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D ejanja g o v o re
Tri leta dela za državo in za Slovenijo
Po treh letih trdega, uspešnega in složnega dela na
vseh področjih državne uprave in za vse državljane stopa
vlada dr. Milana Stojadinoviča, dr. Antona Korošca in
dr. Mehmeda Spaha pred volivce. 11 . decembra 1938
bo v zgodovini naše države dan, ki mu ne poznamo pri
mere. Ni prvič, da nas kliče katera vlada, naj z volitvami
pokažemo svoje mišljenje, voljo in sodbo.
Prvič v zgodovini Jugoslavije pa je, da stopa
katera vlada pred nas po treh letih dela, z neštetimi
dokazi o svojih naporih in z dejanji, ki pomenijo
srečo in blagoslov za vso državo in ne najmanj za
Slovenijo.
Zgodovina in dejanja govore — o nasprotnikih.
Imeli smo v teh dvajsetih letih skupnega sožitja med
Slovenci, Hrvati in Srbi že precej volitev, takih ali takih,
na katere je državljane klicala ta ali ona vlada, s takimi
ali drugačnimi volivnimi gesli, enodnevnimi političnimi
programi in še bolj kratkotrajnimi lepimi obljubami. Do
živeli smo v teh dvajsetih letih »svobodne« volitve vseh
vrst. Spominjamo se usodnih volitev v ustavotvorno
skupščino 1920, ki so državi in Sloveniji prinesle cen
tralistično vidovdansko ustavo ter njene skeleče posle
dice, ki jih šele po dvajsetih letih spoznavamo v vsej
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njihovi teži. Ob spominu nanje se Slovenci zavedamo
šele zdaj, kako usodna je bila za nas nesloga ob tistih
volitvah in kako grda ter za slovenski narod, njegov
obstanek in življenje škodljiva je bila vloga, ki so jo igrali
tedaj načelni in politični nasprotniki večine slovenskega
ljudstva. Tisti nasprotniki, ki so 1. 1920. zavestno, prera
čunano in za malenkostne osebne koristi onemogočili
ureditev države po samoupravnem in avtonomističnem
načelu. Slovenski liberalci vseh odtenkov: od Puclja
preko Prepeluha, »starih« naprednjakov, kameleonskega
tabora tako imenovanih Kramerjevih demokratov do
Kristanovih ter drugih socialistov in komunistov so z
enakovrednimi zavezniki izmed Hrvatov in Srbov pri
volitvah 1. 1920 ter po njih združeno nastopili proti
koristim slovenstva in slovenskega ljudstva, proti pravim
koristim hrvatstva in srbstva ter s tem proti koristim
države in proti njenemu srečnemu razvoju.
Dvajset let življenja in sprememb — a isti nasprotniki.
Isti ljudje, z enakimi političnimi programi in voditelji
istih skupin, ki so 1920 obsodili državo v negotovost,
v notranje boje in nezadovoljnost, so bili nosilci in stebri
protiljudskega režima v dobi, ko se je zamisel pokojnega
kralja Aleksandra izmaličila v diktaturo političnih brez
vestnežev in nasilnikov. Isti ljudje, ki so 1920 z volitvami
posilili voljo jugoslovanskega ljudstva, so voljo tega ljud
stva tlačili tudi v letih 1931— 1935, ko je leto 1920.
začelo dajati svoje najžalostnejše sadove. Vladali so
državo in Slovenijo z nasiljem, kakršnega ne pomni
noben del naše države. Bratje so bili bratom hujši od
Turkov. Toda ni jim zadoščala oblast, ki so jo opirali
na silo. Hoteli so jugoslovansko ljudstvo ponižati tako
globoko, da bi jim bilo poljubljalo bič in kopito. Gnali
so ga na volitve 1931 in 1935 in ga s pestjo hoteli pri-
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siliti, da bi proti svoji volji in vesti odobrilo red in
vlado, katero je sovražilo in katero bi bilo morda celo
s silo vrglo raz sebe.
Dvajset let — isti poniževalci in izdajalci slovenskega
naroda.
Nobena pokrajina v državi ni te krvave sramote ču
tila tako kakor Slovenija. Nobena ni imela na oblasti
tako izneverjenih ljudi, nobena ni poznala tako do dna
prodanih duš. Ti ljudje so hoteli potvoriti našo preteklost
in naša stremljenja, hoteli so izmaličiti resnični obraz
našega človeka in njegovih političnih zahtev. Da bi ubili
našo politično zavednost in vzbudili vtis ‘o svoji vsemo
gočnosti in nepremagljivosti, so izgnali in konfinirali slo
venske narodne voditelje s soustvarjalcem Jugoslavije
dr. Antonom Korošcem na čelu.
Z vsemi nezakonitimi sredstvi so hoteli prikazati
slovenski narod kot tolpo bitij, ki prodajajo sebe, svoje
svetinje in svojo bodočnost za videz oblasti.
Dejanja govore — o volitvah 1931 in 1935!
Volitve 1931 in 1935 so najsramotnejši in najžalostnejši dogodek v politični zgodovini Jugoslavije, ki nima
primere ne pri nas ne drugje. Nihče ni te krivice in sra
mote tako občutil kakor Slovenci, Slovenci nismo po
zabili, kdo nas je 1931 in 1935 z bičem gonil na volišča.
Nismo pozabili, kdo nam je z ječo, procesi in nasiljem
prepovedoval izreči, da takega sramotnega reda in režima
ne maramo in ne priznavamo. Nismo in ne' bomo pozabili,
kdo je sramotil pošteno slovensko ime, kdo je v svo
bodni državi barantal za našo pravico, naš kruh, naše
narodne svetinje, za naš jezik in našo svobodo. Leta 1920,
1931 in 1935 so bili eni in isti ljudje, ista imena in isti
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politični programi. Njihovi zločini nad slovenskim ljud
stvom in nad državo bi obsegali knjigo. Vseeno nam je,
kdo izven Slovenije je bil tedaj njihov politični zaveznik.
Kdor je bil z njimi — Hrvat ali Srb — je bil proti nam,
proti večini slovenskega ljudstva, proti njegovim vodi
teljem in proti njegovim koristim. Tako je bilo tedaj in
tako je danes.
To je resnica, ki jo vsi priznavamo in izpovedujemo
s posebno odločnostjo zdaj, ko se pripravljamo na volitve,
zakaj treba je vedeti:
1938 — isti nasprotniki.
V
dvajsetih letih so prišla po težkih notranjih pre
tresih, po žalostnih narodnostnih, političnih in gospodar
skih skušnjah spoznanja. Časi, ljudje in pojmi so se v naši
državi spremenili. Nasprotniki ljudstva in nasprotniki ve
čine ter urejene Jugoslavije pa so ostali isti in enaki
kakor so bili pred dvajsetimi leti. Spremenili so samo
svojo trgovsko tablo. Iz kramarjev, ki so 1920 udarili
Slovenijo in državo s centralizmom, so v letu 1938 po
stali baje federalisti. Iz rabljev, ki so nad Jugoslavijo in
zlasti nad slovenskim ljudstvom vihteli bič diktature, ki
so krotili in osrečevali državo s kopitom, ječo in zako
nom o zaščiti države, so postali zagovorniki demokracije.
Iz političnih špekulantov, ki so z nasiljem, sleparjenjem,
podkupovanjem in ustrahovanjem delali sramotne volitve
1, 1931. in 1935., so čez noč postali zagovorniki politične
svobode, doslednosti in značajnosti. Iz zajedalcev in pre
ganjalcev slovenskega naroda, ki so krotili izražanje in
uveljavljanje resnične ljudske volje s šenčurskimi pro
cesi, z globami, ječo in gorjačo, bi se radi za decembrske
volitve prelevili v edine resnične prijatelje, zagovornike
in varuhe slovenskih pravic. Odrekli so se baje vsemu,
na kar so dvajset let prisegali in s čimer so onesrečevali
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naš narod in državo — samo zaradi volitev in za mo
rebiten neznaten uspeh 11 . decembra, ko bo Jugoslavija
svobodno in za dolgo sodila, odobravala in zametavala
politične programe in njihove nosilce.
Iz preganjalcev komunizma, socializma, demokracije
in federalizma so se čez noč razvili v glasnike brezmejne
politične svobode — vse zaradi volitev. Stebri diktature
in političnega nasilja: Peter Živkovič, Bogoljub Jevtič,
Albert Kramer in njim podobni so te čase preroki svo
bode, demokracije, medsebojnega spoštovanja v politiki,
širokosrčnosti ter prelepega načela »Vsakomur svoje«,
načela, katerega niso nikdar poznali in še manj prizna
vali, kakor to ve vsa Jugoslavija in mi Slovenci najbolj.
In vse te globoke, čeprav le navidezne »načelne«
spremembe samo zaradi volitev 11 . decembra, iz strahu
pred njimi, v obupnem prizadevanju rešiti se in ostati v
političnem življenju, ki ga za jugoslovansko in slovensko
bodočnost odpirajo decembrske volitve.
Zmeda nasprotnikov — dokaz za pomen volitev
in znamenje naše moči.
Nihče v naši državi, še manj pa v Sloveniji ne ver
jame, da bi se bili ljudje, ki so dvajset let vztrajali pri
svojem protiljudskem in protinarodnem, pri nas proti
slovenskem programu, mogli odkritosrčno spreobrniti ter
začeti novo politično in načelno življenje. Za tako spre
obrnjenje je bilo že veliko umestnejših in manj prozornih
prilik, kakor pa so decembrske volitve.
Ne, zmeda nasprotnikov in mrzlično iskanje rešitve
pod katero koli, tudi pod tolikokrat prekleto in obsojeno
Mačkovo streho, dokazuje nekaj drugega.
1.
Dokazuje, da volitve 11 . decembra niso navadno
zganjanje ljudstva, naj da — hote ali nehote — priznanje
trenutnim oblastnikom, marveč da te volitve začenjajo
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novo dobo v našem notranjepolitičnem življenju. Te vo
litve pomenijo začetek novega, srečnejšega narodnega in
političnega življenja, v katerem bo imel besedo in igral
vlogo samo tisti, ki mu bo ljudstvo ob volitvah izkazalo
zaupanje in dalo legitimacijo.
Z volitvami stopamo v čas važnih in velikih do
godkov, katere je napovedal voditelj Slovencev dr. Anton
Korošec v svojem velikem volilnem govoru v Ljubljani
31. oktobra, ki je dejal:
»V teh volitvah gre za tako važne in velike
stvari, da se mi zdi premalenkostno, da bi se v tem
trenutku bavil z različnimi Kramerji, Puclji, Petejani
ali celo s Stanovniki.
V
politiki je vedno treba gledati v bodočnost in
naš narod naj v teh volitvah dobro premisli, v katero
smer naj plovemo, v nevarnosti vojne ali pa v mirno
sožitje narodov. To je treba enkrat glasno povedati,
da ne bo zaradi bodočnosti kakšne nejasnosti.
Naša zmaga pomeni nadaljevanje naše notranje
pomirljive politike in razširjenje le-te za rešitev vseh
aktualnih političnih problemov, zmaga nasprotnikov
bi pomenila popolni kaos v notranjih razmerah. Nihče
ne bi vedel ne kod ne kam.
Naša zmaga pomeni: prijateljstvo z vsemi narodi,
osobito s sosednjimi, ohranitev dragocenega miru;
zmaga nasprotnikov bi pomenila, da krenemo na nova
pota, polna nevarnosti za mir in za celo našo državo.
N a š a z m a g a p o m e n i , da v e m o , k a m
g r emo v n o t r a n j i in z u n a n j i pol i t i k i .
N a š a v l a d a je t r d n o o d l o č e n a , da
bo po v o l i t v a h r e s n o z a č e l a r e š e v a t i
n o t r a n j e r a z m e r e . V tem volilnem boju dajati
kakšna podrobna pojasnila, za to volivna razburka
nost ni prikladna. G o t o v o b o d o H r v a t i z
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n a m i b o l j z a d o v 1j n i k o t s s v o j i m i z a 
vezniki
pofovci,
pohorci
in
komu
ni sti .
Da mislimo na Slovence, je samo po sebi umljivo.
Z a b o d o č n o s t S l o v e n c e v se n i t r e b a
n i č bati.«
Da pri teh važnih dogodkih in odločitvah ne smejo
imeti in ne bodo imeli besede ljudje, ki so ureditev naših
notranjih razmer, ureditev kmetskega vprašanja, izvedbo
samouprave po svojih načelih preprečevali, je samo po
sebi umevno. Tudi oni razumejo to; zaradi tega so pri
pravljeni zapisati se samemu zlodju, da se le po 11 . de
cembru ohranijo v političnem življenju.
Toda ljudstvo jim bo 11. decembra te namene pre
križalo. Udarilo bo po njih, da se maščuje za vse krivice
in nesrečo, ki so jo Jugoslaviji nosili unitaristi Živkovičevega, Jevtičevega in Kramerjevega kova. Z njimi bodo
odleteli še vsi njihovi trenutni zavezniki: nezadovoljneži,
socialisti in komunisti, ki imajo s centralisti eno samo
skupnost: da so načelni nasprotniki jugoslovanskega
ljudstva in še zlasti slovenskega naroda. In prav slovenski
narod bo s svojo strnjeno voljo odločno pomagal pri
veliki obsodbi 11. decembra, zakaj vsa država, zlasti pa
Slovenci moramo pomniti resnico:
Volitve 11. decembra so maščevanje za dvajset
let krivic, neenakosti in zatiranja ljudske volje, so
obračun za leto 1920, 1931, 1935.
2.
Zmeda nasprotnikov in njihovo iskanje rešitve ob
volitvah dokazuje, da je vlada dr. Stojadinoviča, dr, Ko
rošca in dr. Spaha, ki gre na volitve kot politična skupina
JRZ, nasprotnik, s kakršnimi opozicijske skupine in sku
pinice še niso imele opravka.
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Prvič v zgodovini Jugoslavije se dogaja, da gre
kaka vlada in kaka politična skupina na volitve z
dokazi o svojem delu, s tremi leti naporov in uspehov
v zunanji in notranji politiki in v gospodarstvu.
To dejstvo v naši politični zgodovini nima primere.
Bili smo vajeni, da so vlade in stranke klicale ljudstvo
na volitve s programi, z obljubami, z besedičenjem ali
ga gonile z nasiljem. Nikdar pa nismo še doživeli, da bi
nam katera vlada za volitve dajala obračun o svojem
delu, da po delu sodimo in po delu volimo. Izbirati imamo
med vlado in stranko, za katero govorijo tri leta dejanj,
in med opozicijo, ki ima samo program, viseč v zraku,
in obljube, katerih ne misli nihče držati, najmanj pa
pisana družba pod dr. Mačkovim klobukom.
JRZ, v kateri je bivša SLS, stranka vsega sloven
skega ljudstva, gre na volitve brez velikih besedi, toda z
goro dejanj, po katerih naj vsakdo sam sodi. Ali smo o
dejanjih slišali kaj leta 1931, ko je imela vso oblast in
vse priložnosti za dejanja in delo JN S? Ali je prišel z
dejanji pred nas Jevtič in njegovi ob petomajskih vo
litvah 1935? Ne, tedaj smo slišali nekaj besedi, malo več
obljub in nad vse veliko groženj. In ljudje, ki so leta 1931
in 1935 silili volit z grožnjami in so vsakogar, ki ni odo
braval njihovega pogubnega gospodarjenja, razglasili za
protidržavnega in tujega plačanca, ti ljudje si upajo de
cembra 1938 stopiti v volilno tekmo z ljudmi, za katere
govore tri leta trdega in uspešnega dela?
Naj si ne delajo utvar: ljudstvo po državi in še zlasti
po Sloveniji zna po dvajsetih letih stiske in krivic, raz
očaranj in bolečine dobro razlikovati med besedami in
dejanji, med obljubami in med dejstvi, med pravico in
med nasiljem. Če se nasprotniki vlade in naše stranke
zavedajo, s kom imajo opravka, se tega še tisočkrat moč
neje zaveda ljudstvo.

9
In ljudstvo v Jugoslaviji, zlasti pa še slovenski
narod bo verjel dejanjem, kakor verjame ne današ
njim besedam bivših svojih rabljev, marveč njihovim
nekdanjim dejanjem. Dejanja govore za vlado in za
delo naše stranke — in dejanja govore o narodnost
nih, političnih in socialnih zločinih nasprotnikov. Zato
bo zlasti slovenski narod na eno in na drugo od
govoril z dejanjem: svojim pravim voditeljem in
delavcem za boljšo bodočnost bo 11. decembra v
dejanju izrekel priznanje in zaupanje, njihovim in
svojim nasprotnikom pa bo tudi z dejanjem dal brco,
ki bo v zgodovini Jugoslavije in slovenskega ljudstva
zapisano kot eno najbolj možatih in zrelih političnih
dejanj.
3.
Zlasti v Sloveniji se nasprotniki vlade dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha zavedajo, s kom
imajo ob volitvah opraviti. Oni so bili vse čase naj
izrazitejši in najbolj prepričani zastopniki protiljudskih
in protislovenskih idej. Za nje, to je, proti njim govore
njihova dejanja od leta 1920, govori Pribičevič-Žerjavova
Orjuna in njena nasilja nad slovenskim človekom v 1. 1924,
uradno preganjanje slovenske kulture in slovenskega
jezika od tedaj pa vse do zadnjih časov. Proti njim go
vore nasilja iz dobe, ko je diktaturo v Sloveniji vzdrže
vala JNS z dr. Kramerjem, Pucljem in drugimi na čelu.
Ta skupina dobro ve,
da se slovensko ljudstvo zaveda, da je pod vlado
dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha dobilo
v dvajsetletni zgodovini Jugoslavije toliko narodnih,
kulturnih in gospodarskih pravic ter dobrin, kakor
prej pod nobeno drugo, najmanj pa pod vladami JNS,
ki so nam jemale ne le pravice, temveč celo svetinje
in vrednote, brez katerih bi ne bili več to, kar smo
bili in kar hočemo ostati.

IpreasiavniK u . aunaiCKj

10

Slovensko ljudstvo, ki tri leta nazaj lahko svobodno
misli, govori, se izražuje, dela, se prebuja in si pomaga
k lepši in popolneši narodni, politični ter kulturni in
gospodarski bodočnosti, se te resnice o zaslugah sedanje
vlade zaveda živeje in močneje, kakor si nasprotniki vseh
vrst in vseh barv mislijo. Slovensko ljudstvo ve, da ono
po svojem voditelju in svojih zastopnikih v vladi in na
oblasti enakopravno odločuje o sebi in o državi. Ve, da
mu je šele sedanja vlada po tolikih letih obrekovanja in
poniževanja dala priliko, da pokaže svojo državotvornost.
Ne državotvornost besedi, programov in mešetanj, mar
več državotvornost v dejanjih, prepričanju in zvestobi.
In ker se slovensko ljudstvo zaveda pravic, ki
jih je na vseh področjih dobilo od sedanje vlade, ker
je ponosno, da mu je ta vlada omogočila pokazati
zvestobo do države v dejanju, ker mu je novo po
litično stanje po letu 1935 omogočilo gojiti slovensko
po njej pravo državno zavest, pri čemer je sodeloval
ves naš narod — zato bo slovensko ljudstvo 11. de
cembra tej vladi izreklo zaupnico z večino, kakršne
Slovenija še ni dala nikomur. Zato bo obračunalo
na ta dan s tistimi, ki so mu dvajset let zapirali pot
do pravice in branili, da bi v celoti pokazalo zvestobo
sebi in svoji državi.
4.
Vlada, ki nas kliče, naj ji 11. decembra damo
odobrenja za dosedanje delo in legitimacijo za bodoče
vodstvo države in naše usode, je dala Jugoslaviji varne
meje, dala gospodarsko blagostanje, dala notranje pomirjenje, dvignila njen ugled v tujini, zadovoljila kmeta,
delavca in obrtnika, rešila državo iz obupnega zunanjega
in notranjega položaja, kakršen je bil v letu 1935, vrnila
je ljudstvu vero v politične vrednote in javno poštenje,
vrnila je državljanom najosnovnejšo svobodo in dala
političnemu delu vseh skupin take možnosti, kakršnih
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ne najdemo v nobeni bližnji državi. To niso besede, o tem
govore dejanja in številke, po katerih moremo soditi
in odločati.
Ta dejanja govore, kakor sledi:

Delo vlade za državo in za Slovenijo
Položaj ob prevzemu oblasti junija 1935.
Ko je bila po volji najvišjih činiteljev v državi po
klicana v juniju 1935 na krmilo države vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha, je bila Jugoslavija
v žalostnem, če ne brezupnem stanju.
Na mejah
je država imela z izjemo Romunije in Grške same so
vražnike, ki niso samo mirno čakali, kdaj bodo Jugo
slavijo razjedle zle notranje sile in nesposobne vlade,
marveč so pri tem pogubnem delu tudi po svojih močeh
pomagale. Madžarska je bila središče vse prevratne pro
pagande proti nam, tako zelo, da je Jankapusta postala
volivno geslo in strašilo Jevtičevih ljudi ob petomajskih
volitvah. Italija, naš največji in najboljši kupec, je bila v
neprijateljstvu z nami, čeprav sta Jugoslavija in Italija
državi, ki sta gospodarsko, politično in po zemljepisnih
ter političnih nujnostih prisiljeni hoditi skupna pota. Za
radi brezpogojne zvestobe do Zveze narodov in do no
tranje razrvane oddaljene Francije je naša država morala
živeti v jezi in nasprotstvu s svojo največjo, najpotreb
nejšo, a prav zaradi tega najnevarnejšo sosedo. Kolika
gospodarska škoda je iz tega izvirala za vso državo in
za Slovenijo še zlasti, smo čutili ob sankcijah za abesin
ske vojne. Kakšno politično škodo bi zaradi tega trpeli,
bi se pokazalo ob resnem sporu v Evropi. To neprijateljsko

(predstavnik O. Mihalek)
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razmerje do Italije je seveda le množilo težave naše
manjšine na Primorskem. Razumi, ki so vodili našo zu
nanjo politiko leta 1935 in prej, se za vse to niso menili,
dasi so imeli vso podporo jugoslovenskih naprednjakov
iz Slovenije.
Tretji nevarni sosed je bila zaveznica Italije — A l
banija, četrti Bolgarija, ki nam je prežala za hrbtom;
Avstrija je bila pod raznimi vplivi če že ne nevarna, pa
vsaj do skrajnosti neprijateljsko usmerjena do nas.
Nič manj žalosten kakor zunanji ni bil
notranji položaj države leta 1935,
Dolga leta nesposobnih diktatorskih vlad, v katerih
so Slovenijo vedno zastopali najmajij poklicani, najbolj
nepomembni in politično ter narodno najbolj neznačajni
ljudje, so državo privedli do roba propada. Hrvatsko
vprašanje, na katerem boleha Jugoslavija predvsem po
krivdi nesposobnih in neuvidevnih politikov, se je za
ostrovalo do revolucionarnih oblik. V notranji politiki
je vladala sila, korupcija in laž, brezobzirno tekmovanje
raznih bolj ali manj sumljivih osebnosti ter mešetarjenje
z najsvetlejšimi dobrinami našega ljudstva. Pokvarjena
diktatura je ubila v ljudstvu vso vero v politično poštenje,
Pripravila ga je do obupa nad demokracijo, nad enako
pravnostjo državljanov, nad nepristranostjo oblasti in
sodbe — skratka vzela je ljudstvu v državi vse trajne
vzore za pošteno in zdravo politično življenje. Ljudska
volja je bila tlačena in zmaličena, doživljala je — ob
volitvah 1931 in 1935 najnemoralnejše potvorbe.
Ta notranji nered in splošna obupanost je v zvezi
s slabim gospodarskim stanjem, pomanjkanjem dela in
splošno bedo
pripravljal tla širjenju prevratnih nazorov, komunizmu
in marksizmu.
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Nihče ni proti komunizmu grmel tako in ga pre
ganjal zlasti tam, kjer ga ni bilo, kakor zastopniki jeenesarskega integralizma. Dejansko pa so bili prav oni kljub
vsemu razbobnanemu besednemu nacionalizmu tisti, ki
so zaradi svojega brezvestnega in nesposobnega politič
nega dela edini odgovorni za komunizem v Jugoslaviji.
Gospodarsko
je bila Jugoslavija leta 1935. na tleh. Ljudsko pre
moženje je padalo, žrli so ga vedno rastoči davki, ne
sposobni oblastniki so razvrednotili naš denar, toda
državni dolgovi so rasli. Kmečko gospodarstvo je bilo na
tleh, zadolženo in brez pomoči s katerekoli strani. Zaradi
splošne svetovne krize in zaradi nesposobnega gospodar
jenja raznih vlad je zašla država v plačilne stiske, pasiv
nost naše zunanj trgovine je rasla. Država ni imela v
tujini nikakega gospodarskega ugleda in kredita. Dikta
torske vlade so pustile, da se je zlomilo naše kreditno
zadružništvo, čigar hranilnice in posojilnice so do tedaj
reševale kmeta in malega človeka. Zapore, ki je prišla
nad zadružne denarne zavode, propadanja denarnega za
družništva in s tem propadanja jugoslovanskih delovnih
slojev niso bile krive samo splošne razmere, marveč v
veliki meri, če ne odločujoči meri, zločinska prizadevanja
vladajočih vsiljencev, ki so hoteli z zlomom zadružniškega
denarstva oteti opozicijo najširših slojev, zlasti slovenske
ga ljudstva.
Toda ljudstvo je stisnilo pesti; trpelo je stisko in
čakalo obračuna. Vrelo je na Hrvatskem, Slovenija je
drhtela, Srbija je čakala na dan obračuna. Po zaslugi
Živkovičev, Jevtičev, Kramerjev, Maksimovičev, Pucljev
in drugih podobnih političnih »zdravnikov« je bila država
notranje tik pred zlomom. Pošteni politiki, slovenski,
hrvatski in srbski — so bili ali v pregnanstvu ali v ječi
ali pod policijskim nadzorstvom. 18.000 političnih jetnikov
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je sedelo po jugoslovanskih ječah v maju 1935, na stotine
je bilo beguncev v tujini za to, ker so bili zvesti svojemu
ljudstvu in svojim vzorom.
Tak je bil položaj Jugoslavije v juniju 1935, ko so
kraljevi namestniki poklicali dr. Stojadinoviča, dr. Ko
rošca in dr. Spaha, da rešijo državo.
Tri leta je od tega — dosti premalo, da bi ljud
stvo v Jugoslaviji pozabilo na politično, gospodarsko
in socialno stisko, ki ga je davila po zaslugi in po
volji ljudi, ki se mu hočejo danes, na predvečer
volitev, vsiliti za preroke in rešenike.
Nova vlada,
ki jo je vsa Jugoslavija in Evropa pozdravila kot
znamenje boljših dni za državo, ni utegnila obračunati
najprej z ljudmi, ki so stisko Jugoslavije zakrivili. Pre
pustila je to nalogo ljudstvu, kadar pride za to čas. Treba
je bilo najprej začeti z delom za rešitev države in
ljudstva.
Vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha
je šla na delo s kratkim a jasnim delovnim načrtom.
Načela tega načrta so bila:
1. Mir na mejah in z vsemi sosedi.
2 . Ureditev notranjih razmer in omogočenje rednega
političnega življenja.
3. Gospodarski dvig države in povečanje blagostanja
ter ureditev socialnih razmer na temeljih socialne
pravičnosti.
1. Mir na mejah.
Približno ob času, ko je prevzela posle naša sedanja
vlada, je po Evropi začela škripati in pokati politična
stavba, ki jo je po svetovni vojni ustvaril mir v Versail
lesu (izg. Versaj). Vsi daljnovidni politiki so čutili, da
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se bliža čas novega, morda mirnega, morda oboroženega
obračunavanja v Evropi. Modri krmarji naše države in
njihovi pomočniki v vladi so videli, da je za obstanek
Jugoslavije neizogibno potrebno, da začne z novo zuna
njo politiko, da stopi v prijateljsko razmerje najprej
s sosedami, kakor to narekuje najpreprostejša zdrava pa
met, potem šele išče bolj ali manj koristnih oddaljenejših
prijateljstev.
Vlada se je pri tem držala načela, da mora ohraniti
vse stare zaveznike, ne da bi jo to oviralo pri pridobi
vanju novih, morda potrebnejših. Zvesta temu načelu je
vlada dr. Stojadinoviča in dr. Korošca
ostala v Zvezi narodov; ostala zvesta Mali zvezi;
ostala zvesta Balkanski zvezi; 1937 obnovila prija
teljstvo in vojaško pogodbo s Francijo; ohranila dobre
odnošaje s Češkoslovaško, Romunijo, Turčijo in
Grčijo.
Toda to ni bilo dovolj. Vodja naše zunanje politike
je šel po nasvetih kneza Pavla naprej, celo čez ovire,
ki bi se iz tega ali onega razloga zdele nepremostljive.
Januarja 1937 smo sklenili
pogodbo o večnem prijateljstvu z Bolgarijo.
S tem si je Jugoslavija zavarovala hrbet na najbolj
boleči točki svojih meja. Staro sovraštvo med Slovani na
Balkanu je bilo uradno pokopano, začelo se je novo
sožitje in mir na Balkanu.
Po zaslugi Jugoslavije, ki noče, da bi Balkan bil
plen in igrača tujih sil, je bila letos
Bolgarija sprejeta v Balkansko zvezo.
S
tem dejstvom so vsi balkanski narodi, razen Alba
nije, postali enakopravni člani močne politične skupine,
ki bo v bodočnosti Evrope igrala še veliko vlogo.

(predstavnik O. Mihalek)
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Mir na Balkanu je v glavnem zasluga vlade
dr. Stojadinovica in dr. Korošca! Ne pozabimo tega
ob volitvah!
Drugi važni in pomembni zunanjepolitični korak nove
vlade je bila
prijateljska pogodba Z Italijo,
sklenjena in podpisana v Belgradu spomladi 1937. Z njo
je bilo odstranjeno nenaravno razmerje, ki je ločilo so
sednja naroda in ustvarjalo vojno nevarnost na Jadranu
in ob zahodni slovenski meji.
Pogodbo z Italijo je zlasti pozdravila in morala po
zdraviti predvsem Slovenija. Neprijateljsko razmerje med
Jugoslavijo in Italijo je škodilo predvsem Sloveniji go
spodarsko (čas sankcij!) in politično (neurejeni položaj
slovenske manjšine na oni strani). S pogodbo je od
stranjena največja nesreča, ki bi mogla zadeti Slovenijo:
Odstranjena je vojna nevarnost. Kaj bi bilo s slovensko
zemljo, ko bi zaradi neurejenih razmer med obema čez
njo zavihrala bojna vihra? Kakšna sreča, da te nevarnosti
več ni.
Vladi, v kateri soodločuje naš voditelj dr. Ko
rošec, dolgujemo hvalo, da je slovenska zemlja za
varovana na tej strani in da ne preži na naš narod
smrt z Julijskih alp. To je dejanje, ki govori več
kakor vse vpitje slovenske opozicije. In temu dejanju
bo sleherni Slovenec, kmet, delavec ali razumnik,
ki ljubi svojo zemljo, mir in bodočnost svojega ljud
stva, izrekel 11. decembra priznanje s tem, da bo
glasoval za listo stranke in vlade, ki je s svojo modro
zunanjo politiko obvarovala našo zemljo.
Ker je
Madžarska
bila zatočišče vse propagande proti Jugoslaviji, je
vlada dr. Stojadinovica in dr. Korošca hotela urediti
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račune tudi s to zadnjo nezadovoljno sosedo. Po zaslugi
naše vlade je bila Madžarska na sestanku Male zveze v
septembru na Bledu oproščena zadnjih vezi iz mirovnih
pogodb, s čimer je bila ustvarjena podlaga za ureditev
prijateljskega razmerja med nami in med njo.
Mir na mejah in gospodarske koristi iz pametnih
političnih zvez — pod tema gesloma je naša država pod
vlado dr. Stojadinoviča in dr. Korošca uredila tudi svoje
politično in gospodarsko
razmerje z novo Nemčijo.
Kljub vpitju z leve strani doma in zunaj so se krmarji
naše države jasno zavedali, da je nova Nemčija velika in
vedno pomembna država, s katero je prijateljstvo edino
pametno in umestno razmerje. Dalje so vedeli, da je
Nemčija dober in stalen kupec za vse, česar imamo v
Jugoslaviji veliko in česar dotedanji politični prijatelji
niso hoteli od nas kupovati, ter so zahtevali, da jim
bodimo zvesti — zastonj. Prijateljstvo z Nemčijo nam je
še bolj kakor prijateljstvo z Italijo — prineslo zunaj
precej zamer in doma veliko kričavega ogorčenja pri
demagoški opoziciji. Letošnje leto je pa tistim državam,
ki so nas obsojale, in domačim kričačem pokazalo, kako
prav je imel dr. Stojadinovič, ko je šel v Rim in Berlin.
Da ni bilo te modre zunanje politike, bi bila naša država
pred mesecem dni v veliki nevarnosti; če bi bila poslušala
levičarske preroke doma in iz tujine, bi bila morala mo
bilizirati — za nič, kvečjemu v svojo pogubo. Če bi se
bila zanašala na pomoč tako imenovanih velikih demo
kracij in šla zanje po kostanj v ogenj, bi jo bile pustile
na cedilu kakor so Češkoslovaško.
Toda vlada, ki gre 11. decembra na volitve, ni bila
tako kratkovidna. Sprejela je prijateljstvo, ki ji ga je
ponujala velika Nemčija. S tem je letos v septembru, ko
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je vsa Evropa drhtela pred vojno, ko so velike države
mobilizirale in se pripravljale na letalske napade,
ohranila Jugoslavija mir,
ohranila prijateljstvo nove, velike Nemčije,
ohranila našemu kmečkemu gospodarstvu
nemška tržišča.

velika

In če bi spomladanski dogodki ob zlomu Avstrije, ko
je velika Nemčija postala naš sosed, ter jesenski dnevi
ob okrnitvi Češkoslovaške ne bili potekli za Jugoslavijo
mirno in brez nevarnosti, kakor so,
bi bila spet Slovenija tista, ki bi zaradi tega spora
največ trpela.
In kdor v državi in Sloveniji želi mir — in kdo
ga v teh mračnih časih ne želi! — kdor se zaveda,
da je bodočnost malih narodov samo v miru, ta bo
priznal veliko dejanje, ki ga je vlada dr. Stojadinovića storila za Jugoslavijo in za Slovenijo s tem,
da nam je kljub težkim čustvenim in drugačnim
žrtvam ohranila mir. In v zahvalo za mir bo glasoval
za listo, ki jo je postavila za 11. december v l a d a
m i r u , ki je naši državi ustvarila prijateljstva na
vseh mejah.
2. Urejanje notranjih razmer in pomiritev države.
Vlada dr. Stojadinoviča, dr. Antona Korošca in
dr. Spaha se je ob prevzemu oblasti zavedala, da je
življensko vprašanje za Jugoslavijo njeno notranje pomirjenje. V središču vsega je bilo hrvatsko vprašanje, ki
so ga razne vlade reševale po svojih receptih in ga pri
gnale na tako stopnjo, da je postajalo nevarno.
Vlada je vedela, da je treba vsa težka domača vpra
šanja urejati v miru in z ljubeznijo. Ti dve načeli sta
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vodili njeno notranjo politiko, katero je dobil v roke
slovenski voditelj dr. Korošec kot najprimernejši in od
vseh priznani modri jugoslovanski državnik. Vlada je
od prejšnjih režimov sprejela ustavo in postave,
čez
katere brez bistvenih pretresov
za državo
ni mogla.Če
tudi vemo, da ustava ni nespremenljiv zakon, vendar je
treba najti primeren trenutek, da se take velike stvari
izvrše brez velikih pretresljajev. Če ustave, ki so jih
uzakonili prejšnji režimi in če njihovo težo prav zdaj pred
volitvami čutijo v državi in pri nas tisti, ki so jih ustvar
jali, ni to krivda vlade.
Priznati je treba, da je vlada z vsemi svojimi priza
devanji stremela, da bi stroga notranjepolitična določila
iz prejšnjih časov izvajala čim mileje in samo tam, kjer
so to zahtevale lastne državne in ljudske koristi. To res
nico lahko potrdijo predvsem Hrvatje, katerim je prav
vlada, ki je njen notranji minister dr. Korošec, spustila
na prostost njihove politične voditelje, jim pušča združe
vanje v okviru bivše njihove vsenarodne stranke ter jim
daje vso politično in delovno svobodo. Mačkovo gibanje
je šele pod sedanjo vlado dobilo prave organizirane oblike
in možnosti političnega dela v mejah zakona.
Glavna zasluga vladne notranje politike je, da je spet
omogočila svobodno politično udejstvovanje večini Slo
vencev, Hrvatov in Srbov, katero so prejšnje diktatorske
vlade z vsemi nasilnimi sredstvi tlačile in jim branile
svobodno izpovedovanje političnih zahtev. S tem je vlada
bistveno pripomogla k notranjemu pomirjenju v državi.
Tako pomirjenje je vedno posledica prave politične
svobode.
Drugo nič manj važno notranjepolitično dejanje je
bila ustanovitev vsedržavne stranke JRZ, v katero je
stopila ogromna večina Slovencev, Srbov in muslimanov,
Ker je večina Hrvatov združenih okoli dr. Mačka, mo
remo govoriti, da se je notranjepolitični položaj v državi
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po zaslugi vlade razčistil tako, da si stojita nasproti in
se bosta prej ali slej začeli prijateljsko razgovarjati dve
politični tvorbi: JR Z in Hrvati okoli dr. Mačka. Vse drugo
je bilo — kakor kaže prav sedanji volilni boj in njegovi
nesmisli v tako imenovani opoziciji — le umetna tvorba,
zmožna političnega življenja samo, dokler so bili njeni“
očetje v vladi. Najznačilnejši primer za to je pač sloven
ska in državna JNS.
Vlada je širokosrčno pustila delati tudi drugim po
litičnim skupinam, razen komunistom, ki jih ona kakor
vse jugoslovansko ljudstvo smatra za največjo politično,
gospodarsko in socialno nevarnost. Zato je napovedala
komunizmu neizprosen boj.
Vlada je na pobudo našega voditelja dr. Korošca
takoj po nastopu spustila iz ječ vse politične jetnike, ki
so jih pozaprle in dale soditi prejšnje diktatorske vlade.
B i l o j i h j e 18.000! Odgovornost za to strašno številko
nosi politični red, ki ga je v naše življenje uvedla JNS.
Iz tujine se je za naše vlade vrnila večina političnih
beguncev, zlasti Hrvatov.
Vlada si je postavila za načelo vladati p o u s t a v i ,
katero je podedovala, in s p a r l a m e n t o m . Čeprav
je imela v začetku proti sebi vso petomajsko zbornico in
senat, ni hotela seči po pravici, da bi skupščino raz
pustila. Hotela je delati s parlamentom, čeprav je bil ta
parlament tak, da je delal državi sramoto in da je celo
z atentatom na predsednika vlade dr. Stojadinoviča
1. 1936. skušal ustaviti delo za pomirjenje in boljšo bo
dočnost Jugoslavije. Kakšno vlogo je v tem parlamentu
imela slovenska JNS, je dovolj znano in dovolj žalostno.
In če vlada kljub svoji volji in kljub želji držav
ljanov ni mogla v notranji politiki še izvesti tistih
preosnov, kakor jih je napovedala ob nastopu, ni
tega mogla storiti ravno zaradi opozicije, ki bi v
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novem stanju šla s svojo gonjo do skrajnosti in bi
segla tudi po nezakonitih sredstvih, samo da vrže
vlado poštenja, dela in miru. Da je to res, pričajo
vsi nastopi desničarske opozicije v državi in Sloveniji
Če bodo volitve 11. decembra po starem zakonu, in
če zaradi tega vpije zlasti ta opozicija, ker jo bodo
volitve kljub skoku k dr. Mačku zadavile, je tega kriva
ne vlada, temveč opozicija s svojimi sramotnimi, na
silnimi in neparlamentarnimi načini.
Naša notranja politika je zadnja tri leta pod vod
stvom dr. Antona Korošca bila politika e n a k o p r a v 
n o s t i do vseh državljanov, da se s tem pokažejo prave
želje in zahteve vsega ljudstva. Svojo širokosrčnost je
vlada dokazala s tolmačenjem zakona o zborih in poli
tičnih strankah, dasi bi se bila prav s tem zakonom lahko
maščevala nad opozicijo.
Da je bilo notranje politično delo vlade pravilno in
uspešno, so pokazale o b č i n s k e v o l i t v e l e t a 1936.,
ki so vladni stranki JR Z prinesle 75% vseh glasov in
občin v državi. V Sloveniji je stranka dobila 85 odstotkov
vseh občin v svoje roke. Pri senatnih volitvah je dobila
JR Z 85%, v Sloveniji pa celih 100 %.
In vlada pojde po poti notranjega pomirjenja dalje,
kakor pričajo izjave njenih voditeljev!
Jasneje kakor s temi volitvami ljudstvo v državi
in zlasti v Sloveniji pač ni moglo dokazati, da
vladno politiko notranjega pomirjenja odobrava. In
nič manj jasno ne bo tega pokazalo z zaupnico
11. decembra.
Podrobno notranje politično in upravno delo vlade
pod notranjim ministrom dr. Korošcem je ogromno.
Dovolj bo, če iz njega navedemo le nekaj uredb, ki se
nanašajo na Slovenijo.

(predstavnik O. Mihalek)
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Občine.
Na jesen leta 1935. je bila z odlokom notranjega
ministra dr. Korošca osnovana v e l i k a L j u b l j a n a ,
kateri so se s tem odlokom priključile sosedne občine
M o s t e , Vi č in Z g o r n j a š i š k a in del o b č i n e
Ježica.
V
letih 1935 do 1937 je bila tudi opravljena koma
sacija občin, s katero so bile popravljene napake in
krivice, ki jih je napravil prejšnji režim z uredbami od
septembra 1933 in marca 1934. Nezadovoljstvo prebi
valstva je povzročilo zlasti dejstvo, da se oblasti pod
prejšnjim režimom niso držale zakonitih odločb, ter so
nekatere občine, ki so imele več kakor 3000 prebivalcev,
delili na take, ki so imele manj kakor 3000 prebivalcev,
dočim bi po zakonu moralo biti prav obratno. Prav tako
se prejšnja komasacija niti najmanj ni ozirala na stvarne
potrebe prebivalstva in v mnogih primerih ni bila izve
dena po gospodarskih in socialnih potrebah, ampak po
čisto strankarsko-političnih zahtevah. Zato je banska
uprava začela 1935. in 1936, leta prekomasacijo občin po
§ 6 . zakona o občinah in je nadaljevala s tem delom tudi
še v letu 1936. in 1937. V celoti ali deloma je bilo p r e k o m a s i r a n i h 179 o b č i n .
S l o v e n i j a ima danes 413 podeželskih občin, do
čim jih je bilo 1935. 373.
Doba od 1935 do 1938 je bila za slovenske občine
doba gospodarske konsolidacije in stvarnega napredka.
V prejšnjih letih je mnogo občin zašlo v dolgove, katere
so občine v zadnjih treh letih deloma odplačale ali pa
vsaj uredile odplačevanje. Mnogo so občine storile za
zgraditev novih šolskih stavb, javnih vodovodov in
drugih vodnih naprav. Zlasti so sodelovale pri elektri
fikaciji na Dolenjskem.

Sodišča.
Dolgotrajna želja Prekmurcev pa je bila izpolnjena
letos, ko je bilo ustanovljeno okrožno sodišče v Murski
Soboti, ki je začelo delovati 1. junija t. 1. Na sodišče so
bili imenovani 1 predsednik, 6 sodnikov, 4 sodni pri
pravniki, pisarniški predstojnik, 4 pisarniške moči in
6 zvaničnikov.
Vlada, v kateri že od začetka vodi notranjo
politiko voditelj Slovencev dr. Anton Korošec, je
notranje pomirila državo;
vzpostavila redno politično življenje;
omogočila slovenskemu ljudstvu svobodno poli
tično in prosvetno združevanje;
vrnila s svobodnimi volitvami slovenske občine
v roke poštenjakov in mož ljudskega zaupanja;
rešila je državo in Slovenijo komunizma, v kate
rega bi jo bilo pripeljalo brezvestno vladanje prejšnjih
režimov;
rešila bo vsa važna notranja vprašanja, tudi
hrvatsko;
dala bo državi popolne samouprave, v katerih
vidi zlasti Slovenija vse pogoje za svoj narodni, po
litični, kulturni in gospodarski razvoj. —
Zato bo vsa država in zlasti še Slovenija odobrila
politiko dejanj in volila za vlado!
3. Delo za gospodarsko obnovo Jugoslavije in Slovenije.
Vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha se
je ob prevzemu oblasti jasno zavedala, da je politično
pomirjenje, pametno politično delo in vzpostavitev za
dovoljstva med ljudskimi sloji v prvi vrsti odvisno od
izboljšanja gospodarskega stanja države. Gospodarsko
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močna in cvetoča država ne pozna socialnih bojev, ne
pozna prevratnih gibanj in ne pozna pretiranih političnih
strasti. Zato je vlada smatrala gospodarsko obnovo
države za glavni zakon svojega dela. Po njem je uravna
vala vse svoje zunanje in notranje ravnanje.
Delo vlade na gospodarskem področju je tako ogrom
no, da bi za naštevanje vseh važnejših dejstev bila po
trebna posebna knjiga. Toliko ni za državo in državljane,
zlasti pa za Slovenijo, storila nobena jugoslovanska vlada.
Delo za gospodarsko obnovo države so vodila na
slednja načela:
Povečati je treba narodno premoženje. Treba
je urediti državne račune. Treba je gospodarsko re
šiti kmeta, ki je steber naše kmečke države. Treba
je zadovoljiti vse ostale sloje, čemur naj služi ure
ditev plač, socialna zakonodaja in pa zlasti javna
dela iz državnega in samoupravnega denarja.
Vlada je vse to izvedla, o čemer govore dejanja.
Izdelala je š e s t l e t n i g o s p o d a r s k i n a č r t
za dvig našega gospodarskega življenja. Prvič v naši
zgodovini se je zgodilo, da se je katera vlada posvetila
sistematičnemu, načrtnemu vodstvu gospodarstva. Strogo
izvajanje tega načrta je prineslo državi gospodarske
uspehe, katere čutijo danes vsi sloji in vse pokrajine
v državi.
Zaradi pametne in poštene vladne gospodarske
politike se je narodno premoženje v Jugoslaviji v
treh letih pomnožilo za 10 milijard dinarjev letno.
Leta 1935. je znašalo 37 milijard in 300 milijonov,
danes znaša 47 milijard 400 milijonov.
A li to dejanje ne govori več in učinkoviteje kakor
sleherna politična propaganda?
Zaradi pametnega in poštenega gospodarjenja vlade
so državni dohodki neprenehoma rasli. Državna računska
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leta so se začela končavati s prebitki — dejstvo, ki ga
Jugoslavija ni doživela niti v časih največjega blago
stanja. Vlada dr. Stojadinovica je uvedla v vse panoge
državne uprave varčevanje in s svojim delom dosegla, da
je bil letošnji državni proračun kljub ogromnemu gospo
darskemu napredku in povečanim dohodkom znižan. S
prizadevanji za industrijalizacijo države, ki naj izkoristi
doslej mrtve naravne zaklade, je dala vlada dela in kruha
tisočim in desettisočim; enako socialno nalogo so izpolnila
javna dela, ki jih je začela država v vseh pokrajinah
Jugoslavije. Trezna in stvarna zunanja politika, ki so jo
v veliki meri vodila gospodarska načela, je našim kmeč
kim pridelkom: pšenici, koruzi, sadju, živini, dobila novih
tržišč, s čimer si je opomogel naš kmečki človek. Pri
vsem tem je seveda imelo velike koristi tudi državno
gospodarstvo samo po sebi.
Hkrati pa je vlada skrbela za vse stanove, predvsem
pa za kmečki in delavski, s pametno strokovno in so
cialno zakonodajo, ter s tem dokazala, da je res vlada
malega človeka!
Naj v dokaz za vse to govore dejanja, in sicer tista,
ki so pomembna zlasti za Slovenijo.
Najtežje gospodarsko vprašanje, ki ga je morala
vlada dr. Stojadinoviàa, dr. Korošca in dr. Spaha reše
vati, je bila
rešitev zadolženega jugoslovanskega kmeta.
Na to vprašanje se je vlada spravila takoj po na
stopu ter preuredila v septembru tako imenovano kmečko
zaščito po pravičnejših načelih. Pripravljala pa je že tedaj
načrt za končno ureditev kmečkih dolgov, s katerimi
je bila nujno zvezana plačljivost zadružnih in ostalih de
narnih zavodov v Sloveniji.
Leta 1936. je vlada izdala uredbo o odpravi in po
ravnavi kmečkih dolgov. S to uredbo je bilo jugoslovan-
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skemu kmetu nekako polovica dolga odpuščenega, za
drugo polovico pa so mu olajšali plačevanje na 12 letnih
obrokov. Slovenskim kmetom je bilo s tem odpuščenih
250 milijonov dinarjev. Da bi naši denarni zavodi dobili
gotovino za izplačevanje vlog in tako postali spet plačila
zmožni, je vse dolžnike denarnih zavodov prevzela Pri
vilegirana agrarna banka. Dolžnikov je bilo v Sloveniji
47.000, dolžni so bili vsega skupaj okoli 500 milijonov
dinarjev!
Da so mogle hranilnice obnoviti obtok denarja, so
dobile pri Poštni hranilnici posojilo na račun terjatev pri
Privilegirani agrarni banki, kateri so odstopile kmečka
posojila.
Da bi slovenski denarni zavodi, zlasti pa zadružne
hranilnice in posojilnice mogle neomejeno izplačevati
vloge in dajati nova posojila, je vlada v začetku letošnjega
leta dovolila, da je ljubljanska banska uprava najela pri
Poštni hranilnici posojilo 63 milijonov dinarjev in ga dala
dalje matici našega zadružništva, Zadružni zvezi. S tem
in pa s predujmi Poštne hranilnice je v zadružne sloven
ske denarne zavode prišlo 200 milijonov dinarjev goto
vine in slovensko zadružništvo je spet lahko začelo z
delom za blagor slovenskega kmeta in malega človeka,
s čimer je poživilo vse slovensko gospodarsko življenje.
Vlada je rešila slovenskega kmeta in njegovo
zadružništvo. Dejanja govore o tem — in slovenski
kmet bo 11 . decembra izkazal vladi, v kateri soodloča
slovenski voditelj, svoje zaupanje in zahvalo.
Izredno važnega pomena za oživitev slovenskega
kmečkega in splošnega gospodarskega življenja so bila
posojila, ki jih je vlada omogočila po zaslugi slovenskih
ministrov, Ljubljani, Mariboru in Celju v prid mestnih
hranilnic v teh mestih. Ljubljanska mestna občina je
dobila pri Državni hipotekarni banki posojilo 30 mili-
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jonov dinarjev, da je mogla vrniti svoj dolg mestni
nilnici. Razen tega je smela razpisati posojilo 20 milijonov
dinarjev na obveznice. Mariborska mestna občina je do
bila v ta namen 18 milijonov dinarjev posojila, celjska
5 milijonov dinarjev. S tem so najvažnejši mestni denarni
zavodi v Sloveniji postali plačila zmožni ter začeli
stopno izplačevati vloge in redno poslovati.
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Ni ga meščana v slovenskih mestih in kmeta v
njihovi okolici, ki bi se ne zavedal, kaj pomeni to
dejstvo za gospodarsko življenje naših mest. Zato
bodo slovenska mesta 11. decembra volila listo vlade,
ki jim je omogočila po zaslugi slovenskih ministrov
redno gospodarsko življenje!
Takoj po nastopu vlade dr. Stojadinovica, dr. Ko
rošca in dr. Spaha je Zveza narodov razglasila sankcije
Proti Italiji. Vsem državam, članicam ZN je bilo prepo
vedano vsako trgovsko poslovanje z Italijo. Jugoslavija
kot najvažnejši prodajalec Italiji, je bila s tem silovito
zadeta, najbolj v Jugoslaviji pa Slovenija, ki je zaradi
Prodaje lesa življenjsko navezana na Italijo. Vlada je
šla takoj na delo, da poišče našemu lesu in drugim pred
metom, ki jih je prej jemala Italija, novih tržišč in novih
kupcev. Sklenila je naslednji dve leti nove trgovske
sporazume z Nemčijo, Anglijo, s Španijo, Grčijo, Romu
nijo, Turčijo, Švico, Holandijo, Dansko in Madžarsko ter
Podpisala novo trgovsko pogodbo s Francijo. Pri vseh
^eh pogodbah so bile upoštevane predvsem koristi naSega kmetijstva, ki se mora samo požrtvovalnemu zuna
njemu delu vlade zahvaliti, da ni izgube italijanskega
trga še bolj občutilo.
Ko pa je vlada spomladi 1936 videla, da se niti velike
države ne drže določil o sankcijah proti Italiji, je 15. jul.
sankcije odpovedala. Ker se je zavedala, da je naše go
spodarsko življenje bistveno navezano na razmerje z
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Italijo, je vlada dr, Stojadinovića marca 1937 podpisala
novo, izredno važno politično in gospodarsko pogodbo z
Italijo. S tem si je pridobila neprecenljivo zaslugo za
varnost države in nič manjšo za koristi našega splošnega
in kmečkega gospodarstva. Kakšnega pomena je novo
razmerje do Italije prav za Slovenijo, ni treba še posebej
poudarjati.
Leta 1937. je vlada izdala posebno uredbo o
omejitvi odsvajanja premičnin na področju ljubljan
skega apelacijskega sodišča, S to uredbo je vlada
prepovedala neomejeno kupovanje slovenske zemlje
in slovenskih kmečkih posestev po tujcih v vseh
obmejnih predelih, zlasti na severni meji, kjer so
tujci sistematično spravljali v svoje roke cele pre
dele naše zemlje.
A li je vlada, ki z dejanji skrbi za našo zemljo in
za našega kmeta, vredna našega zaupanja ali ne?
Odgovor na to vprašanje je jasen danes in bo jasen
11 . decembra!
Kakor za kmečkega človeka, tako je vlada skrbela
za ostale sloje prebivalstva. Znižala je pridobnino obrt
nikom, pospeševala motorizacijo, znižala ceno bencinu
in nafti, uredila in pospeševala promet po železnicah, ga
modernizirala, uvedla motorne vlake, delala nove ceste
in železnice, da bi pospeševala trgovski promet in zveze.
Leta 1937. je izdala nov zakon o gospodarskih zadrugah.
Da bi dvignila naš gospodarski ugled v tujini, je začela
urejati naše dolgove zunaj in dosegla v času, ko se no
bena druga država ni brigala za svoje zunanje dolgove,
izredno ugodne plačilne pogoje za naša posojila v Fran
ciji, Švedski in Ameriki, S tem je ugled naše države, ki
so ga prejšnje vlade umazale, v tujini silno zrasel.
Njeno gospodarsko prizadevanje doma in zunaj je
rodilo sadove: industrija in trgovina sta se dvignili, ne-
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zaposlenost je izginila, blagostanje je raslo. Konec 1. 1937.
je po podatkih okrožnih uradov za zavarovanje delavcev
Jugoslavija imela največ zaposlenega delavstva v 20 letih.
Zaposlenost je dosegla višek in ostala na njem. Vlada je
konec leta 1937. deino vrnila uradnikom doklade, ki so
jim bile leta 1935. zmanjšane, ker je prejela prazne bla
gajne in uničeno gospodarstvo. Vlada je odločena, da
zadovolji upravičene zahteve uradnikov po zboljšanju
njihovih dohodkov. To sta izjavila dr. Stojadinovič in
dr. Korošec.
Za delavstvo
in za vse sloje, ki so z njim v gospodarski in socialni
zvezi, je vlada skrbela s pametno socialno zakonodajo,
s katero hoče odstraniti nezadovoljstvo ter delovne spore;
za zaposlitev pa z javnimi deli na vseh področjih in v
vseh pokrajinah države.
Socialna zakonodaja naše vlade izkazuje velike de
janske uspehe na vseh področjih. Takoj leta 1935. je
vlada zvišala prispevke za nezgodno zavarovanje de
lavcev od 1 % na 8 % in s tem povečala pomoč delavstvu
°b nesrečah.
Vlada je nato izdala težko pričakovano uredbo o naj
manjših mezdah, s katero so bili jugoslovanskemu in
slovenskemu delavstvu prvič uradno zagotovljeni najnižji
dovoljeni prejemki. S tem je bil naš delavec po zaslugi
vlade rešen najhujšega in najbrezvestnejšega izkoriščanja
Podjetnikov.
Vlada je dalje izdala uredbo o obveznih kolektivnih
P°godbah v industrijskih podjetjih, uredbo o posredovalnem postopku pri stavkah in uredbo o obveznem zavaroyanju delavstva za starost za vso državo.
Vlada pripravlja popolno, pravično preosnovo vsega
Socialnega zavarovanja v naši državi. V zvezi s to pre°snov0 je vlada konec 1937 razširila pokojninsko zavaro-
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vanje nameščencev na vso državo, in sicer po vzoru,
kakor je organiziran naš Pokojninski zavod v Ljubljani.
Ta je tudi dobil nalogo, naj pokojninsko zavarovanje po
državi organizira.
Za Slovenijo je izredno važna vladna odredba za
ozdravljenje bratovskih skladnic. S to uredbo je vlada
rešila pokojninski sklad slovenskih rudarjev ter zago
tovila starostno preskrbo največjim našim proletarcem.
To je dejstvo, ki ga ne gre pozabiti in ki govori več,
kakor pa vsa brezglava agitacija teh ali onih delavskih
osrečevalcev.
Leta 1937. je vlada izdala uredbo o povišanju pri
spevkov za podporo delavstvu. Ta uredba dejansko po
meni zavarovanje delavstva proti brezposelnosti. Nič manj
važna ni uredba o ustanovitvi podpornega sklada za one
mogle in stare delavce, ki nimajo pravice do rednega
starostnega zavarovanja.
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naši državi odpravila brezposelnost, so dala zaslužka na
šemu delavcu, obrtniku, podjetniku, industriji in kmetu.
Ta javna dela je vlada izvajala po določenih gospodarskih
in tehničnih načrtih ter jih vsa v gotovini plačevala. S
tem so prišli v obtok in v naše malo in veliko gospo
darsko življenje ogromni milijoni denarja, kar je imelo
bistven vpliv na poživitev vseh panog gospodarstva v
državi in Sloveniji, da ne omenimo koristi iz tujskega
Prometa, ki ga ta velika javna dela oživljajo.
Za Slovenijo
s° javna dela sedanje vlade pomembna ne le zaradi svoje
obsežnosti, marveč še bolj zaradi tega, ker je Slovenija
zdaj prvič dobila iz sredstev, namenjenih javnim delom,
tolik odstotek, kolikršen ji gre po njeni moči.

Delež Slovenije pri denarju za javna dela je bil vse
Nešteto je še drugih manjših uredb, ki jih tu ni
do nastopa sedanje vlade žalostno majhen. Tako je od
moči navajati. Te, ki so zapisane zgoraj, spadajo v
stotek denarja, ki ga je Slovenija dobila vsa leta po
osnove vsake socialne zakonodaje. Dejstvo, da jih
v°jni za nove železnice, znašal komaj nekaj nad dva
je izdala šele vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca
odstotka od vsega denarja, ki ga je država dala za nove
in dr. Spaha pa dokazuje, da se je ta vlada prva
Proge. Glede cest je ta odstotek prej znašal 2.4 odstotka,
zavedala nalog, ki jih ima država do delavca. Vse
2a izboljševalna
dela — osuševanje, regulacije — pa komaj
3,3 odstotka.
druge vlade in oblastniki so delavstvo osrečevali s
politiko, vlada JR Z mu je skušala pomagati z dejanji.
Po zaslugi slovenskih zastopnikov v sedanji vladi se
Dejanja govore zanjo! Zato bo jugoslovanski in slo
)e ob novih javnih delih to razmerje temeljito spremenilo.
venski delavec, ki je spoznal sleparije in polome
Minister za javna dela Stošovič je 5. oktobra govoril
marksizma pri nas in po svetu, dal svoje zaupanje
in podporo vladi, ki je svojo skrb zanj pokazala 0 razdelitvi tega posojila na posamezne pokrajine v
državi. Podal je program javnih del iz štirimilijardnega
v delu.
Posojila. Od tega bosta 2 milijardi din porabljeni za ceste.
Javna dela v državi in Sloveniji
Ta znesek se bo na posamezne banovine razdelil
so tisto področje vladnega udejstvovanja, kjer more vlado takole: Slovenija dobi 209 milijonov dinarjev, vrbaska
pokazati največ prijemljivih dokazov. Javna dela so v **5, primorska 100 , drinska 160, zetska 165, donavska
^25i moravska 165 milijonov dinarjev.

I

(predstavnik O. Mihalek)

vanje nameščencev na vso državo, in sicer po vzoru,
kakor je organiziran naš Pokojninski zavod v Ljubljani.
Ta je tudi dobil nalogo, naj pokojninsko zavarovanje po
državi organizira.
Za Slovenijo je izredno važna vladna odredba za
ozdravljenje bratovskih skladnic. S to uredbo je vlada
rešila pokojninski sklad slovenskih rudarjev ter zago
tovila starostno preskrbo največjim našim proletarcem.
To je dejstvo, ki ga ne gre pozabiti in ki govori več,
kakor pa vsa brezglava agitacija teh ali onih delavskih
osrečevalcev.
Leta 1937. je vlada izdala uredbo o povišanju pri
spevkov za podporo delavstvu. Ta uredba dejansko po
meni zavarovanje delavstva proti brezposelnosti. Nič manj
važna ni uredba o ustanovitvi podpornega sklada za one
mogle in stare delavce, ki nimajo pravice do rednega
starostnega zavarovanja.

31
naši državi odpravila brezposelnost, so dala zaslužka na
šemu delavcu, obrtniku, podjetniku, industriji in kmetu.
Ta javna dela je vlada izvajala po določenih gospodarskih
in tehničnih načrtih ter jih vsa v gotovini plačevala. S
tem so prišli v obtok in v naše malo in veliko gospo
darsko življenje ogromni milijoni denarja, kar je imelo
bistven vpliv na poživitev vseh panog gospodarstva v
državi in Sloveniji, da ne omenimo koristi iz tujskega
Prometa, ki ga ta velika javna dela oživljajo.
Za Slovenijo
s° javna dela sedanje vlade pomembna ne le zaradi svoje
obsežnosti, marveč še bolj zaradi tega, ker je Slovenija
zdaj prvič dobila iz sredstev, namenjenih javnim delom,
tolik odstotek, kolikršen ji gre po njeni moči.

Delež Slovenije pri denarju za javna dela je bil vse
Nešteto je še drugih manjših uredb, ki jih tu ni
do nastopa sedanje vlade žalostno majhen. Tako je od
moči navajati. Te, ki so zapisane zgoraj, spadajo v
stotek denarja, ki ga je Slovenija dobila vsa leta po
osnove vsake socialne zakonodaje. Dejstvo, da jih
v°jni za nove železnice, znašal komaj nekaj nad dva
je izdala šele vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca
odstotka od vsega denarja, ki ga je država dala za nove
in dr. Spaha pa dokazuje, da se je ta vlada prva
Proge. Glede cest je ta odstotek prej znašal 2.4 odstotka,
zavedala nalog, ki jih ima država do delavca. Vse
2a izboljševalna
dela — osuševanje, regulacije — pa komaj
3,3 odstotka.
druge vlade in oblastniki so delavstvo osrečevali s
politiko, vlada JR Z mu je skušala pomagati z dejanji.
Po zaslugi slovenskih zastopnikov v sedanji vladi se
Dejanja govore zanjo! Zato bo jugoslovanski in slo
)e ob novih javnih delih to razmerje temeljito spremenilo.
venski delavec, ki je spoznal sleparije in polome
Minister za javna dela Stošovič je 5. oktobra govoril
marksizma pri nas in po svetu, dal svoje zaupanje
in podporo vladi, ki je svojo skrb zanj pokazala 0 razdelitvi tega posojila na posamezne pokrajine v
državi. Podal je program javnih del iz štirimilijardnega
v delu.
Posojila. Od tega bosta 2 milijardi din porabljeni za ceste.
Javna dela v državi in Sloveniji
Ta znesek se bo na posamezne banovine razdelil
so tisto področje vladnega udejstvovanja, kjer more vlado takole: Slovenija dobi 209 milijonov dinarjev, vrbaska
pokazati največ prijemljivih dokazov. Javna dela so v **5, primorska 100 , drinska 160, zetska 165, donavska
^25i moravska 165 milijonov dinarjev.

I

(predstavnik O. Mihalek)

32
Minister je tudi napovedal razdelitev 464,262.000 din
za melioracije in regulacije rek. Na posamezne banovine
se razdeli ta znesek takole:
Slovenija
savska
vrbaska
primorska
zetska
donavska
moravska
vardarska

51,050.000 din
54,495.000
43,728.000
54,240.000
62,824.000
68,428.000
54,477.000
55,000.000

Ko smo leta 1935. prvič dobili večji program javnih
del, je bil delež Slovenije pri cestnih delih razmeroma
majhen, toda dosti večji kakor pod prejšnjimi vladami,
kakor pričajo številke. Od skupne vsote 578milij,
din,
v kolikor jebilo namenjeno za ceste, jeodpadlona našo
banovino 33.5 milij. din ali 5.8%. Nadalje je bilo za nove
železnice določenih tedaj 234 milij. din, od tega za progo
Št. Janž— Sevnica 31 milij. ali 13.25%.
Od skupnega zneska za nova cestna dela odpade na
Slovenijo sedaj 209 milij. din, kar je 10.45%. To je vse
kakor pravičnejši odstotek, kot smo ga bili vajeni doslej.
Iz tega se vidi, da se upošteva važnost Slovenije, ki je kot
okno države v svet, skozi katero prihaja največ cestnega
prometa v našo državo in kjer je cestni tranzit skozi
našo državo največji.
Za cestna dela dobimo 10.45% vsega zneska za
vso državo.
Za melioracijo je namenjenih po izjavi g. ministra
Stošoviča 51,550.000 din. To je približno 11% vsega zne'
ska za vso državo, kar je tudi pravičnejši delež kot smo
ga dobivali doslej.
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Program cestnih del v Sloveniji.
Nekatera cestna dela v okviru že navedene vsote
209 milij. din so že razpisana in so delno tudi že licitacije
uspele. Razpisane, oziroma so licitacije že bile za cestna
dela: Jeprca— Labore— Kranj— Naklo in Maribor— Pesnica
v skupni proračunski vsoti 28,087.725 din.
Skupni program za cestna dela v naslednjih treh
letih obsega v Sloveniji predvsem te-le cestne zveze, ozi
roma modernizacije obstoječih državnih cest:
Ljubljana — Jeprca — Labore — Kranj — Naklo — Jesenice, približna vsota 30 milij. din.
Maribor— Št. Ilj, približno 4 milij. din.
Maribor— Slov. Bistrica, približno 30 milij. din.
Celje— Žalec in Celje— Višnja vas, približno 30 m ili
jonov dinarjev.
Ljubljana— Domžale, približno 25 milij. din.
Ljubljana— Novo mesto in Ljubljana— Sušak, približno
?0 milij. din.
Ljubljana— Planina— italijanska meja, približno 10 mili
jonov dinarjev.
Državne ceste skozi mesta, približno 10 milij. din.
Vsi ti ogromni denarji za javna dela v Sloveniji
pojdejo v žep slovenskemu delavcu, podjetniku,
trgovcu, skratka, slovenskemu človeku. Zato bo sle
herni Slovenec 11. decembra sodil po dejanjih in
glasoval za listo vlade, ki je Sloveniji dala več kakor
vsi prejšnji režimi skupaj!
V
zvezi s temi novimi javnimi deli je treba poudariti
.lsto- kar je država v Sloveniji že naredila, in tisto, kar
naredila naša banovina.
Naj govore številke:

Ì

V Sloveniji je 615.560 km državnih cest. Te ceste
vzdržujejo tehnični razdelki pri okrajnih načelstvih v.
Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru levi breg in Novem
mestu. Za vzdrževanje državnih cest je bilo izdanih pod
sedanjo vlado:
leta 1935/36
„ 1936/37
„ 1937/38

4,079.545.48 din
4,220.400.56
„
3,837.408.38
„

Skupaj

12,137.354.42 din

Poleg rednega vzdrževanja so bili zgrajeni ali teme
ljito popravljeni še sledeči mostovi z razpetino nad 5 m:
železobetonski most čez Ložnico
v Mednem l o g u ........................
219.425 din
most čez Savo v Gozdu . . . .
570.704 ,,
most čez N e ž ik o .............................
77.912 ,,
most čez Rinžo (iz I. milijard, po
sojila) ............................................
242.130 „
most čez inundacijo Pesnice . .
75.493 ,,
Skupaj 1,185.664 din
Vzdrževanje mostov na državnih
cestah v letih 1935, do 1938. , .
419.877 din
V celoti je bilo izdanih za vzdrže
vanje državnih cest v treh letih
sedanje v l a d e .................................. 13,742,895 din

V
zadnjih treh letih so se začele tudi prve mo
dernizacije državnih cest v Sloveniji. V celoti je bilo
iz milijardnega posojila dovoljeno za modernizacijo
cest v Sloveniji 33 in p o l m i l i j o n a d i n a r j e v ,
ki so se razdelili takole:
20 m i 1i j o n o v za modernizacijo ceste Ljub
ljana— Kranj;

8 i n p o l m i l i j o n o v za modernizacijo ceste
Ribnica— Brod na Kolpi;
5 m i l i j o n o v za modernizacijo ceste Št. Ilj—
Maribor.
S temi sredstvi je bila modernizirana cesta od Ljub
ljane mimo Št. Vida, Mednega in Medvod do Jeperce ter
Ie bil preložen Gaštejski klanec pri Kranju.
Na Dolenjskem so bili modernizirani odseki Ribnica—
Dolenja vas— Kočevje— Dolga vas, v delu pa so še odseki
Briga— Banjaloka in Krkovo— Fara.
Na Štajerskem pa je bila sprameksirana državna ce
sta od Št. lija do Pesnice in urejen nadaljnji del ceste
za tlakovanje s kockami.
Letos se je s posebnimi sredstvi obdelala površina
državne ceste od Naklega do Brezij. To je zahtevalo
2,200.000 din. Cesta je ?, f^m začasno urejena in bo zdržala
velike modernizacije, ki bo prišla v prihodnjih letih.
Z licitacijami v letošnji jeseni pa so bila omogočena
modernizacijska dela na državnih cestah za nadaljnjih
28 milijonov dinarjev. In sicer na odseku od Jeperce do
Labor pri Kranju in od Kranja do Naklega. Prav tako
bo tlakovana cesta od Pesnice do Maribora, Vlada na
daljuje z modernizacijo glavnih cest in kaže, da dobi vsa
Slovenija moderno cestno omrežje.
Številke in dejanja govore o tem, kaj je vlada
storila za Slovenijo in slovenskega delovnega človeka!
Banovinske ceste.
Istočasno kakor država, je začela tudi banovina mo
dernizirati svoje ceste in je v zadnjih treh letih izdala
Samo za preureditve in nove graditve banovinskih cest
37,536.000 dinarjev.

Tem cestam je prispevala država 2,915.000 din, občine
pa so dale 1,873.000 din. V celoti je bilo v zadnjih treh
letih porabljenih:
za graditve novih in za preure
ditve starih banovinskih cest
za redno vzdrževanje banovin
skih cest in za normalizacijo
mostov pa je banovina izdala
v treh l e t i h .............................
Skupno so torej banovinske ce
ste z a h t e v a le ........................

42,324.030 din

57,970.000

„

100,294.830 din

kar znaša dve tretjini enoletnega celotnega banovin
skega proračuna, ali več kakor eno petino vseh bano
vinskih dohodkov v treh letih.
Poleg teh dajatev je banovina prav v zadnjih letih
storila važen korak s tem, da je pripravila za načrtno
modernizacijo cestnega omrežja že vse potrebno. Usta
novila je z velikimi stroški poseben odsek za izdelavo
načrtov za Jadransko cesto in odsek za modernizacijo
banovinskih cest. Pri Poštni hranilnici je najela pred
kratkim posojilo 11 , 100.000 din in bo s tem denarjem in
drugimi prispevki modernizirala 6 in pol kilometra dolgo
cesto od Podvina do Lesc za skupno nad 9 milijonov din.
Prav tako bo omogočila zvezo Slovenske krajine z ostalo
Slovenijo. Pri Petanjcih bo zgrajenih 6 mostov čez Muro
in 1 km dolga nova cesta, kar je preračunano skupno na
5 milij. din. Obe ti veliki gradbeni deli sta že v teku,
dočim gradbeni stroški zanje v gornjem niso v računanju.
Banovina sodeluje z vlado pri skrbi za Slovenijo
in za slovenskega človeka. 11 . decembra bodo vsi
Slovenci izrekli zaupanje tudi banu in delu banovine.

Pregled tega ogromnega dela bi ne bil popoln, če
ne bi omenili
vodnotehničnih del in izboljševalnih del v Sloveniji.
Ta pregled v zadnjih treh letih daje sledečo sliko:
Prispevali so:
Za regulacijo plovnih rek:
d r ž a v a ...........................................
b a n o v in a ......................................
zasebni in te r e s e n ti...................

3,762.608 din
10,788.625
,,
1,500.000
,,

S k u p a j...........................................

16,051.233 din

Za izboljševalna dela in regulacije vodnih zadrug:
d r ž a v a ...........................................
b a n o v in a ......................................
zasebni interesenti . . . . . .

1,973.618 din
2,809.510
,,
3,126.801
,,

S k u p a j...........................................

7,909.929 din

Za izboljševalna in regulacijska dela izven vodnih zadrug:
d r ž a v a ...........................................
b a n o v in a ........................ ....
zasebni in t e r e s e n t i...................

47.841 din
2,130.000
,,
957.966
„

S k u p a j...........................................

3,135.807 din

Za vodovode, cisterne, rezervarje in napajališča:
država . . . .
» ...................
b a n o v in a ......................................
zasebni in t e r e s e n t i...................

2,643.868 din
1,846.644
,,
961.089
„

S k u p a j...........................................

5,451.601 din
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Za vsa javna vodnotehnična dela je bilo
niji zadnja tri leta izdanih 32 in pol milijona
Od tega je dala država 8 in pol milijona,
17 in pol milijona, zasebniki in občine 6 in
jona dinarjev!

v Slove
dinarjev.
banovina
pol mili

Med regulacijskimi deli je treba omeniti obsežno
regulacijo Savinje na odseku med Zidanim mostom in
Celjem, ki se gradi v vsakoletnih gradbenih obdobjih, ki
zahtevajo po več milijonov sredstev. Med drugimi regu
lacijami so važne zlasti regulacije Mure in Drave. Ome
niti bi bilo tudi nadvse važne zgradbe hudournikov.
Za zdravstveno povzdigo podeželja služijo številne
vodovodne zgradbe. V kraških predelih je često mogoče
urediti le kapnice in napajališča brez večjih investicij.
Med vodovodi, ki so se v zadnjih letih začeli graditi,
pa sta posebno važna dva res obsežna pokrajinska vodo
voda. Belokranjski, ki bo oskrboval skoraj vso Belo Kra
jino z vodo in ki je preračunan na 13 milij. din, 1 milij. din
je bil v ta namen že porabljen. Suhokranjski vodovod bo
oskrboval vso Suho Krajino z vodo in je preračunan na
okrog 30 milij. din. Za to gradbeno delo je na razpolago
že 5 milij, din in je opravljena tudi že prva licitacija. Iz
drugega milijardnega posojila je za regulacije in izboljševalna dela na razpolago 464,262.000 dinarjev, od česar
odpade na Slovenijo 51,050.000 din, kar znaša okrog 11%
deleža celotne vsote in kar je več, kakor smo pri dose
danjih delitvah navajeni dobiti. S temi sredstvi in s pri
spevki banovine bo v prihodnjih 6 letih mogoče opraviti
velike regulacije in druga važna vodovodna dela.
Visoke zgradbe in instalacije.
V
letih 1935 do 1937 je bilo postavljenih: visokih
zgradb iz državnega denarja za 14,032,668.66 din,, iz ba-
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kovinskega denarja za 31,313.369.12 din, iz občinskih
sredstev s podporo banovine in iz kaldrminskega fonda
za 13,451.923.81 din; skupno za 57,797.961.59 din.
Med zgradbami iz državnega denarja omenimo naj
važnejše: vseučiliška knjižnica, državna šolska poliklini
ka v Ljubljani, nadzorni oddelek državne bolnišnice za
duševno bolne moške na Studencu pri Ljubljani, Počit
niški dom v Rakitni, kmetijska kontrolna in poskusna
Postaja v Ljubljani in v surovem dograjeni novi kirurgični
Paviljon splošne državne bolnišnice v Ljubljani.
Iz banovinskega denarja so sledeče zgradbe: III.
državna realna gimnazija v Ljubljani, hotel »Jugoslovan
ski kralj« v Rogaški Slatini, kopališče in centralna kur
java v Rogaški Slatini, nov hotelski trakt v zdravilišču
Oobrna, banovinska kmetijska šola v Rakičanu, izolirniCa v banovinski bolnišnici v Slovenjgradcu, novi paviljon
v banovinski bolnišnici v Mariboru za štiri oddelke (v su
rovem), dvignjena je bila zgradba Kranjske hranilnice v
Ljubljani.
Iz kaldrminskega fonda in iz občinskih kreditov pa
s° bile zgrajene: carinarnica in stanovanjsko poslopje na
Jesenicah, carinska pošta v Mariboru, carinarnice v Gor
nji Radgoni, v Gornjem Cmureku, v Št. liju, v Svečini, v
Št. Jurju ob Pesnici, na Korenskem sedlu, na Jezerskem
vrhu, v Ratečah, v Holmcu in v Žireh. Zdravstvena doma
v Murski Soboti itd.
Nove železnice v Sloveniji.
V
letih 1936 do 1938 so delali tako težko pričako
vano železniško progo Št. Janž— Sevnica, 14 km dolga
Pr°ga je sedaj že skoraj vsa dograjena in manjka le krapriključek na postajo v Sevnici, na levem bregu Save.
eia na progi je opravilo podjetje Dukič za 19,000.000 din.
eüki železniški .most čez Savo pri Sevnici bo dograjen

še letos in bo stal 8 milijonov dinarjev. Vsa proga s pri
ključkom pri Sevnici in razširitvijo železniške postaje,
zgraditvijo kurilnic in vseh drugih prometnih naprav pa
bo stala 29 milijonov dinarjev.
Železniška proga Črnomelj— Vrbovsko, ki je dolga
47 km, poteka v dolžini 21 km po ozemlju Bele Krajine.
Prvih 7 km od Črnomlja naprej je že prevzela tvrdka
Jelšingrad iz Šmarja pri Jelšah za vsoto 21,161.000 din.
Ker bo vsa proga stala okrog 150 milijonov dinarjev,
smemo računati, da bo za zgraditev proge na ozemlju
Bele krajine treba 60 milijonov dinarjev, ki bodo v pri
hodnjih letih v ta namen na razpolago.
Za železnice smo torej dobili v zadnjih treh letih
50 milijonov dinarjev, kar predstavlja delež, ki ga
doslej nismo bili vajeni — vse po zaslugi slovenskih
zastopnikov v vladi in po razumevanju vlade za slo
venske potrebe!
Elektrifikacija Slovenije.
Od vseh javnih del, ki se izvajajo po smotrnem na
črtu za povzdigo slovenskega gospodarstva in življenjske
ravni našega človeka, zasluži prvo mesto elektrifikacija,
ki jo izvaja banovina s pomočjo kranjskih dež. elektrarn.
Načelo banovine, naj elektrifikacija služi tudi pasivnim
krajem, ki sami po sebi ne dajejo gospodarskega jamstva
za uspešno izvedbo elektrifikacije, je tem pomembnejše,
ker je s tem omogočena elektrifikacija prav tistih pre
delov, ki jih sicer zasebna podjetnost, ki dela za dobiček,
, ne bi nikdar elektrificirala. Tako je v zadnjih treh letih
banovina zlasti elektrificirala razsežne predele Notranj
ske in Dolenjske in je letos začela z elektrifikacijo Bele
Krajine. Razvoj elektrifikacijske akcije najlepše ozna
čujejo naprave KDE, ki so naraščale takole:
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transform. z
učinkom kw

1934
1935
1936
1937

15.400
15.700
21.865
24.642

daljnovodov
cmrežja
od KDE je prejemalo tok
visoke nape nizke na
petosti km
občin
krajev
tosti km

557
596
721
810

411
496
598
714

67
78
86
102

299
335
394
544

Kako velikansko je bilo delo KDE v zadnjih letih,
dokazuje porast investicij KDE, ki so znašale konec leta
1934 skupno 43,841.750 din. V treh letih 1935, 1936, 1937
Pa- so znašale investicije KDE 22,333.400 din, tako da
znašajo celotne investicije KDE konec leta 1937 nad
66 milijonov din.
Vodo, luč, kruh — vse dobiva Slovenija po za
slugi modrega dela vlade in slovenskih politikov ter
zastopnikov oblasti. In Slovenci naj bi tega ob vo
litvah ne znali upoštevati?
Socialna politika v Sloveniji
kaže, da sta vlada in oblast priskočila na pomoč, kadar je
zahtevala potreba.
Za povečanje Golnika je bilo v letih 1935 do 1937
danih skupno 1,204.260 din. V istem razdobju je bilo iz
danih za podpore siromašnih in brezposelnih in po ujmah
Poškodovanih 4,547.620 din iz banovinskih in 40.000 iz
državnih sredstev. Za prehrano siromašnih je bilo izda
nih podpor iz državnih srdestev za 1,290.000 din in iz
Jstih sredstev 120 vagonov brezplačne koruze, 250 nakazn,c za brezplačni prevoz in 230 nakaznic za znižani
Prevoz. Za prehrano siromašnih pa je dala banovina
6*637.550 din in v iste namene 4 vagone moke in 50 va
gonov koruze. Za siromašno mladino, katera se vzdržuje
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na račun banske uprave, je bilo od meseca junija 1935
do maja 1933 izdanih 4,587.920 din.
Tudi najrevnejši v Sloveniji se zavedajo, kdo
skrbi zadnja tri leta zanje. Ti bodo 11. decembra po
kazali svojo hvaležnost, ne da bi jih kdo silil ali pro
sil, ker vedo, da je to njihova dolžnost.
Agrarne operacije.
Po zakonu o agrarnih operacijah, ki velja samo za Slo
venijo, je bilo komasiranih 895 ha zemljišč. Te komasa
cije opravlja dravska banovina iz lastnih sredstev in iz
vršuje na njih tudi melioracije, ki so zahtevale v treh
letih 1,757-3333 din.
Pospeševanje obrti.
Banovina je podpirala obrt s sledečimi izdatki:
leta
»
»
»

1935/36
1936/37
1937/38
1938/39
skupaj

219.000 din
254.000
»
288.000
»
313.600
»
1,074.600 din

Ministrstvo trgovine in industrije je iz čistega do
hodka državne loterije tudi podpiralo pospeševanje slo
venske obrti in je leta 1937/38 dalo že 200.000 din, kar
je največja vsota, ki je bila izdana za te namene, odkar
živi naša država.
Tujski promet
Po zakonu o agrarnih operacijah, ki velja samo za Slopomena. Vlada in njeni zastopniki v Sloveniji so se tega
vedno zavedali, o čemer govore javna dela in skrb ba
novine za propagando tujskega prometa.

Banovina je dala iz svojega proračuna za pospeše
vanje tujskega prometa
leta 1935/36
» 1936/37
» 1937/38
skupaj

525.000 din
458.000
»
472.000
»
1,455.000 din

!
Izboljševanje poštnega prometa v Sloveniji.
V zadnjih treh letih je bilo na območju ljubljanske
direkcije pošte in telegrafa, ki -obsega vso banovino, usta
novljeno šest novih poštnih uradov, tako da je sedaj v
Sloveniji skupno 542 državnih, pogodbenih in pomožnih
Poštnih uradov.
Nadalje je bilo odprtih na novo 18 telegrafskih ura
dov in 38 telefonskih uradov. Do konca leta bo odprtih
še okrog 20 novih telegrafskih in 20 novih telefonskih
Uradov.
V maju 1936 je bila na Bledu odprta nova avtomat
ska telefonska skupina z avtomatskimi centralami na
Bledu, Lescah, v Radovljici, na Jesenicah in v Bohinjski
Bistrici. Stroški so znašali 1,500.000 din.
Konec leta 1937 je bila povečana avtomatska tele°nska centrala v Ljubljani za 1000 novih številk. Tako
da ima sedaj lahko 3000 naročnikov. V zvezi s tem je bila
Ustvarjena avtomatska telefonska podcentrala v Št. Vidu
y*ad Ljubljano. Te preureditve so zahtevale z adaptacijo
In 'nabavo aparatur 6,300.000 din.
Povečanje telefonske in telegrafske mreže se najlePše vidi v tem, da je bilo v medkrajevnem prometu v
2adnjih treh letih zgrajenih 29 km novih prog, na starih
Pr°gah pa zgrajenih 270 km novih telefonskih linij. V
lokalnem telefonskem prometu je naraslo število naroč
nikov za 600 in je bilo v telefonskem prometu povečano
elefonsko omrežje za 86 km novih linij, na starih mrežah
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na račun banske uprave, je bilo od meseca junija 1935
do maja 1933 izdanih 4,587.920 din.
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V zadnjih treh letih je bilo na območju ljubljanske
direkcije pošte in telegrafa, ki -obsega vso banovino, usta
novljeno šest novih poštnih uradov, tako da je sedaj v
Sloveniji skupno 542 državnih, pogodbenih in pomožnih
Poštnih uradov.
Nadalje je bilo odprtih na novo 18 telegrafskih ura
dov in 38 telefonskih uradov. Do konca leta bo odprtih
še okrog 20 novih telegrafskih in 20 novih telefonskih
Uradov.
V maju 1936 je bila na Bledu odprta nova avtomat
ska telefonska skupina z avtomatskimi centralami na
Bledu, Lescah, v Radovljici, na Jesenicah in v Bohinjski
Bistrici. Stroški so znašali 1,500.000 din.
Konec leta 1937 je bila povečana avtomatska tele°nska centrala v Ljubljani za 1000 novih številk. Tako
da ima sedaj lahko 3000 naročnikov. V zvezi s tem je bila
Ustvarjena avtomatska telefonska podcentrala v Št. Vidu
y*ad Ljubljano. Te preureditve so zahtevale z adaptacijo
In 'nabavo aparatur 6,300.000 din.
Povečanje telefonske in telegrafske mreže se najlePše vidi v tem, da je bilo v medkrajevnem prometu v
2adnjih treh letih zgrajenih 29 km novih prog, na starih
Pr°gah pa zgrajenih 270 km novih telefonskih linij. V
lokalnem telefonskem prometu je naraslo število naroč
nikov za 600 in je bilo v telefonskem prometu povečano
elefonsko omrežje za 86 km novih linij, na starih mrežah

pa je bilo zgrajenih 378 km novih vodov. Vsi stroški za
to so znašali 3,500.000 din.
Tudi državna poštna avtomobilska služba se lepo
razvija. 1. aprila 1936 je bil odprt avtomobilski poštni
promet na progi Ptuj-Sv. Andraž v Halozah-Ptuj (37 km).
V zadnjih treh letih je bilo za avtomobilski poštni promet
na vseh progah, ki merijo skupno 252 km, kupljenih 9
novih avtobusov za 740.000 din.
Skupni izdatki za razvoj telefonsko-telegrafske službe
iin poštnega prometa so znašali v zadnjih treh letih nad
12,000.000 din, pri čemer redno vzdrževanje in pridobitve
manjšega značaja niso upoštevani.
Za strokovno izobrazbo obrtnega naraščaja pri nas
doma in v tujini je bilo izdanih podpor in štipendij za
skupno nad 270,000 din, za druge potrebe obrtništva je
izdala banovina v zadnjih treh letih skupno še 743.000
dinarjev.
Izreden poštni promet je pogoj modernega go'
spodarskega in trgovskega življenja. Tudi tega se je
vlada zavedala in tudi v tem govore za njo dejanja
in številke.

Skrb vlade in banovine za šolstvo v Sloveniji
izkazujejo naslednje številke:

Izdatki države za učne moči

Srednje šole
Učiteljišča .
Meščan, šole
Ljudske šole

Skupaj

. .

Skupaj

L 1935/36

1.1936/37

1.1937/38

10,913.387
2,174.205
6,370.458
84,222.591

10,779.866
2,052.782
6,526.012
81,662.748

11,007.367 32,700.620
6,297 831
2,070.844
7,008.785 19,905.255
83,529.938 249,415.27?

103,680.641 101,021.408 103,616.931

________ i

308,3 IB 7B3
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Izdatki banovine
za srednje, učiteljske in meščanske šole

1.1935/36 1.1936/37 1.1937/38
Osebni izdatki . . .
Stvarni. srednje šole
izdatki J učit. šole
za ) mešč. šole .
Izredne potrebščine .

171.930
695.900
96.500
250.000
44.000

182.320
794.250
77.000
277.0J0
37.000

Skupaj

207.444 561.694
989.995 2,4S0.145
81.000 254.500
306 000 833.000
137.000 218.000

4,341.339
Skupaj . . . 1,258.330 1,367.570 1,721.439
P odpore banovine
1.1935/36 1.1936/37 1.1937/38

Skupaj

»*obv.„eiV Sred-ŠOh
Predmete 1V meŠČ. Šol.
Srednješolcem . . .
Visokošolcem

26 684
35.550
164.60J

26.000
24.194
42.400
157.600

26.030
34 528
39 900
160.100

72.000
85.406
117.850
482.300

Skupaj . . .

246.834

250 194

260.528

757.556

20.000

Prispevki
za vzdrževanje lju dsk ih šol

1.1935/36

1.1936/37

1.1937/38

^Pravne občine . .
“ a n o v in a ..............

25,184.778
251.810

24,162 989
2S0.000

7,332.024
15,481.557

Skupaj . . .

25,436.578

24,442.989 1 22,813.571
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Posebni prispevki banovine za ljudsko šolstvo
1. 1935/36 1. 1936/37 1. 1937/3!
1. Za šolanje otrok šol. okoliša
2. Podpore šolam in humanit.
ustanovam za revne učence
3. Podpore dijaškim kuhinjam
4. Podpore šolam in ustan. za
obleko in samo učila revnim
(in božičnica po 200.000 din)
5. Nagrade za pouk na zasilnih
š o la h .......................................
6. Nagrade otrokom za cep
ljenje d i v j a k o v ....................

5.200

7.000

4.000

42.000
70.400

39.75C
49.900

42.471
50.000

300.000

299.613

300 000

140.000

130.400

___

Skupaj . . .

417.000

-

-

536.263

15.000
541.871

B anovina za šolske zg radbe:
1. 1935/36
Za srednje šole in
učiteljišča . . .
Za realno poslop
je v Ljubljani .
Za III. drž. realno
gimnazijo v Ljub
ljani ....................
Podpore za me
ščanske šole . .
Skupaj

. . .

240.000

1. 1936/37 1. 1937/38

250.000

287.000

Skupaj

777.000

6.0C0.000

_

_

6,000.000

8,720.000

_

_

8,720.000

234.954

277.889

298.354

811.197

15,194.954

527.889

585.354

16,308.197
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Občine za šolske zgradbe :

Za
vzdrževanje
meščanskih šol .
Za prezidavo in
nadzidavo mešč.
šole v Žalcu . .
Skupaj . . .

1. 1935/36

1. 1936/37 1. 1937/38

Skupaj

1,444.799

2,209.921 2,134.866

5,789.586

829.502
1,444.799

829.502

3,039.423 2,134.866

6,619.088

Pregled
zid an ja in prezidavanja šolskih poslopij ljudskih šol ter podpor
banovine in države v letih 1935/36, 1936/37 in 1937/38.

Gradbeni
stroški
din

Prezidave
Število
poslopij

Leto

število
poslopij

Nova šolska
poslopja

Podpore

Brez
obrestna
posojila
Gradbeni države banovine
banovine
stroški
din
din
din
din

350.000 1 401.00J 65.000
1935/36 1
1936/3? 7 18,238.000 5 731.000 100.000
1937/38 9 8,847.000 5 1,798.400 150.000
Skupaj

431.950 561.000
620.000 505.000
991.911 1,016.500

17 27,435.000 11 2,930.400 315.000 2,043.861 2.082.500

Ogromne so te številke o skrbi vlade in oblasti
za Slovenijo v zadnjih treh letih. V njih je videti ne
le dokaze o dejanjih, marveč predvsem ljubezen na
ših zastopnikov v vladi in na oblasti, ljubezen do
slovenske zemlje, slovenskega naroda in njegove
sreče. Ti naši zastopniki z voditeljem dr. Antonom
Korošcem na čelu so bili, ki so s svojimi prizade-
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vanji dosegli, da je Slovenija prvič v zgodovini J u 
goslavije dobila, kar ji gre.
Slovenski narod ve za ta dejanja in za to lju
bezen; 11. decembra bo kakor en mož pooblastil
svoje prave voditelje in zastopnike, naj delajo v
vodstvu države za Slovenijo in blagostanje sloven
skega človeka še naprej!
Slovenski kmet,
slovenski delavec,
slovenski obrtnik,
slovenski podjetnik,
slovenski razumnik
bo 11. decembra zaradi vseh teh dejanj volil pro
gram, ki ga zastopa v teh odločilnih volitvah vodi
telj Slovencev
dr. Anton Korošec!
Vlada, JR Z in slovenstvo.
Končno poglavje tega prikaza, ki govori za vlado in
za stranko, v kateri soodloča voditelj Slovencev dr. A n
ton Korošec, bodi posvečeno zavrnitvi laži o tem, da sta
vlada in stranka, v katero je prostovoljno stopila večina
Slovencev, sovražni Slovencem in slovenstvu. Tudi o tem
govore trdna in neizpodbitna dejanja.
Danes, pred volitvami vpijejo o slovenstvu in si ga
obešajo na zastavo ljudje vseh vrst, celo tisti, ki so pred
pol leta slovenstvo in slovensko zavest enačili z izdajo;
tisti, ki so v svobodni državi slovensko besedo trgali iz
šolskih beril 1. 1933 in jo sežigali. Ti bi radi zdaj, ko jim
gre za glavo, reševali svojo politiko s slovenstvom.
Toda dejanja govore, da je po njihovi krivdi, ki je
pred zgodovino ne more utajiti ne dr. Kramer, ne Pucelj,

••
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ne ves slavenski liberalni tabor, slovenstvo prišlo v lastni
državi v tako žalosten položaj, v kakršnem je bilo edinole
še med svetovno vojno. Ljudje, ki so slovenskemu
ljudstvu jemali narodne svetinje in jezik, so ne le izda
jalci svojega ljudstva, marveč zločinci nad državo samo,
saj so vse to delali v imenu oblasti in v imenu nekakega,
po njihovih interesih okrnjenega edinstva.
Vse skupine in skupinice, ki za decembrske volitve
prisegajo na slovenstvo, naj vedo, da dejanja govore
proti njim in govore o tem, da vlada, JR Z in slovenski
zastopniki v obeh niso sovražniki, marveč varuhi pra
vega slovenstva. Poslušajmo dejstva!
1. Šele vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr.
Spaha je slovenskemu ljudstvu po dolgem času stiske,
nasilja in molka omogočila, da je v okviru nove politične
skupnosti JR Z moglo izpovedati brez strahu in ovir svoje
narodne, politične in kulturne zahteve, ki so vezane na
iste visoke vzore kakor pred desetimi, dvajsetimi in sto
leti.
A li so vlada, stranka in ljudje, ki so Slovencem
dali svobodo izpovedovanja in političnega organizi
ranja, proti Slovencem in proti slovenstvu?
Ne!
V
znamenje, da se te resnice zavedamo in jo
priznavamo, bomo izkazali 11. decembra hvaležnost
stranki in voditeljem, ki so nam vrnili politične pra
vice.
2. Nikdar v zgodovini naše države nismo Slovenci
lahko tako neovirano in svobodno izpovedovali svojega
narodnega in kulturnega programa kakor pod vlado JRZ.
Tabori zadnjih treh let so taka manifestacija slovenstva
in razen tega zvestobe do države in vladarja, kakršne
v naši zgodovini ne pomnimo.

M
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A li sta torej vlada in stranka, ki sta nam tc ma
nifestacije omogočali in jih podpirali, proti Sloven
cem in proti slovenstvu?
NeJ
Zato bomo 11 , decembra volili vsi listo JRZ.
3. Najveličastnejših slovenskih manifestacij in tabo
rov so se vsa leta, zlasti pa letos, udeleževali najvišji
ljudje v državi. Te manifestacije so bile deležne najvišje
ga pokroviteljstva Nj. Vel. kralja, udeležil se jih je sam
knez-namestnik Pavle, udeleževali so se jih zastopniki
vlade, ki so na njih celo govorili slovenskemu ljudstvu.
Govorili so ne le Slovenci, temveč prav tako Srbi in
Hrvatje, česar v naši zgodovini ne pomnimo.
A li je to dokaz, da je vlada JR Z proti Sloven
cem, proti našim narodnim in kulturnim zahtevam,
da je proti slovenstvu?
Ne!
4. Vlada JR Z je slovenskemu ljudstvu vrnila njegove
prosvetne, mladinske in stanovske organizacije, katere
so mu vzeli ljudje, ki bi danes radi mešetarili s sloven
stvom. Pod vlado JR Z smo ^obnovili Prosvetno zvezo,
Kmečko zvezo, fantovsko in dekliško organizacijo. Vlada
JR Z je dala slovenskemu jeziku, ki so ga iz šole, iz ura
dov in iz javnosti preganjali izdajalci slovenskega rodu,
spet pravice, k i mu gredo. Pod to vlado je bilo spet omo
gočeno redno delo slovenskih organizacij vseh vrst, pod
to vlado je bilo omogočeno spet redno življenje naših
verskih organizacij.
A li je vlada in stranka, ki nam vračata slovenske
organizacije in dajeta pravico, da se zbiramo pod
znamenjem svojih verskih in narodnih svetinj, ali
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sta ta vlada in stranka res sovražni Slovencem in
slovenstvu?
NeJ
5. Vlada JR Z je bila tista, ki je Sloveniji prvič dala
iz javnega denarja tisto, kar ji po številčnem razmerju
gre. Javna dela za milijone in milijone, ceste, melioraci
je, železnice, pospeševanje tujskega prometa, trgovske
pogodbe z Nemčijo, Italijo in drugimi državami — vse,
rešitev slovenskega kmeta in ozdravitev slovenskega za
družništva in mestnih denarnih zavodov
pravični de
lež pri milijardnem posojilu, vse to so gospodarske ko
risti, ki jih je Sloveniji dala vlada dr. Stojadinovica,
dr. Korošca in dr. Spaha.
A li je potemtakem vlada, ki je rešila slovenske
ga kmeta, ki je dala kruha slovenskemu delavcu, ki
je dala za Slovenijo več kakor vsi diktatorski režimi
skupaj, ali je ta vlada in stranka res proti Slovencem
in proti slovenskim koristim?
Dejanja govore, da ne!
6. Slovenci smo stopili v vsedržavno stranko JR Z
kot celota. Storili smo to, da ogromni večini slovenskega
ljudstva zagotovimo soodločanje v državi in pri usodi
Slovenije, Storili smo to tudi zato, da preprečimo, da bi
s slovenskim ljudstvom in njegovimi narodnimi, politični
m i in kulturnimi vrednotami še kdaj mogla barantati v
Belgradu ali kjerkoli pokvarjena manjšina, kakor je to bi
lo v letih diktature, Slovenci in slovenski voditelji so
sotvorci vsedržavne stranke JRZ, Bivša Slovenska ljud
ska stranka, edina zakonita zastopnica slovenskega
ljudstva, je v celoti stopila v novo politično organizacijo,
ne da ibi pri tem zatajila kak bistven del svojega pro
grama, O tem pričajo pravila stranke in izjave slovenskih
voditeljev JRZ, Tajnik stranke za Slovenijo, senator dr.
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Kulovec, je v nedavnem volivnem govoru to odločno po
vedal, ko je dejal:
»Ponovno slovesno izjavljamo, da vidimo v večini
primerov izvir napredka in izboljšanje svojega gospodar
skega stanja v tem, če bi imeli samoupravo! Kaj je torej
z avtonomijo, samoupravo? Zopet so očitki ravno od stra
ni, kjer so glavni krivci, da smo dobili strogi centralizem
in da še nimamo samouprave, a sedaj pravijo, češ JR Z je
zatajila zahtevo po samoupravi, po avtonomiji. M i smo šli
kot politična skupnost v novo politično skupnost JRZ.
A li smo kaj zatajili? A li je kaj zatajila stranka kot taka,
ali slovenski del stranke? Odprimo pravila stranke! Na
strani 9. beremo sledeče: »Stranka (JRZ) je mišljenja, da
je načelo samouprave v širokem obsegu (selfgouvernement) najboljši sistem za ureditev državne uprave v
smislu ljudskih želja in potreb. Državno upravo in uprav
ljanje države je treba tako urediti, da se da posameznim
krajem možnost, da svoje krajevne potrebe, upravne,
gospodarske, finančne, kulturne in druge sami urejujejo.«
— Slišali ste tudi besedo »Selfgouvernement«. Ta beseda
je prišla na mojo zahtevo v pravila in je vzeta iz angle
škega upravnega življenja.
Stranka je sprejela svoj program, da se mora država
preosnovati v smislu samouprav in sicer takih samouprav,
ki odgovarjajo angleškim samoupravam. To je torej na
čelno stranka sprejela, to je njen program in tej svoji
programatični točki se stranka nikdar ni odrekla. Stran
ka hoče potemtakem tako ureditev države, ki odgovarja
angleškim samoupravam. Gre torej pri tem za avtonom
ne ali upravne pravice večjih pokrajin, ki jih imajo na
sproti skupni osrednji oblasti. Samoupravne pravice so
lako velike, da imajo poedini deli Velike Britanije celo
svoje vlade. Nanašajo se v poedinih okrajih te samo
upravne pravice na občinske uprave, na šolstvo, na kme
tijstvo, na finance, na javna dela in na trgovino. Tako
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ima severna Irska popolno avtonomijo. Četudi daje A n 
glija take samouprave in toliko avtonomnih pravic po
sameznim delom, vendar ni zaradi tega Anglija nacionalitetna država, marveč enotna država. A li ste slišali,
kakšno vsebino ima angleška beseda, ki stoji v pravilih
stranke? A li niso to velike pravice, ki so pragmatično
■zabeležene v pravilih stranke? Kdo more dokazati, da
se je stranka te programatične točke kdaj odrekla? Mi
pa vzdržujemo v celoti to svojo glavno zahtevo.«
A li je stranka, ki ima taka pravila in katere
voditelji tako jasno in odločno izpovedujejo načela
in zahteve slovenskega ljudstva, res proti Slovencem
in proti slovenstvu?
Tudi to pot govore dejanja, da ne!
7.
Pod vlado dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr.
Spaha je za slovensko šolstvo in s tem za slovensko pro
sveto storjeno toliko, kakor še nikdar prej. Dobili smo
nove srednje šole, dobili vseučiliško knjižnico, za katero
so se slovenski študentje borili dolga leta, ne da bi našli
vsaj pri tedanjih samozvanih slovenskih zastopnikih v
vladi najmanj razumevanja za najvišji slovenski znan
stveni zavod. Slovensko vseučilišče kot najvišja naša
prosvetna ustanova je bilo trn v peti našim domačim integralistom. Njihovo dobo v raznih vladah pred diktaturo
in med njo označujejo neprestana prizadevanja za okrni
tev in odpravo slovenskega vseučilišča v Ljubljani. Šele
sedanja vlada je ljubljanski univerzi zagotovila ne le tra
jen obstanek, marveč tudi izpopolnitev z milijonskimi
podporami, iz katerih postavljajo nove znanstvene za
vode (kemični, vodnotehnični in strojni zavod) in spopolnjujejo dosedanje naprave. Ta vlada nam pripravlja
visoko glasbeno in slikarsko šolo — ustanove, ki jih
more imeti le narod, kateremu vsi priznavajo zrelost in
pravico do najvišjih kulturnih dobrin.
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A li je vlada, ki izpopolnjuje slovensko prosveto
na take načine, res sovražna Slovencem in sloven
stvu samemu?
Dejanja odgovarjajo, da ne!
8.
Vlada dr. Stojadinoviča, dr. Korošca in dr. Spaha
je letos dala Slovencem Akademijo znanosti in umetnosti
ter pred dobrim mesecem dni imenovala največje živeče
slovenske znanstvenike in umetnike za njene prve člane.
S tem smo dobili Slovenci krono na svojo kulturo in naj
višje narodno priznanje za svojo kulturno samobitnost.
Stopili smo po prizadevanjih naših voditeljev, ki so nam
Akademijo od najvišjih voditeljev države izposlovali —
kot enakovredni med najkulturnejše in duhovno najzre
lejše narode sveta. Akademija znanosti je v povojni slo
venski zgodovini največji in najponosnejši narodni dogo
dek. Ustanovitvi akademije so ves čas, kar se je rodila
misel o njej, pa do ustanovitve nasprotovali tisti, ki bi
danes hoteli opletati s svojim slovenskom proti pravim
in stvarnim Slovencem, Senator JNS, katere glavna za
slomba je v Sloveniji JNS po zaslugi dr. Kramerja in slo
venskega liberalno-unitarističnega tabora — 'senator JNS
je bil tisti, ki je v jugoslovanski visoki zbornici imenoval
ustanovitev naše akademije separatizem in protidržavno
delo?
Spričo teh dejstev se vprašajmo še zadnjič:
AH je vlada, ki je dala Slovencem Akademijo,
najvišje potrdilo naše samobitnosti, ali je ta vlada
res proti nam in proti slovenstvu? A li so slovenski
voditelji, ki so nam vse to dosegli, res zatajili svoj
narod in njegove pravice?
Dejanja govore, da ne, marveč nasprotno: da so za
svoj narod delali tako, kakor jim je narekovala zvestoba
in naj višja dolžnost.
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Dokazovanje o razmerju vlade in stranke do sloven
stva in Slovencev je s tem končano. Naj govore za vo
litve mešetarji z leve in z desne, kar hočejo.
Slovenci verjamemo dejanjem,
verjamemo ljudem dejanj,
verjamemo možu največjih dejanj, voditelju sloven
skega naroda dr. Antonu Korošcu, ki je pred kratkim
dejal:
»Zopet se čuje, to se namreč ponavlja pri vsakih
volitvah, da dr. Korošec in njegovi prijatelji pro
dajajo in izdajajo Slovenijo.
Vsakdo v državi, Slovenec, Hrvat in Srb ve, da
dr. Korošec ljubi svojo državo in svojo Slovenijo.
A li ljubezen prodaja svojo zemljo? Kdo se je brigal
od zedinjenja sem do danes za Slovenijo? Kdo se je
brigal za univerzo? Za srednje šole, za meščanske
šole, za ljudske šole, za akademijo znanosti in umet
nosti? Vsi so bili nasprotni, vsi so nam metali polena
pod noge, vsi so govorili o slovenskem jeziku na
sprotno ali vsaj s preziranjem. Vsega tega in marsi
česa ne bi imeli, ako bi dr. Korošec in njegovi pri
staši ne bili zvesti v ljubezni do svoje ožje domovine.
Poglejte samo, kaj smo imeli pred dvajsetimi leti in
kaj imamo danes! Kljub nasprotovanju onih, ki sedaj
visijo na Mačkovi listi, smo dosegli velikanski na
predek in mi vemo, da naše delo in naši uspehi še
niso končani.
Vsakdo nam mora priznati, da smo celo državo
in z njo tudi Slovenijo vodili k napredku, blagosta
nju, miru in redu. To so neprecenljivi uspehi naše
notranje in zunanje politike.
Za bodočnost Slovencev se ni treba nič bati!«

S tem prepričanjem in s to vero gre Slovenija na
volitve in bo volila tako, kakor ji narekujejo dejanja.
11 . decembra bo volila stranko, v vodstvu katere je d r
Anton Korošec, volila bo listo, na kateri stoji njegovo
ime, ker vidi v njej
jamstvo
jamstvo
jamstvo
jamstvo
jamstvo

za
za
za
za
za

mir,
močno jugoslovansko državo,
pravično notranjo ureditev države,
slovensko zemljo in
slovensko pravico!

