно 
je, господине Министрс, ослободити сиромашне 
сваког плаћања за попашу стоке у државним паш- 
њацима мога среза. 

Господо народни посланици, претставник сам 
једног од најсиромаишијих срезова у границама 
предратне Србијс, којн се налази у много тсшким 
приликама и нсволјИ, које га већ низ година rvme, 
a која ћс га jom и вишс гушити ако му сс од стра- 
не дпжаве једаред помоћ не укаже. 

Нека ми Краљевска влада опрости. mro ћу 
бити слободан овде изиети, да je мој Срез мора- 
мички, кога имам част претстављати, бмо мећу по- 
вима у стваран.у ове нам миле Отаџбине, a да je 
он као такав жртва остао са опште стрпне, и до 
сала није био потпомогнут за све време овог нашег 
заједничког живота. 

Апелујсм на Краљевску влалу и вас, гоопродо 
наподни посланици, да ое у границама могућности 
овај толико голина запостављени мој срез од отра- 
не државе и бановине помогне, и ла се културио 
подигне. Ta помоћ, за којом вапи толико годигна 
овај срез није толико велика, am je за живот на- 
рола у оиом срез\' толико важна, да сс жељно оче- 
кује, ПЈто каже народна: „Ko озебао сунце". 

Најнужније су потпебе следе11о: 
1) Отворити у Ивањици воћарско-сточарску 

шкодгу, noiiiTo je ово иесто веома подесно за ту 
школу, која не само ла би служила Срезу моравич- 
ком за васпитање и учење омладине овог среза, 
ве* Cm и велике користи видсли и остали срезови, 
који си суседни са Срезом моравичким. 

2) Дати IIOMOII и намештај за ново подипнуту 
болвицу, коју су грађани Среза моравичког са ма- 
лом   miMoiiii  оа ume  подигли,  a  која  се  зидала 
као Скадар на Бојани. 

3) Отворити поиоиио у Ивањици JV разредну 
гимназију, noiiiTo у Ивањици има добра општин- 
ска аграда за исту гимназију и општина даје за 
ту сврху поред зградс сва учила, огрев, осветљење 
и послугу. Ту се не би чинила велика жртва од 
државе. 

4) Извршити реконструкцију пута Ивањица- 
Ариље v месту Клисури, уколико га бановина није 
jom иогла довршиш. 

5) Доделити IIOMOII за довршење регулације 
Шл>ивског потока, који тече кроз варошицу Ива- 
њицу, ii који ири свом бучном надоласку прет- 
сганл.а опасџост како за варошицу, LIKU и за ба- 
iiommcKo ииање. 

8) Довршити пут Ииаи.ица Студеница и njn 
Придаорица Остатија, који je 30 година у изград« 
ii.ii и jom није довршен. 

7) liniioniiiitKii пут Чачак Гуча 1 lnaii.ima— 
Сјеница прогласити .ta државни и на истом извр- 
iimiii већу рвконструкцију. 

8) Дати MOMOI, .ta изпрадњу пута МеНуречје— 
Kiimi.i.f   Ступска чесиа. 

!)) Дати помоћ ia изградњу пута Ме!)уречје—■ 
.lacoimna    Голија. 

10) Дати IIOMOI. за довршен.с пута Грабовица 
I(yillllli. 

11) Дати IIOMOII за onioitiiu' IIIKO.K', којима je 
неопходно потребно било за донршеи.с школа, би- 
m   ia н.ирадм.у. и  m: школи братл.евској, школи 
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средњоречкој, школи под Црвеном Гором, школи 
шумљанској за Будожељу, школи приличкој, за 
Дубраву, школи пушићкој, ковољској за Ершеге, 
Вучак и Равну Гору, школи придворичкој sa Вио- 
ницу. 

12) Доделити помоћ општини Ивањичкој за ка- 
нализацију и водовод, пошто je ово место тури- 
стичко. Дати помоћ за подизање јавних чесама и 
водовода, дати повластицу на железницама и ла- 
ђама, који долазе у климатско место за опорави- 
ште у Ивањици. 

13) Дати помоћ Женској занатској школи у 
Ивањици за довршење свога дома. 

14) Дати помоћ Соколском друштву у Ивањи- 
ци за изградњу Соколског дома. 

15) Дати помоћ у храни онима, који су про- 
шле године страдали од града. 

16) Дати помоћ за изградњу зграде за Среску 
воћарску задругу у Ивањици. 

17) Среској пољопривредној подружини у Ива- 
њици дати што више екстракта за прскање воћака 
од штитасте ваши. 

18) Железничку пругу израдити од Пожеге 
Ужичке до Ивањице, јер je још 1908 године 
мала Србија предвидела изградњу исте. 

Образложење за правл^ење ове пруге може се 
наћи у мом говору одржаном 8 марта 1934 године 
V Народној скупштини. 

19) Наредити експедитивнији рад око исплате 
инвалиде, која им je иначе и сувише мала, na бар 
то на временека приме. 

Није ми се дала прилика да ово у начелноЈ бу- 
џетској дебати изнесем, зато сам то сад овом при- 
ликом "учинио. 

Молим господина Министра да буде тумач 
ових окромних жеља код Краљевоке владе, да би 
се потребама овог сиромашног народа Среза мо- 
равичког изашло у сусрет. Изјављујем да ћу гла- 
сати за буџет Министарства шума и рудника. (Пље- 
скање код већине). 

Потпретседиик Војко Чвркић: Има реч народни 
посланик г. Велимир Курсулић. 

Велимир Курсулић: Господо народни посла- 
ници, као посланик Среза студеничког, кога имам 
част да престављам и који je веома богат рудним 
благом, и као индустријалац сматрао сам за По- 
требно, да се јавим за реч код овог ресора. 

Пре свега одмах у почетку излагања морам да 
истакнем значај нових мера Краљевске владе г. др. 
Стојадиновића, у погледу експлоатације наших 
рудника. За све нас, и са деснице и са левице, 
потпуно je јасно, да je наша привредна политика 
упућена новим позитивним правцем, од кога цела 
земља може очекивати с правом најбоље резулта- 
те. Од колике je важности да наша привреда 
отпочне да се развија самостално и да се ослободи 
утицаја иностранства o томе не треба ни говорити. 
Унагфс1)С11.е домаће радиности, нарочито у еко- 
номском и социјалном погледу, има свој посебан 
значај. 

Поред рада осталих ресора нарочиту улогу 
има у томе Министарство шума и рудника, које 
мора са много пажње, плански и смишлјсно, руко- 
водити ексилоатацијом наших највећих нацио- 
налних блага, нашим рудницима и нашим шумама. 
Рсорганизација Министарстна тума и рудника, 
коју je недавно извео Министар г. Ђура Јанковић, 
најзочитом   уредбом  Министарског  савета,   заслу- 

жује наше пуно признање и даје нам довољно га- 
ранције да ће се у будуће пословање овога ресора 
кретати no једном утврђеном програму. 

Господо народни посланици, овде сматрам за 
дужност да истакнем један велики успех овакве 
Владине политике, која je, ca неколико потеза 
успела да реши један од најзамашнијих и најва- 
жнијих проблема осигурања наше народне одбра- 
не. Свима нама, господо народни посланици, врло 
добро je познато да смо ми до скоро, поред Бора 
најбогатијег рудника бакра у свету, прерађени ба- 
кар увозили no скупе новце из иностранства, и да 
смо такође, поред Зенице која je израђивала само 
мање профиле те смо морали из иностранства уво- 
зити све крупније гвоздене профиле. Није тешко 
претпоставити, с обзиром на данашњу озбиљну 
међународну ситуацију и прилике у свету, у каквом 
би се положају налазила наша земља за време pa- 
ra, лишена могућности да се снабдева најпотребни- 
јим материјалом: гвожђем и бакром. Међутим, са 
изградњом нове рафинерије бакра у Борском руд- 
нику и нових, савремених, фабричних постројења 
у Зеници, ми можемо са поносом рећи да je ово 
тако важно питање скинуто са дневног реда и да 
наша општа привредна политика иде путем пуне 
независности од иностранства. Када се, господо, 
сетимо да после светског рата, кроз неколико ме- 
сеци нисмо били у могућности, због несташице 
материјала, да успоставимо саобраћај на једној од 
наших најглавнијих железничких артерија између 
Београда и Ниша, лако je увидети колики смо на- 
предак сада учинили у овоме погледу. 

Сем тога оживљење опште привредне ради- 
ности осећа се у најширим народним слојевима. 
Својом смишљеном политиком, извођењем вели- 
ких јавних радова и предузимањем низа других 
мера, данас je нашем сиромашном свету омогућено 
да дође до рада и зараде. После доношења Уредбе 
o минималним надницама од стране нашег Мини- 
стра социјалне политике г. Цветковића, сиромашан 
и оскудан свет под далеко бољим условима налази 
запослење. Ja сам се лично уверио да радници у 
моме срезу у руднику „Јарандо" и другим сличним 
предузећима, у сваком конкретном случају могу 
рачунати на сигурну потпору, заштиту и помоћ 
Министарства социјалне политике, коме стоји на 
челу г. Цветковић. Радници који налазе запослење 
у овим предузећима под веома повољним околно- 
стима сами осећају да ће њихова радничка питања 
на социјалан и праведан начин ускоро бити дефи- 
нитивно решена. Једино би овде учинио оправдану 
сугестију да се увек у рудницима и осталим инду- 
стријским предузећима пре свега води рачуна o 
упослењу раденика мештана. 

Развој нашег шумарства такође je у многоме 
условљен Уредбом o организацији Министарства 
шума и рудника. Штетна досадашња пракса рада 
на парче без икаквог одређеног плана и програма 
овим je дефинитивно и за увек ликвидирана. У 
mvMCKoj привреди осећа се nm полет. Реоргани- 
зовање послова и експлоатације у државној ре- 
жији, које je већ отпочело у великим шумоким 
подручјима, гдечо прилике дозвољавају показале 
je све добре стране овога поступка. Ради боље 
економије и контроле експлоатације отворена je и 
нова дирекција шума у Тузли као и девет нових 
шумских управа, у којима савесно и предано раде 
отручњаци и наши млађи шумарски инжињери, 
штитећи државне и народне интересе. Овакав рад 
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не само да има економско социјални значај, већ он 
обезбеђује и знатно већи прилив прихода држав- 
них шума. 

Господо народни посланици, мој срез je сиро- 
машан и оскудан у доброј зиратној земљи. Отуда 
су наши људи принуђени да се баве претежно сто- 
чарством које све више, no сили прилика, постаје 
њихово главно занимање. Али, нажалост, овај кр- 
шевити крај не располаже ни са довољно пашњака, 
који су први услов sa опстанак сточарства. Тако су 
сточари мога среза од вајкада били принуђени да 
са својом стоком иду на Копаоник где се налазе 
велике државне испаше. Седам општина мога сре- 
за, свака no свом ■природном положају, гравити- 
рају Копаонику, те им ово право испаше у истини 
и припада. Међутим како се и ови сточари налазе 
у тешком положају ja .апелујем на Министра шума 
и рудника г. Јанковића, да сточарима сиромашнога 
стања укине плаћање таксе на попашу или ако je 
то немогуће, да бар ову таксу учини сношљивом, 
тако да она за сиромашне сточаре не претставља 
један осетан издатак. Исговремено молим госпо- 
дина Министра, да се испаша не издаје странцима, 
већ да првенствено на њу имају права мештани, 
и то из ових 7 општина за које je често пута у 
сушним годинама ова испаша једва довол>на. 

Имајући пуно поверење у Краљевску владу, у 
Шефа наше странке г. др. Стојадиновића и у све 
његове сараднике на великом народном послу, 
одајем признање радо и настојањима Министра 
г. Јанковића и изјављујем да ћу гласати за буџет. 
(Пљескање код већине). 

Потпретседник Војко Чвркић: Реч има народ- 
нп тшсланик г. Војислав Лазић. 

Војислав Лазић: Ja сам слушао на много места 
na и у овоме Дому да je наше државно богатство 
у нашим шумама и ja сам збилЈа мислио да je 
тако, али када сам загледао у овај буџет, видим 
да није то испина. Господо, ми шума уопште не- 
мамо, за нас и за државу шуме и не постоје, a то 

'сведочи и сам буџет. У овом буџету Министарства 
шума и рудника засебно су шуме и зассбно руде 
и ако погледамо буџет шумских управа односно 
дирекција, a погледамо буџет рударских дирсг<- 
ција онда ћсте видети код шума овакву ситуацију: 
буџет за шуме расходи износе 118,289.270 динара 
a приходи 117,799.130 да,нара, дакле Bchn расходи 
од прихода за 492.140 динара, е na онда, господо, 
ja вас пптам, где je то богатство у шуми, када 
сеча шуме не може да покријс свој расход, a шуме 
су капитал и ja сам сс падао да hc iiainc туме дати 
огроман прмход, MHJVTHM «е само да нема при- 
хода, него треба да и надоплатимо. 

Наш капитал нс претставља никакве врсдпо- 
сти које замишл.амо да имамо у шумама. и ако би 
тако газдовали ссљат, они 6и врло брво iicripi)- 
падали. Ако сељак посече једно дрво у својој 
im \ia on лобијо и.чш-стан шриход ОД тога лршча. 
или ако прода иод закуп то je опет његов чист 
приход. Met)yTiiM, овде никакве добити нема, ппо 
лилчн да неко носи благо цара Радоеана одцосво 
namc богатство, и оида би 6ол>о било ла С€ TOM 
стане на пут, да ОС обуставл гкги.Јоатација n шума 
нека будс вароду, мека je он сече и ивка се греје, 
a нс ла j« дајсмо странцу ii туђинцу ii онима који 
за OHV државу шгчим иису мзави, оамо да a- OMI 
корипч' II да сс платс naimi чипоттци који су 
Запослени у Министарстиу шума и рудника, a др- 

жава и народ нема никакве користп. Таквом по- 
литиком и раснпањем не само да се руши углед 
наше државе, него се и уништава државна имо- 
вина. 

Док се сељак кажњава ако се ухвати у шуми 
да je отсекао једно дрво да се огреје, дотле онај 
народ од те своје шуме не може ништа да узме, 
мора бити кажњен ако узме једну цепаницу, док 
међутим држава не види користи од те шуме. 

Стога ja сматрам да шумску политику овакву 
каква je у нашој држави, треба заменити бољом, 
a та боља политика састојала би се у томе да остра- 
нимо све оне који гло1)\ државну шуму. 

Господо, то je општа моја замерка Ha поли- 
тику пословања у нашим шумама. A сада хоћу да 
укажем jom na једну ствар. У моме срезу постоји 
једна стругара која експлоатише државну шуму у 
Босни и уопштс тамо где их има. У моме крају 
шума нсма, a ова стругара упућена je да сс cnan- 
дева из државних шума које су поред Дрине, да 
стабла доноси Дрином, a после Савом путем спла- 
вова. Сопственик стругаре нагло се обогатио и ње- 
говмм комшијаиа пало je у очи то његово бога- 
ство, na да би видели да ли je до тог богатства 
уреднпм путсм дошао — да ли je експлоатисао др- 
жавне invMe правилно, да ли je ту оштећена др- 
жава, затражили cv уверсп.с ол Министарства niv- 
ма и руда o томе: колико je on исекао лржавних 
шума ОД кал je почео радити, no каквом уговору, 
no какппм пспама и колико je те шуме платио. Мс- 
Нутим, господо, уместо увсрсња да добију добили 
су (гзвештај да им се уверење ne може дати, јер 
je то државна тајна. ila  питам онда: како може 
бити државна тајпа један уговор закључен са др- 
жавом. Ту нема тајне. Ja мислнм да то треба да 
буде приступачво Љаком грађанину ове земл.е да 
иили како се ради са њвговом рођеном имовином. 
Лржаииа шума  mije cnojmia  miru Миппстра шума 
и руда, nm и његовог начелника у Мипистарству, 
ни чиновника. Шума je државно добро, она je сво- 
jmia   свију нас и   ми треба да   имамо   право   и 
дуЖНОСТ  сви   да   контролшпсмо,  како  се   са  тим 
iiaimiM богатством поступа. Ja верујем да зато што 
се ис лајс ово vnepen.c да има нешто што се крије 
иза roia. Зато ja сматрам да са глодањем лржавне 
ИИОВИНе трсба Једанпут престатп. 

Господо, у моме Крају иема великих комплекса 
државних invMa, v мојој близини нема никако, a 
има мало дал.е тамо око Ваљева, и код нас се то 
мало другачије ради nero у Босни. Код нас сч- 
експдоатација врши на један други начин. Док у 
Боспи сксплоатишу странци који наше дрво пзвозе 
a зато ne лају пишта, дотлс код nnc у Србијп пма 
лруги згодпији поступак. Код нас се сксплоатаодЈја 
iipiim приликом избора ССмсх). Harne шуме у Ср- 
бији служс за сврхе изборне агитације, и како која 
вдада upiim кзборе онда шуме дају сел>ацима да 
их секу na да гласају за владине кандидате. Ипак 
ту нарОД ВИДИ меке корисги од TOI a 

Ja, господг), из опих изнесених разлога пред- 
лажсм, ла се буџет Министарства шума и рглника 
одбаци, да би иа тај начин заштитили name др- 
ЖаВНС  пиме,   СПл.сс-кап.е  na  леиитО. 

Потпретседник BOIKO Чвркић: Господо народ- 
im посланици, iiomio je времс поодмакло, ja ca 
иатим присганком »акл.учујем OHV седницу, a 
идућу заказујем за 9 часова са следећим дневним 
редои: 
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1) Наставак у појединостима претреса буџета 4) Предлог Финансијског закона. Прима ли На- 
расхода XV раздела — Мииистарство шума и родна окупштина лредложени дневни ред? (Прима). 
рудника; ()ву седницу закључујем, a наредну заказујем за 

2) XVIII раздео — Буџегски резервни кредиги; 9,часова пре подне. 
3) Државни расходи; и Седница je закл:.учена 8 марта у 5,50 часова. 

ПРИЛОЗИ 

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Николе Преке, народног посланика, на Министра финансија o питању ускраћивања дуванских до- 
звола  шестотини  старосадиоца дувана у Херцеговини. 

Господине Министре, 

Част ми je упутити слиједећу интерпелацију: 
1) Да ли Бам je познато, да су управници ду- 

ханских станица у Херцеговини својим одлукама 
основаиим на мањкавим и произвољним разлози- 
ма ускрагили 600 лица старих садилаца духана 
дозволу за садњу духана у овој години. 

2) Да ли Вам je познато, да je монополски 
ииспекторат у Сарајеву поводом жалбе све ове 
под 1) наведене одлуке потврдио, a жалбе одба- 
цио и тиме 600 херцеговачких породица бацио на 
просјачки штап и упутио да решавају питање 
своје прехране другим путем можда и шверцом 
духаиа. 

3) Што мислите, Господине Министре, пре- 
дузети, да се ова решења и одлуке духанске ста- 
нице и монополског инспектората обуставе и до- 
кииу, na свима овим лицима врати досадашње 
право садп.е духана. 

Пошто je рад o садњи духана већ у течају, то 
молим за ову интерпелацију хитност. 

Образложење: 
Прошле године обећала je тврдо монополска 

управа претставништву удружења садилаца духа- 
на за Херцеговину, a ово je обећање поткрепље- 
но изјавама господе Министара као r. Министра 
финансија, г. Министра унутрашњих послова, г. 
Министра саобраћаја, да ће се духанска берба у 
год. 1936 процењивати no вишим ставкама и пла- 
tiain боље. Под тим сугестијама Херцеговци су 
донели бсз разлике сав свој духан на духанске 
станице и предали га. Међутим одмах код вагања 
показало се, да се духан лроцењује no нижим 
ставкама и да се слабије плаћа, него што je на- 
род очекивао према напред споменутим обећа- 
ibHMa. Садиоци су очекивали П-А категорију и 
цијену и то 1 кг. no 20 динара, али им није тако 
процењеио пити плаћено. За трајања предаје и 
вагања духапа интервенирале су безбројне и сва- 
коврсне личности код појединих управника ду- 
ханских станица у корист својих љубимаца, пак 
се je дога1)ало, да je ради ове интервенције неко- 
ме na и за лошији духан боље процењено и пла- 
1,(4к), a сусједу његовом за бољи духан лошије и 
слабије npoueiheno и плаћено. Постоје верзије, 
да су се no смишљеним плановима вршиле зло- 

употребе процјене и исплате духана, a на штету 
ауторитета државе и на штету државне   касе,   o 
чему има и конкретних доказа и закључује се no 
конклудентним    чинима.    Међу    народом,    наиме 
ме1)у садиоцима духана постало je незадовољство, 
јер нијесу смјели на вријеме заламати цват на ду- 
хану, na je ради тога, a без њихове кривње, ду- 
хан прегорио и презрео, пак су ради тога били 
им духани no монополским чиновницима превише 
и тенденциозно ниско класирани и плаћани те je 
ово изазвало негодовање, na више пута и гласне 
приговоре. Бивало je дапаче више пута, да je не- 
правда и пристрасност била очита, пак су noje- 
динци знали покупити донешени духан и однети 
ra натраг кући, да га други дан донесу кад моно- 
полски  чиновници буду боље расположени,  што 
je и бивало, na су им онда праведније процјенили 
и платили. Народ je био огорчен особито они са 
надлежности  огледне  станице   у   Домановићима, 
Срез столачки, која им je дала слабо и дегенери- 
сано сјеме духанско, пак се je половина духана 
покварила,  a процјембене комисије   не  само   да 
нису ово уважавале, него су као смишљено једва 
дочекивале овакве случајеве само да могу оште- 
тити интересе садилаца. Не ради се овде само o' 
томе, да се мањкав духан слабије цјенио и пла- 
hao, него се сувише слабије процењивао и пла- 
hao, него je доиста   погрешка   на   духану   била. 
Очиту забуну међу садиоце духана увеле су от- 
купне комисије нарочито тиме, што су у почетку 
предаје   духана плаћале  1  кг. no  18—22 дип.,   a 
касније, под притиском инспекторских органа, a 
Bor зна ca какових разлога, наставило се слабије 
процењивати и плаћати, да се тобоже изравна у 
почетку сувише плакено, na je тиме каснијим пре- 
даваоцима духана   учињена   велика   неправда,   a 
узрок они нису дали. Опазило се да се на noje- 
диним духанским  станицама  боље  a  на  другима 
слабије процењивало и плаћало na je ради тога 
долазило и до буне, дапаче и обуставе рада, јер 
се народ састаје na приповједају један другоме, 
како   се   на   појединим   станицама   процењује   и 
плаћа. 

Поред ових разлога постоје још многи који 
су довели до тога, да je народ морао гласно npo- 
тестирати код предаје духана ради неправде и са- 
мовоље откупних комисија, na je знало доћи до 
отвореног  протеста,  a усљед нетактичности чла- 
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нова откупне комисије и до отворене свађе, пак 
се морала предаја духана на краће вријеме обу- 
ставити, али je ипак коначно сав духан предан. 

Из овога се види, који су били разлози, да су 
садиоци духана бунили се и протестирали ради 
пристрасне и погрешне процјене и плаћања ду- 
хана, na ако се к томе придода нетактичност чла- 
нова откупних комисија онда ће бити све разум- 
љиво, само ће постати неразумљиво, да су духан- 
ске станице и монополски инспекторат преко свега 
прешли и једноставно из разлога своје воље за- 
бранили 600 породица херцеговачке сиротиње 
садњу духана и присилили их, да се постарају 
иаћи круха на други начии, a тај се може косити 
за законом. 

Зато молим Господина Министра, да смјеста 
изда наређење, да се ове одлуке духанских ста- 
ница и монополских инспектората обуставе и ста- 
ве ван снаге, na изда наређење, да се свима до- 
садашњим садиоцима духана, a нарочито овим 
600 породица, изда дозвола за садњу духана у 
овој години. AKO се пак који садиоц код предаје 
духапа непристојно или изгредно понашао, тада 
га треба предати полицијским и судским властима 
на кажњавање. 

Изволите примити, Господине Министре, и 
овом  приликом уверење o мом  особитом пошто- 
вању- Никола Прека, с. р. 

народни посланик 


