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Nova ustava
Jugoslavije
Po angleškem izvirniku priredil

Mirko G. Kuhel
V novi ustavi Federativne

ljudske republike Jugoslavije
sc zrcalijo in izoblikujejo veli-
ke pridobitve v demokraciji in
samovladi, ki so si jih izvoje-
vali narodi te dežele med osvo-
bodilno borbo, in te pridobitve
se utrjujejo kot osnovna podla-
ga najvišje postave ustave.

Posebno ministrstvo za Kon-
stituanto je predloženi osnutek
ustave objavilo 1. decembra
1945 in ga-po državi širno raz-
množilo. Naslednja dva meseca
so se po celi Jugoslaviji sestaja-
li državljani in organizacije
kulturne, civilne, delavske itd.

proučevale in diskutirale os-
nutek ter predložile popravke in
dodatke. Končna oblika ustave,
ki je bila sprejeta 31. januarja
1946, vključuje mnogo na ta na-
čin predlaganih sprememb.

Ustava v glavnem vtelesuje
tiste principe, ki so bili postav-
ljeni med vojno in so najprej
dobili izraz v postavah o agrar-
ni reformi, državljanstvu, svo-
bodi tiska itd., ki so bile progla-
šene na privh dveh zasedanjih
AVNOJa (Antifašističnega veča
narodnega osvobojenja Jugo-
slavije) leta 1942 in 1943 ter na
zasedanju provizorične skupščL
ne v avgustu 1945. Določeno je,
da se morajo te postave pravno
vsoglasiti z novo ustavo v teku
šestih mesecev po sprejemu
ustave do 1. avgusta 1946.
Ustava, ki sestoji v glavnem iz
izražanja principov, pušča veli-
ke dele odprte za bodoči razvoj
in dopolnitev.
TRI OSNOVNA NAČELA

Glavni osnovni principi usta-
ve ki zrcalijo velike osnovne
pridobitve osvobodilne borbe
so trije. Prvi se tiče oblastne
spremembe: Jugoslavija ima
zdaj ljudsko vlado. Drugi se na-
naša na spremembo v socialno-
ekonomskem sestavu, tretji pa
na spremembo v razmerju med
raznimi narodnostmi, ki sestav-
ljajo Jugoslavijo. Vse drugo v
ustavi državljanske pravice,
ureditev vlade, sodišč itd., izvi-
ra iz omenjenih treh bistvenih
pridobitev.

Šesti člen ustave pravi, da v
Federativni ljudski republiki
Jugoslaviji izhaja vsa oblast iz
ljudstva in pripada ljudstvu.
Podoben odstavek se lahko naj-
de v mnogih ustavah, toda v ju-
goslovanski pa je vsa ostala vse-
bina posvečena izpolnitvi te za-
obljube. Spremembe, ki so omo-
gočile to ljudsko oblast, so glo-
boke. Ne samo, da je spreme-
njen sestav vlade, oziroma ad-
ministrativni vstroj ter podla-
ga za oblast; sprememba je bila
napravljena v samih koreninah
sistema revolucionarna spre-
memba, ki posega v vse vodilne
dele. Namesto stare vladajoče
velesrbske klike, ki je s pomoč-
jo reakcionarnih skupin Hrvat-
ske, Slovenije in drugih delov
vladala Jugoslavijo preteklih 22
let, je ljudska Jugoslavija sedaj
vzela oblast v svoje roke. To

pomeni ljudstvo vse Jugoslavi-
je, velika večina katerega je na-
vadno delavstvo iz mest in vasi.

Ustava ščiti ljudsko oblast na
določen način. Ena primera je
volilna postava, ki jamči posre-
dne volitve in tajno glasovanje.
Izvoljenci so odgovorni svojim
volilcem in zamorejo biti odpo-
klicani iz urada, ako ne delajo
po volji ljudstva. Drugo jam-
stvo obvezuje razne državne or-
gane, da branijo delovno ljud-
stvo in mu pomagajo obvarova-
ti se pred gospodarsko zlorabe
in izkoriščanjem. Demokratične
pravice ljudstva so še bolj po-
udarjane v določbi, ki pravi, da
ne more nihče imeti posebnih
predpravic ali privilegijev radi
svojega rojstva, gospodarskega
položaja itd.

Ustava v splošnem obvezuje
vse državne organe, da sledijo
ljudski volji pri razrešitvi vpra-
šanj na način, da so državljani
udeleženi pri reševanju tekočih
zadev. Ni torej bila le slučaj-
nost, da se je Jugoslavija na-
zvala federativna ljudska repu-
blika. Je ljudska država v pra-
vem pomenu berede v tem, da
prvikrat v zgodovini dežele
ljudstvo samo odloča, kaj je naj-
bolje za veliko večino ljudstva.
SPREMEMBE V GOSPODAR
SKEM SESTAVU

Nov socialno-ekonomski se-
stav Jugoslavije je tesno pove-
zan s to bistveno spremembo. V
gospodarskem sestavu so trije
glavni razdelki: državna pod-
jetnost, zadružnika podjetnost
ter zasebna kapitalistična pod-
jetnost, ki predstavljajo tri
glavne oblike v razvoju jugo-
slovanske ekonomije. Državna
podjetnost ima glavno vlogo v
novem gospodarstvu dežele; v
ljudski državi je to pač razum-
ljivo. Drugi vzrok za njeno važ-
nost je dejstvo, da se je državna
imovina precej povečala vsled
zaseženja premoženja sovražni-
ka in njegovih kolaboracijoni-
stov. To je tudi glavni gospodar-
ski pogoj za veliko večino ljud-
stva v njegovem stremljenju za
družbeni napredek. Poleg tega
pa tudi dovoljuje državi bolj iz-
datno kontrolo nad vso ekono-
mijo. Končno pa tudi omogoča
razvoj splošnega programa za
načrtno gospodarstvo.

Zadružniška podjetnost igra
važno vlogo pri takem načrtu,
toda pri tem ne sme biti nikake
iluzije o kaki zadružniški drža-
vi. Faktično zamore zadružni-
ška podjetnost obstojati le, če se
more zanašati na državno eko-
nomijo za podporo, kadarkoli je
ta potrebna. Brez močne podpo-
re od strani države bi zadružni-
ška podjetnost zopet postala žr-
tev finančnih veleskupin, kakor
se je dogajalo prej, in bi izgu-
bila ves pravi pomen v življe-
nju dežele. •

Privatna podjetnost ostane
važni del njenega ekonomskega
življenja. Na en način ima ljud-
ska republika kontrolo nad njo,
kajti funkcionira v okvirju splo-
šnega načrta, drugače pa ji je v
splošnem dovoljen normalni ra-
zvoj. Ampak lahko je razumeti,
zakaj privatno podjetje ne sme
biti rabljeno, da bi skupnosti na
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Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

Letošnjega koledarja mora v stari kraj
najmanj tisoč izvodov!

Ljudje tam ga bodo veseli, ker je njim
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WILLIAM GREEN IN JOHN L. LEVVIS sta sedaj glavna prvaka
v Ameriški delavski federaciji. Prvi zato, ker je že mnogo let njen
predsednik, in drugi vsled svojih “churchillskih” zmožnost v govoru
in organiziranju. Lewis se je pred tedni z eksekutivo AFL pobotal za
povrnitev unije premogarjev UMW v AFL. Tudi Green je bil nekoč
njen član, toda ko sta se v vprašanju industrialnega unionizma ter vsled
raznih drugih nesoglasij skregala, ga je Lewis izključil iz UMW. Spre-
jela ga je nato medse druga unija, da je lahko ostal predsednik AFL.
V sredi meti njima je David Dubinsky, ki je tudi šel že skozi mnogo
sporov z Greenom in Lewisom, a so sedaj zaenkrat saj, složni med
sabo, največ vsled njihnega skupnega nasprotovanja CIO.

katerikoli način škodovalo. Za-
sebna lastnina sme biti omejena
in celo odvzeta, če ljudske kori-
sti zahtevajo, toda le na podlagi
zadevnega zakona in proti od-
škodnini.

Država daje smernice celo-
kupnemu gospodarstvu države
potom načrta, ki vključuje vse
tri vrste podjetnosti. Zunanja
trgovina spada pod oblast zve-
zne (federativne) vlade.
LASTNINA ZEMLJE

Osnutek ustave proglaša, da
spada zemlja onim, ki jo obde-
lujejo, in prepoveduje obstoj ve-
leposestev. To načelo je v usta-
vi samo povedano; podroben na-
črt za agrarno reformo in raz-
delitev zemlje pa je zapopaden
v postavi od 23. avgusta 1945.
Zemlja, ki spada pod področje
te postave in ki bo razdeljena,
sestoji iz: veleposestev, obsega-
jočih nad 25—35 hektarov oral-
ne zemlje (velikost se razlikuje
v krajih, kjer so razmere dru-
gačne); iz zemlje, ki pripada
bankam, delniškim družbam in
podobnim društvom; iz zemlje,
ki so jo lastovale cerkve in sa-
mostani (razen 10 hektarov, ki
jih sme vsaki izmed teh obdrža-
ti; tisti, ki imajo zgodovinsko ali
kako drugo posebno znameni-
tost, zamorejo obdržati največ
30 hektarov); lastniki, ki ne ob-
delujejo svoje zemlje, zamore-
jo obdržati 3 do 5 hektarov, vsa
ostala njihova zemlja pa bo na
razpolago za razdelitev. Za raz-
delitev bo na razpolago tudi:
zemlja, ki je ostala brez lastni-
ka ali dediča vsled posledic voj-
ne; zemlja, ki je last državlja-
nov nemškega rajha; zemlja, ki
je pripadala kolaboracionistom
in ljudskim sovražnikom; in
končno zemlja, ki jo država od-
vzame od svoje lastnine.

Prednost do zemlje imajo bor-
ci narodno osvobodilne vojske,
vojni invalidi in družine ter si-
rote vojnih žrtev ali fašistične-
ga terorizma. Zemlja se deli
kmetovalcem, ki nimajo ali ima-
jo premalo zemlje, ter osebam,
ki spadajo v zgoraj označeno
kategorije, če tudi niso kmeto-
valci, ako sprejmejo odgovornost
za obdelavo zemlje. V smislu
odredbe bo oddeljeno vsakemu
prejemniku ne več kot 8 do 12
hektarov in razen v izjemnih
slučajih, ki jih postava omenja,
bo Jugoslavija ostala dežela
majhnih in srednjih kmetoval-
cev.

Zemlja se prepiše na posamez-
nike, toda na zahtevo več posa-
meznikov, se zamore dati sku-
pina kot skupna imovina zadru-
ge. Znamenito je, da je zemlja
takoj prešla v roke onim, kate-
rim je bila dana, ter da je last-
ninska pravica bila takoj zane-
sena v uradni register. Na ta
način so uradne oblasti zamogle
oreprečiti špekulacijo in črno-
roštvo, kar se je dogajalo v sta-
ri Jugoslaviji, ko lastninska
pravica ni bila vpisana in je na-
stalo mnogo zlorabe. Druga zelo
važna točka postave določa
gradnjo šol, delavnic itd., za
vojne sirote na skupni zadruž-
niški zemlji.

Te določbe, ki se tikajo soci-
alnega in gospodarskega sesta-
va pri delitvi zemlje, kar je red-
kokdaj omenjeno v kaki ustavi,
so bile vključene, ker se smatra-
jo za mogočno obrambo ljudskih
pridobitev. Ustava hoče onemo-
gočiti kaki močni protidemokra-
tični finančni skupini polastiti
se oblasti potom gospodarskega
pritiska.

Pravica podedovanja premo-
ženja je popolnoma zaščitena v
ustavi in država nudi mladolet-
nim (pod 18 let starim) polno
pravno protekcijo.

ZVEZNA DRŽAVA IN
FEDERALNE REPUBLIKE

(Čitatelji morajo razločevati
med pridevnikom “federativna”
in “federalna”; federativna se
nanaša na Jugoslavijo kot celo-
to, torej pomeni federativna vla-
da zvezno vlado Jugoslavije. Fe-
deralna pa se nanaša na eno ali
več izmed šestih republik Ju-
goslavije, torej na posamezno
vlado ene podrejene republike.)

Enakopravnost narodov Ju-
goslavije, zagotovljena z izgrad-
njo skupne države na federativ-
nih principih, kot je bilo zaklju-
čeno na drugem zasedanju AV-
NOJa dne 29. maja 1943, je dru-
ga velika posebnost. Ustava za-
jamči popolno neodvisnost in sa-
mostojnost vsakemu narodu pri
reševanju vseh vprašanj, ki se
ne nanašajo na skupne ljudske
interese. V zvezi s tem našteva
ustava vse panoge, ki so v pod-
ročju zveznih (federativnih) ob-
lasti, ter natančno deli delokrog
zvezne republike od delokroga
posameznih državnih republik.
Ta izrecna razmejitev pravo-
močnosti je posebno zajamčena
v samostojnosti vsake repu-
blike.

V smislu 44. člena spadajo
pod oblast zvezne republike sle-
deče zadeve: vsa notranja vpra-
šanja, vključivši zunanjo trgo-
vino; ljudska bramba, komuni-
kacije, pošta, brzojav, telefon,
radio; vprašanja o izvajanju
ustave in o skladnosti raznih dr-
žavnih ustav z zvezno; spreje-
manje v zvezo novih republik,
avtonomnih pokrajih in avto-
nomnih oblasti; razrešitev meja
ter sporov med republikami. V
delokrog zvezne vlade spada tu-
di zakonodajstvo glede držav-
ljanstva in pravosodja, medtem
ko sprejemajo posamezne repu-
blike postave glede dela, social-
nih pravic itd., v smislu načel,
ki jih je osvojila Ljudska skup-
ščina.

V delokrog in pravomočje
zvezne vlade spadajo tudi za-
deve občeljudskega značaja, n.
pr. državljanstvo, naseljevanje
in izseljevanje, amnestija in po-
milostitev, skrb za vojne inva-
lide itd. In končno vprašanja
glede denarnega in kreditnega
sistema, proračuna, dohodkov,
davkov ter vseh drugih fiskal-
nih in finančnih zadev spadajo
tudi pod zvezno jurisdikcijo.
Vse drugo, kar ni omenjenega v
44. členu ustave, spada v pod-
ročje vlad federalnih republik.

Vzlic precejšnji avtonomiji,
ki je dana raznim republikam,
sledi ustava načelu, da je Jugo-
slavija enotna bitnost, skupnost
ljudstev Jugoslavije ter progla-
ša državo za eno gospodarsko
enoto, v kateri je notranja cari-
na prepovedana. Akti in uradne
listine, ki so postavne v smislu
zakona države, ki jih je izdala,
so postavne tudi v vseh drugih
republikah. Ustava proglaša
enotno zvezno državljanstvo po-
leg državljanstva vsake posame-
zne republike, tako da je držav-
ljan ene republike obenem dr-
žavljan Jugoslavije. Vprašanje
državljanstva je krito v novi
zvezni postavi od 23. avgusta
1945. Pod to novo postavo za-
more oseba postati državljan po-
leg starega načina —po roj-
stvu, pokoljenju ali naturaliza-
ciji tudi na nov način: po-

tom mednarodne pogodbe. Ta
dodatek je bil napravljen, da se
pospeši dobitev državljanstva
tistim ljudem v obmejnih delih,
gi bodo vrnjeni Jugoslaviji po-
tom mednarodne pogodbe. Do-
sti lažje jetudi dobiti državljan-
stvo tistim osebam, ki so ga iz-
gubile, pa so jugoslovanskega
porekla. To velja zlasti za ju-
goslovanske izseljence, ki bi v
slučaju vrnitve napolnili v ju-
goslovanskem prebivalstvu vr-
zel, ki so jo povzročile zelo te-
žke vojne izgube.

(Več o novi jugoslovanski
ustavi prihodnjič.)

Komentarji—-
• (Nadaljevanje z 2. strani.)

nomskima sistemoma, ki sta si
toliko nasprotna, da bi ju bilo
nemogoče usoglasiti.

Bivši predsednik Hoover je
bil po Trumanovem navodilu
poslan v Evropo študirati relif-
ni problem, da ugotovi, kje so
tam potrebe za pomoč naj večje
in najnujnejše. Prvo se je usta-
vil v Parizu, v par dneh pre-
učil položaj, ugotovil, da je tam
med revnim ljudstvom pomanj-
kanje neznosno in se nato od-
peljal z letalom v Rim. Že prej
pa je Hoover dejal, da bo pape-
ža takoj obiskal in ga urgiral
napraviti na svet močan apel v
prizadevanjih za čimvečji relif
gladnemu ljudstvu po svetu.
Torej se vse razvija nekako ta-
ko kot se je po prvi svetovni
vojni. Razlika je le, da sedaj vo-
dijo iz Washingtona vsa pota
najprvo k papežu.

Winston Churchill se jo po-
slovil s počitnic v Zed. državah
in poročevalcu UP je dejal, da
se vrača v Anglijo, ker šele tam
se bo odpočil od počitnic v Ame-
riki, Ni pretiraval. Pred odho-
dom je bil gost kardinala Spell-
mana v New Yorku. Ni verjet-
no, da sta se menila o utrjeva-
nju demokracije, ali za strmo-
glavljenje fašista Franca, pač
pa, kako zastaviti razmah “ko-
munizmu” in o pospešenju pro-
pagande proti USSR. Bilo bi si-
cer pametnejše, ako se bi taki
politiki in cerkvenjaki rajše tru-
dili ustvariti temelje za mir, pa
so jim razredni interesi posedu-
jočega, vladujočega sloja v ka-
pitalističnih deželah več kot pa
smisel za mir.

Iger Gožcnko je bil v Kanadi
eden glavnih ruskih šnijonov in
v svojem področju je imel raz-

,vpzlavanje šifer (tajne pisave, i
ki je tako sestavljena, da jo po- !
znajo le o nji poučeni razreše-

i yalci). A ta isti sovjetski špijon
je bil ob enem špijon kanadske
vlade. Tako je stvar sploh pri-
šla na dan in povzročila medna-
rodni škandal. Naravno, v Zed.
državah je bilo veliko zgraža-

I nja proti ruskim špijonom, a v
istih dneh je nasul na papir ve-
liko zgražanja proti špijonom ,
naše vlade v Argentini novoiz-
voljeni predsednik Peron, in pa
španski diktator Franco. Spijo-
nažo goje vse dežele, posebno
velike, in nobena ne bi smela
drugi radi tega ničesar očitati.
Kajti vsaka ima pravico tuje
špijone, čim jih izsledi, pokonča-
ti, kakor najboljše ve in zna.

Lady Nancy Astor, ki je bila
v angleškem parlamentu zastop-
nica aristokracije, je na obisku
v Zed. državah, kjer je bila ro-
jena, rekla, naj se Rusije nikar
ne bojimo, torej ne jo “apizati”!
Interesantno je, da čezdalje več
torijev ne samo “Lady” Astor
in Churchill prihajajo v Zed.
države z edino misijo ustaviti

I “val komunistične poplave” in
to bo mogoče le, ako se Zed. dr-
žave zapode s svojo oboroženo
silo in atomskimi bombami v
Sovjetsko unijo. Torijem v An-
gliji in tu je torej veliko na tem,
da obvarujejo status quo kar
se pravi, svet naj oštane po svo-
ji uredbi tak, kakor je bil. A
razvoj priča, da svet noče pa
noče tiščati v prošlost.

James Roosevelt je postal
“komunist”. Tako sta ugotovila
dva najbolj reakcionarna kon-
gresnika, Bilbo in Rankin iz
Mississippija. Fant, ki je sin po-
kojnega predsednika Roosevel-
ta, je pristopil v neko napredno
ali “sopotniško” organizacijo in
omenjena poslanca pa sta do-
gnala, da je v resnici pristopil v
komunistično stranko. Well, na-
mesto Browderja, ki ga je iz-
ključila, ima sedaj Jimma. Am-
pak mnogi kongresniki še vedno
smatrajo, da ni prav, če se vsa-
kega, ki se učlani v kaki proti-
reakcionarni organizaciji kar
kratkomalo krsti za “komuni-
sta”. Posebno ako se za botre
samolastno postavijo taki ljudje,
kot sta Rankin in Bilbo.

Zapadne sile bodo v zaosta-
lem, brezpravnem, izkoriščanem
svetu uspele le, ako bodo kaj
storile za dvignjenje življenj-
skega standarda tiste mase
šteje na sto milijone ljudi, ki

I so jo skozi vso dobo nemoteno
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Killing the "Outlet Octopus”
Naš junak ima pravo misel . . . “Oktopus, ki razpeljuje” mora iti stran . . .
ampak rešil ga ne bo s sekiro pač pa s pravilno napeljavo žic.

Morda je tudi pri vas to še mali Oktopus . . . ampak bo rastel naprej, če
ne uredite vaših žic. Niso samo “dvojni zatiki na dvojnih zatikah” vidni
in nerodni, pač pa so tudi nevarni. Mislite na tisto malo žico za zatikom
(plug), ni narejena, da bi nosila tako težko napetosti.

Ogibajte se vročih in nepravilno delujočih naprav. Pravilno urejene in
napeljane žice pomenijo boljše, svetlejše luči . . . nSč več “razpeljevalnih
ok;opusov’’. Vi boste imeli dosti udobnih odvodov in dovodov toka ... in
ne boste “hodili več po temi”—pomnoževalni stiki (switches) bodo svetili
pred vami.

* * *

V vašem sedanjem ali bodočem domu, računajte s tem, da boste imeli
električne žice pravilno napeljane, da bodo vam nove električne opreme
služile boljše. Pridite danes in pogovorite se radi pravilne napeljave žic
z nami, ali z vašim elektičnim kontraktorjem.
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izkoriščale in jo držale v pod-
ložnosti. Demokracija jim ta-
krat ni bila dosti v mislih, ker so •

jo v Evropi propagirale le so-
cialistične stranke, v prvi sve-
tovni vojni pa Woodrow Wilson.
Kaj so potem zmagoviti zavez-
niki po padcu kajzerja storili za
demokracijo, je znano.

Rusija ima že žita
za izvoz

Daši je velik del Sovjetske
unije opustošen, je centralna
vlada izračunala, da ima v svo-
jih zalogah spet toliko žita, da
ga začne lahko izvažati. Po osvo-
boditvi Jugoslavije kakor je
bilo takrat poročano, ga je dala
nji v pomoč 40,000 ton. Nedav-
no pa je v pogajanjih s Francijo
rekla, da ga ji da lahko od 300,-
000 do pol milijona ton. Od tega
bi bilo 400,000 ton pšenice in
100,000 ton koruze. Prevoz bi
izvršile francoske ladje iz pri-
stanišč v Črnem morju. Reak-
cionarji v Franciji se boje, da je
to ob enem ne samo kruh tem-
več tudi “komunistična propa-
ganda”, pa apelirajo, naj bi te
dajatve proti plačilu seveda
—rajše izvršile Zed. države, ker
so proti “komunizmu”.

Tudi poslanci v
Angliji žele zvišanje
plač

V angleškem parlamentu je
poseben odbor po svojih dogna-
njih o sedanjih dohodkih po-
slancev v zbornici priporočil,
naj se jim plače zviša z $2,400
na leto na $4,000. Poročilo od-
seka pravi, da se lahko polovico
od tega odšteje za njihove stro-
ške, ki so v zvezi s službo, torej
bi imeli po odbitku svojih po-
slanskih izdatkov $2,000 čistega
za svoje druge potrebščine in za
vzdrževanje družine. Ker an-
gleški parlament zelo redno zbo-
ruje, imajo poslanci le malo ča-
sa opravljati še kako drugo slu-
žbo, priložnosti za “postranske”
dohodke (“graft”) pa je tam ve-
liko manj kot pa jo imajo po-
slanci ameriških zakonodaj.
Oziroma jih tam sploh ni in “lo-
bisti” bi v angleški zbornici nič
ne opravili, dočim so tukaj bolj
važna ustanova kot pa poslanci
sami. Kajti čestokrat lobisti po-
skrbe, kako naj poslanci volijo.
A vzlic tej nedemokratični “raz-
vadi” bi radi naši poslanci pet-
krat večjo plačo kot pa jo pre-
jemajo člani angleškega parla-
menta.
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