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Vsak državljan ima pravico

prošnje in peticije na organe
državne oblasti ter pravico do
tožbe proti državi in njenim or-
ganom ter pravico terjatve za
odškodnino. Vojaška služba jo
splošna in vsakdo je obvezan
plačevati davke na podlagi svo-
ji gospodarske moči. Poglavje 5
se konča z odstavkom, ki prepo-
v< daje zlorabo državljanskih
pravic za spreminjanje in ruši-
tev ustavne ureditve, ki bi ime-
la protidemokratičen smoter.

Posebnost nove jugoslovanske
ustave, ki je vredna posebne po-

nesti, je določba, da moč ad-
ministracije in zakonodaje ni lo-
čena. Izvrševalna kot zakono-
dajna moč je poverjena Ljudski
skupščini, se reče je v rokah
predstavnikov, ki so izvoljeni
direktno od ljudstva. Ljudska
skupščina je hraniteljica ljud-
ske suverenosti in državne su-
vi renosti in kot naj višji organ
/vezne oblasti izvršuje vse dol-
žnosti in pravice, ki spadajo v
območje zvezne države in ki ne
pripadajo Prezidiju ali kabine-
tu. Skupščina je edino telo, ki
ima zakonodajno moč glede fe-
derativnih vprašanj. Izvoljena
je vsake štiri leta in sestoji iz
dveh zbornic: iz Zveznega sveta
(uli doma) poslancev in Sveta
(doma) narodov- Prvega izvoli-
jo vsi voliTci Jugoslavije, po
enega člana za vsakih 50,000
prebivalcev. Poslanci v Svetu
narodov so pa izvoljeni od vsa-
ke republike posebej, in sicer
izvoli vsaka republika po 30 za-
stopnikov, vsaka avtonomna po-
krajina po 20 in vsaka avtonom-
na oblast uo 15. (Prejšnja kvota
je \ vsaki kategoriji povišana
za j zastopnikov v Svetu naro-
dov.)

Oba sveta sta enakopravna in
imata enake pravice. Ena in ista
oseba ne more biti član obeh.
Zborovanje se vrši posebej, ra-
zen "kadar postava določa ali ka-
dar oba doma zaključita, da je
zasedanje skupno. Na skupnem
zasedanju tvori sklepčnost na-
vadna večina poslancev obeh
zbornic. Zasedanja so redna in
izredna. Redna zasedanja se pri-
čno 15 aprila in 15. oktobra, iz-
redna pa so sklicana na zahtevo
Prezidija, na zahtevo zbornice
ene republike ali kadar ena tret-
jina poslancev ene zbornice ta-
ko zahteva.
VSESTRANSKI SPORAZUM
GLEDE POSTAV

Obe zbornici lahko predlaga-
ta postavo, ki rabi za sprejetje
večino glasov v obeh zbornicah.
Ce katera izmed zbornic pred-
laga kako spremembo ali doda-
tek k novi postavi, mora biti
predlagana postava vrnjena
zbornici, kjer je bila predlože-

za dosego soglasja. Če se
dotična zbornica ne strinja s po-
pravkom ali dodatkom druge,
mora biti predlagana postava iz-
ročena Koordinacijskemu odbo-
ru. ki sestoji iz enakega števila
članov obeh zbornic. Če ne pri-
de do sporazuma pri Koordina-
cijskem odboru, mora cela za-

deva biti vrnjena obema zbor-
nicama v prvotni obliki. In če
še do tedaj ne pride do spora-
zuma, se Ljudska skupščina raz-
pusti in vršiti se morajo nove
volitve.

Postave se objavljajo v vseh
jezikih republik Jugoslavije.

Skupščina zamore referirati
gotova vprašanja posebnim od-
sekom. Lahko vodi preiskavo o
katerem koli vprašanju in dr-
žavni organi morajo pri tem ko-
operirati- Vsi poslanci uživajo
privilegij nedotakljivosti (imu-
nitete) in ne morejo biti areti-
rani niti se ne more vršiti proti
njim kazensko postopanje brez
dovoljenja zadevne zbornice.
Naznanilo o volitvah nove skup-
ščine mora biti razglašeno pre-
dno termin obstoječe skupščine-
izteče. Volitve se ne morejo vr-
šiti prej kot dva meseca niti ne
kasneje kot tri mesece po razpu-
stitvi obstoječe skupščine. Spre-
membe in dodatke k ustavi sme
sprejemati skupščina le na pred-
log Prezidija, ali kabineta, ali na
predlog ene tretjine poslancev
ene zbornice. Predno tak pred-
lagani dodatek pride pred Ljud-
sko skupščino, mora biti za skle-
panje o predlogu oddana nava-
dna večina glasov vsake zbor-
nice. Predlog zamore biti spre-
jet le z absolutno večino celo-
kupnega števila poslancev v
obeh zbornicah.
PREZIDIJ LJUDSKE
SKUPŠČINE FLRJ

Prezidij (predsedništvo) je iz-
voljen tekom skupnega zaseda-
nja obeh svetov skupščine. Se-
stoji iz predsednika, 6. podpred-
sednikov, tajnika in največ tri-
desetih drugih članov- Prezidij
sklicuje in zaključuje Ljudsko
skupščino, postavlja datume za
volitve, odloča o skladnosti po-
stav z ustavo, obvezno tolmači
zvezne postave ter jih razglaša.
Ima tudi pravico deliti pomilo-
stitev (amnestijo), sklepati med-
narodne pogodbe, imenovati po-
slanike v inozemstvu, spreje-
mati poverilna in odpoklicna
pisma diplomatskih predstavni-
kov tujih držav, deliti odlikova-
nja, imenuje in razrešuje mini-
strstva v kabinetu, razpisuje
ljudske referendume o pristoj-
nih vprašanjih po zaključku
Ljudske skupščine ali na pred-
log kabineta. In končno, ko je
Ljudska skupščina na razstan-
ku. izvršuje nekatere njene po-
sle (imenovanje ministrov in na-
mestnikov, napoveduje vojne,
oklicuje mobilizacijo itd.). Pre-
zidij je odgovoren Ljudski skup-
ščini, katera zamore odpoklica-
ti člane Prezidija posamežno ali
v celoti in izvoliti nadomestne
za neiztečen termin odpoklica-
nih- Če je Ljudska skupščina
razpuščena, vrši Prezidij njene
dolžnosti do prvega zasedanja
nove skupščine.

KABINET ZVEZNA VLADA
Izvrševalna in upravna oblast

zvezne države je podeljena fe-
derativni ali zvezni vladi, ki se
imenuje kabinet. Tega imenuje
in razpušča Ljudska skupščina
na skupnem zasedanju obeh
zbornic. Odgovoren je Ljudski
skupščini- (Torej naravnost ljud-
stvu potom njegovih izvoljenih
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NAROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJCEM V STAItEM KILVI!

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
posvečen.

— J

poslancev. Kabinet Združenih
držav je imenovan navadno iz-
ven izvoljenih članov kongresa
in ni odgovoren volilcem.) Ka-
binet sestoji iz predsednika, 6
podpredsednikov, 6 federativ-
nih ministrov (občezveznih); za
zunanje zadeve, za narodno ob-
rambo, za promet, za pošto, za
pomorstvo ter za zunanjo trgo-
vino; 6. federalnih ministrov
(vsaka republika ima po enega
ministra pri zvezni, vladi); 9.
zvezno - republiških ministrov:
za financo, za notranje zadeve,
za industrijo, za rudarstvo, za
trgovino in preskrbo, za kme-
tijstvo in gospodarstvo, za delo,
za gradnjo ter za pravosodje; iz
predsednika Zvezne načrtne ko-
misije (ki sestavlja gospodarske
načrte); .iz predsednika Zvezne
kontrolne komisije, iz predsed-
nikov posebnih komisij za ljud-
sko zdravje, izobrazbo in—kon-
čno iz ministrov brez portfelja.
Ministri nosijo kazensko odgo-

vornost za kršitev postave pri-
opravljanju svojih služb in so
tudi odgovorni za morebitno
škodo, ki bi jo prizadeli državi z
nezakonitim delom. Občezvezna
ministrstva vodijo tiste oddelke,
uprave, ki so jim poverjeni po-
sredno za vso Jugoslavijo. Taka
ministrstva zamorejo imenovati
polnomočnc pooblaščence pri
vladah posameznih republik, da
vršijo njihove funkcije v dotič-
nih republikah. Zvezno-republi-
ška ministrstva poslujejo nepo-
sredno potom tozadevnih mini-
strstev vsake posamezne repu-
bliko- Občezvezna ministrstva
lahko posredno vršijo le izrecne
funkcije v zvezi s podjetnostmi,
ki so bile od Prezidija proglaše-
no, da imajo občeljudski značaj.
(Kabinet lahko porazdeli neka-
tere funči jc oddelkov za gospo-
darstvo in narodno obrambo po-
sebnim oddelkom ministrstva.)

(Konec prihodnjič.)

VOLITVE V GRČIJI BILE NORČIJA IZ
DEMOKRACIJE N ZMAGA ZA KRONO

-Nedavne volitve na Grškem
so izpadle kot je bilo pričako-
vati- Zmagali so monarhisti. Za
rezultat in posledice pa so od-
govorni Angleži, ki imajo tam
svoje vojaštvo in podpirajo ro-
jaliste. Constantine Poulos je
o situaciji v Grčiji napisal tik
ob volitvah sledeče poročilo:

V nedeljo 24. marca je praz-
noval grški narod obletnico svo-
je svobode. Pred 125 leti so se
bili Grki uprli Turkom in začeli
svojo težko in dolgo borbo za
svobodo. Prva grška narodna
skupščina se je sestala leta 1821.
Izdelala je republikansko usta-
vo in izvolila predsednika na če-
lo svoje nove države. Toda lon-
donski protokol je leta 1829 od-
ločil, da naj “Grčija asimilira
monarhistično obliko vlade’’.
Takrat Grki niso imeli mnogo
odločati o tem, kdo bo njihov
vladar. Velesile Francija, Brita-
nija in carska Rusija so takrat
postavljale svoje kandidate in
so izbrale tudi Grčiji njenega
vladarja-

V današnji Grčiji živi narod,
ki se je dolga leta junaško boril
proti osišču in si predstavljal,
da sc bori proti fašizmu vsepo-
vsod. Vsepovsod, tudi na Gr-
škem. In vendar, danes vladajo
ta narod še vedno isti ljudje, ki
so bili na krmilu za časa Meta-
xasove diktature in za časa
Nemcem služeče kvizlinške vla-
de. Ves vladni aparat je v nji-

hovih rokah. Monarhistični te-
roristi napadajo vse levičarske
strujo brez razlike in brez stra-
hu pred kaznijo.

Tak je položaj na Grškem,
kjer so se vršile v nedeljo 31.
marca “poštene” demokratične
volitve in v katerih naj bi pri-
šla do izraza “neovirana svobo-
dna ljudska volja”. Velik del
grških volilcev je odklonil gla-
sovati. Ne le, da ta del grškega
prebivalstva predstavlja velik
del naroda to jetudi edini di-
namični in edini zares demokra-
tični del prebivalstva-

Navzlic temu je angleški zu-
nanji minister Bevin izjavil, da
se volitve morajo vršiti brez vsa-
kega odloga.

Te “volitve” ne zaslužijo tega
imena. Postavile so v sedlo či-
sto enostransko vlado in parla-
ment. A grški narod je danes
organiziran in pripravljen na
boj. Preveč je bilo pogrebov v
teh zadnjih letih, da se bi reak-
ciji mirno podal. Decembra 1944
smo si Američani glede Grčije
umili roke in rekli, da je to bri-
tanska zadeva. Zdaj pa smo tu-
di mi ‘opazovali’ te ‘volitve’.'S
tem smo dali pečat svojega odo-
brenja fašistični goljufiji, ki je
preprečila svobodno izražanje
volje grškega naroda.

S težkim srcem se zavedam
dejstva, da bi bilo mogoče pre-
prečiti tragedijo, ako bi se Ame-
rika le hotela skloniti in prere-
zati netilno vrvico . . .

Čemu so mali narodi bolj s Sovjetsko
Rusijo kakor pa z našo vlado ?

Žurnalist Owen Lattimore, ki
piše za časniško agencijo ONA,
razlaga pojave med malimi na-
rodi na Dalnjem in Bližnjem
vzhodu, ki si v svojih stremlje-
njih za več svobode, za avtono-
mijo in za neodvisnost rajše
iščejo opore v Sovjetski uniji
kakor pa v Zed. državah- Nje-
gov nedavni članek k temu vpra-
šanju se glasi:

V takozvani “notranji Mon-
goliji”, to je, v predelih, ki leže
med mejami republike Zunanje
Mongolije in severnimi kitajski-
mi pokrajinami ter Mandžurijo,
se naglo razvija nov nacionali-
stičen pokret. Mongolsko prebi-
valstvo te dežele se zbira v dveh
pokretih neodvisnosti, katerih
prvi je v zvezi in stikih s kitaj-
sko komunistično stranko, drugi
pa sam zase.

Poglavitna težnja tega naroda
je, da se zedini njegovo ozem-
lje pod enotno upravo do-
zdaj je bilo razdeljeno med več
kitajskih pokrajin, tako da na-
rod ni mogel enotno razvijati
svoje gospodarske in politične
strukture v skladu z zahtevami
svojih pravih interesov. Vsaka
posamezna odtrgana skupina se
je morala posebej pogajati s
svojimi kitajskimi uradniki, ki
so jim bili večinoma neprijazni
in so imeli povrh tega še svoje
lastne osebne koristi od izkori-
ščanja mongolskega naroda. Os-
novne zahteve Mongolcev v teh
pokrajinah so torej lahko ra-
zumljive. Oni hočejo, da naj
tvori vse njihovo ozemlje gospo-
darsko in politično enoto, ki naj
bo zastopana pri federalni vladi
po svojih lastnih predstavnikih.

Drugače povedano, Mongolci
hočejo nekaj avtonomije, in ni-
kakor nočejo, da bi jim mogla
poslati centralna kitajska vla-
da na vrat uradnika, ki bi bil
potem njihov “boss”-

Japonci so bili pregnani iz

predelov Notranje Mongolije v
teku ruske ofenzive, v kateri se
je borilo precej mongolskih čet
na ruski strani. Posledica tega
je, da poraz Japonske ni povečal
ugleda Kitajcev, pač pa ugled
Rusije in ugled Zunanje Mon-
golije ker ji je uspelo ostkti
svobodna in mongolska. Spošto-
vanje do Rusije je veliko, čerav-
no je obenem nekoliko nepro-
stovoljno.

‘Politični prvaki Notranje
Mongolije so namreč neke vr-
ste aristokracija in radi tega
socialno konservativni. Toda ja-
sno jim je, da je nastopila odlo-
čilna ura zanje in njihov narod.
Spoj z Zunanjo Mongolijo jim
ne prija preveč, ker bi pomenil
socialno revolucijo, katere no-
čejo. Toda če ne bo druge izbire
kot narodna smrt ali revolucija,
se bodo odločili za socialno re-
volucijo. Eden njihovih prva-
kov mi je dejal nekoč naslednje-
“Res je, da smo voditelji naro-
da, toda če pride do tega, bomo
morali mi slediti narodu ”

Posebno važno pa je, da smo
si na jasnem predno se ta po-
kret razraste da ga niso niti
začeli niti organizirali Rusi. Po-
kret je čisto mongolska zadeva,
ki sicer ustvarja položaj, ki je
Rusiji ugoden, a je nastal le ra-
di tega, ker v ostalem svetu ni
bilo nobene prave politike na-
pram mongolskim zahtevam.

Zanimivo je, kako slična je
ta mongolska zadeva pokretu

Kurdov na nasprotnem koncu
Azije. Morda je tudi tamošnji
pokret čisto domač in le slu-
čajno ustvarja razmere, ki so
Rusom ugodne?

V zgodovini obeh narodov se
mi vidi, da leži v ozadju izredno
važno in pomembno moralno
vprašanje, ki prepleta vse. Po-
trebno bi bilo, da se navadimo
gledati bolj bistro in da neha-
mo misliti, da so mali in kultur-
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no zaostali narodi Azije politi-
čno nezreli in pasivni. Nikakor
ni res, da so sposobni podviga in
akcije le kadar jih žene naprej
pritisk od zunaj.

Dejstvo je namreč, da so po-
litično jako budni in skrajno
premični. Opirajo in opirali se
bodo tudi v naprej na one de-
žele, katerih obnašanje —in
ne morda le propaganda jim
prija, katerih nastop podpira
njihove težnje- Odbijajo pa jih
one dežele, katerih politične
smernice, oziroma katerih po-
manjkanje političnih smernic,
napram njim jih odbijajo.

Vsled tega mislim, da bi bilo
najbolje ako nam je do tega,
da se pokažemo bolje kot So-
vjetska unija da prenehamo
s svojim vpitjem, kadarkoli vi-
dimo, da se eden malih narodov
začne naslanjati na Rusijo. Kri-
čimo. da je to zavratnost in kri-
vica. Bolje bi bilo, ako bi začeli
raje sami premišljevati, kaj bi
mogli ukreniti mi sami v svrho
izboljšanja našega prijateljstva
z malimi narodi, in kako bi mo-
gli spraviti na našo stran sla-

botne in preganjane narode
sveta.

Pri tem pa ne mislim le na
malo peščico bogatih ljudi iz
srede teh narodov, temveč na
ljudstva sama in njihove mase.
Par malih narodov utegne, ako
so povezani, tvoriti veliko silo.

SEJA KLUBA ŠT. 27 JSZ
Cleveland, O V petek 12.

aprila ob 8. zvečer bo seja klu-
ba št. 27 JSZ. Vršila se bo v nje-
govih prostorih v SND na St.
Clair Ave.

Sodrugi, ta naša organizacija
je nam potrebna, ker bila je te-
melj vsega onega gibanja, ki se
bori proti izkoriščanju in zoper
fašizem.

Zato je nam prav tako potre-
bna iz istih razlogov sedaj, ako
hočemo, da se fašizmu vrat po-
polnoma zavije in da se odpra-
vijo vzroki, radi kakršnih so se-
kali glave naprednim ljudem,
rušili mesta, morili ženske in
otroke v masah, starce, talce in
ljudem požigali domove.

Ako smo za odpravo sistema,
v katerem se take stvari doga-

jajo, potem moramo nadaljeva-
ti z organizacijo, ki edina ima
za cilj odpravljati vzroke, radi
katerih je po nepotrebnem to-
liko gorja in krvolitja po svetu.

John Krebcl, tajnik-

Delavstvo v Angliji ima
viedo, a tudi probleme

Ko je bila angleška delavska
vlada že precej mesecev na kr-
milu, so se vršile volitve v lon-
lonski občinski svet. V kampa-
nji so proti delavskim kandida-
tom agitirali s klici, da ni de-
lavska vlada izpolnila še nič ob-
'jub in da bo v deželi pod njo še
;labše kot pa v vojnem času. A
žlic temu je prebivalstvo Lon-

dona z veliko večino izreklo, da
'aupa delavski stranki in vladi,
a treba ji je časa, predno bo
njen program mogel dobiti za-
mah. Delavska večina v london-
skem mestnem svetu je sedaj še
večja kot pa je bila.

Med Moskvo in Vatikanom
ne bo še sporazuma

Napadi v sovjetskem tisku na
Vatikan in papeža dokazujejo,
da sta ti dve nasprotujoči si sili
še daleč od sporazuma, čeprav
ga je pokojni predsednik Roose-
velt skušal doseči. Papeža mo-
skovski tisk dolži, da je podpi-
ral fašiste in fašizem ne samo
med vojno temveč še vedno so-
deluje z njimi.

Cernu oborožujemo
Poljake v Nemčiji?

Ameriške vojaške oblasti v
Nemčiji so oborožile 20,000 Po-
ljakov in Jugoslovanov zato, da
namestijo ameriške vojaške
straže- To je bilo potrebno, ker
naše vojake pošiljamo domov,
je bilo pojasnjeno.

Proti temu oboroževanju sta
se razhudili sovjetska in jugo-
slovanska vlada. Ti begunci so
namreč sovražniki obeh- Molo-
tov je v svojem radio govoru
zapadne zaveznike grajal, ker
vzdržujejo v Nemčiji Rusiji so-
vražne čete.

Vsi tisti, ki so pisali knjige, ka-
tere čitaš, so živeli zate. Roda
Roda.

TOKMIOHtROVIPS MMK...
votjsts today...

Veliko vzrujanja nastane v kuhinji ko dobite nov avtomatičen
štedilnik. Nudi vam vse prednosti nove vrste kuhanja.

Moderni električni štedilniki imajo predmete, o katerih ste sanjali
v prošlosti. Vse je avtomatično urejeno; vaša jedila se prično kuhati, ko
ste z doma. Ko se vrnete, so kuhana in v redu za serviranje.

Ti hitri električni štedilniki so čistejši . . . nič več zakajenih loncev
in ponev. So brezplamenski—brez vsakega dima in stene, zavese in šte-
dilnik sam ostane čist. Kuhanje z elektriko je hladnejše in celo v naj-
bolj vročih dneh lahko pražite in nikdar ne pregrejete kuhinje.

Za čisto, brezskrbno, hladno in ekonomično kuhanje so električni
štedilniki neprekosljivi. Videli jih boste v kratkem razstavljene pri va-
ših trgovcih ali pa v bližnjih Edisonovih prodajalnah.

Vprašajte za brezplačno poslugo in instalacijo električnih štedil-
nikov v Chicagu.
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