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Актавы зал галоўнага корпуса перапоўнен студэнтамГ. Сёння сустрэча з̂  аб-
раннікамі беларускага народу — дэлегатамі Надзвычайнага V i i i Усесаюзнага З'езда 
Советаў. Яны самі бачылі і чулі вялікага Сталіна, вось чаму асабліва цікава пач^гць 
ад іх пра любімага правадыра. 

Дзлегаты з'езда нарком аховы здароўя БССР тав. Бурачэўсні і прафесар 
БДУ тав. Ермаленка падзяліліся сваімі ўражаннямі аб з'ездзе і расказалі пра па» 
чуцці найвялікшай любві і адданасці дэлегатау з'езда і ўсяго совецнага народу да 
свайго правадыра Вялікага Сталіна. 

Пасля дзлвгатаў з'езда выступал! гтудзнты БДУ: Грашчанка, Токер, Зленсон I 
інш. Яны гаварылі аб шчырай удзячнасцівялікаму Сталіну за радаснае шчаслівае 
жыццё. 

У прынятай пастанове студзнты абавязукщца ўзняць якасць вучобы і падрых-
таваць з сябе спецыялістаў, вартых эпохі Вялікага Сталіна. Сход пастанавіу 
арганізаваць гльйокае вывучэнне матзрыялаў З'езда. У гэты-ж дзень сабраліся на-
вуковыя і тзхнічныя работнікі БДУ, дзв выступіў дзлегат З'езда прафесар 
Ермаленка, усе выступаючыя гаварылі аб вялікім шчасці і гонары жыць і праца-
ваць у краіне соцыялізма пад кіраўніцтвзм тазарыша Сталіна. 

АЎЛАДАЦЬ ТЭОРЫЯЙ МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНІНА-СТАЛІНА 
УЗНЯЦЬ ЯНЙСЦЬ ПАЛІТВУЧОВЫ 
Наша ц а р т ш і тдшарыш Сталін удзя-

ляюць ішага ўвагі аўладанню марк.ысцка-
денінскай т зоршй . «Райота вобмадкам, ра-
бота ў пацёмках — так і лёс практичных 
работнікаў, калі яны не вывучаюць лепі-
uiaua, к&аі явы не іккнтцца аўладаць л 
юнізмам, к>алі яны де дадаюць «палу-
чзіць сваю пралтшную работу з йеабход-
най тэарэтычнай цаарыхтоўкай» — кажа 

увагі 3 боку п а і ^ р г а ў і прафоргаў фа-
кулыэтаў да палітычнага выхаванйя сту 
дэнтаў. 

Трэба адзначыць, што якасць палітву-
чобы яшчэ не стаіць на належнай вышы-
йі і ў гэ іых адноеінах трэба жаіаць мно-
га лепшага. Вывучэнне гісторыі нартыі 
ііраводзіцца яшчэ па кніжнаыу, охематыч-
ua, даецца многа соцыялогіі і мала жыьых 

таварыш Омлід аб значэ-ані маркскцва- факггаў, дда і падзей. Ііралагаіндыісты не 
дейінскай тэорыі. заўоёды ўмеюць вывучаемы: натэрылл 

Парткой БДУ. ажыццяўляючн гэтыя ^ " ^ S a ^ T S ^ a S ' S a W не аб-
дырэктывы. арганізаваў у гэтым годзе «Наша пранаганда павілнаОыць не ай 

для членаў партыа г у ^ к на вывучэнню 
твораў власікаў марксізма-лсшнізыа, якім 
ахонлена 12 чалавек, два гуртк і ііа вы-
вучэнню гісторыі партыі павышанага ты-
па. як ій і ахоплена 50 чалавек і гурток 
спачуваючых — 14 чалаліек. 

Калі ў мінулым годзе былі выпадкі, ка-
лі комуністы адмдхваліся ад ларіыйнап 
в у ^ ы , то щшер, насля праверкі і абме-
Еу партывных дакументаў, такіх фактаў 
ужэ няма. Усв члены і кандыдаты партыі 

стракінай і сухой зуброжкай па-чажанину 
і цьгтат. а жывой, цікавай, захшпляль-
най, шпфхлючай лавучаючатася на .сама-
стчшнао мышление, да самагстойнай рабо-
ты иаа сабой, да самастойныд вывадау і 
абагульненняу». (Андрэеў), 

У БДУ ёсць 43 прапагаадысты. Сярод 
ІХ ёсць вямала добрых, талжовыж прапа-
гандыстаў, якія ўмеюць прэнаднесщ ма-
тэрыял у жывой, цікавай форме. Такімі 
іірапагандыстамі з'яўляюцца Пракаловіч, 

НЕАБХОДНА ДМІШОГА 
У гэтыім тодзе ў профсаюзйыіх дшхлах 

пачалі вывучаць гісторыю партыі. Гэта 
а^&авязвае нранагандыстау глыібока і сур'-
ё5на са'ліа вучывда і вучыць слухачоў па 
творах Маркса — Энгельса — Леніна — 
Сгпалішіа. 

У гэтым нам патрэбна дапамога. 
Але, на жаль, гэтай дапамогі мы не 

маем. Да апошняга часу, на працягу трох 
месяцаў, зусім не праводзііліся семівары 
прапагандыстаў профсаюзных швол. Не 
было ніяк іх і кансультацый. 

Йартгабінет нічога не зрабіў каб дапа-
маічы прапагандысту павысіць свае веды 
і лепш оадрыхтйвацца да заняткаў. 

Мне, яв прапагандысту, неа^ходн-ч у 
далеишым сістаматычная дапамога. Uap-
тыйны габінет павінен аказаць яе мне. 

ХАЦІНСКІ. 

ахоплены партыйяай вучобай і, ў боль- і ^ а ц . Бандаровіч і іпшыя, \ле 
шасні, добрабумленна рыхтуюцца да за - ! «^̂ ць і . такія прапагандысты як Наухута, 
няткаў і акуратна наведваюць vx. 

П а прыкладу к о м с о р г а 
Комсорг I t курса біяіфака тав. Каверны 

доб]>а рыхтуецца да палітзанятак. Ён не 
адкладвае чыті;у літаратуры на аношні 
дзень, а своечасова црачытвае увесь рэ-
вамендуемъг .матэрыял і складае каи-

Шпакоўсні І іншыя, як ія сумна і нец'га- спект. Яіо адказы на занятках глыбо-i i t iay 1 oiwjua'irKii піыіслоашціі ІА. і, I • • « 
Наша задача арганізаваць большэвшкую праводзяць заняткі. к с л б ш я ім неаб- ;ЕІЯ І змястоуныя. 

щшш-анду не толькі ўнутры паштыі але дапамога партгабшета, як і да гэтага Каверны не толькі сам добра адносщца 
і сярод комсамольцаў і шырокіх б е с п а р - ^ а с у абмяжоўва^цца арганізапыяй семі- |да палітвучобы, але і срчъщь кай кожны 
тайных мае. 3 т а й мэтай арганізавана «^Р^? чарговых занятак і вывешван-j комса-жолец прачытэау усю неабх<^дную 
11» ммсамольскіх і 14 профсагозныі рэкамендацыиных спіскау літарату-1 л і т р т у р у . „ . . „ 
школ па вывучэнню гісторыі партыі. Р" ; , , I . Ьомоамольцы яго групы Давідозіч, Ха-Іірапагандысты профсаюзньгх школ, дзе сіна. Жураулева, Ьіргер прыкладва і сум-

Калі па партшінай і комсамольскай ву- працуюць пералажпа малавопыіныя тава-
чобе ў гэтьш годзе ёсць значныя зрухі, 
як у галіне наведвання, тав і падрых-
тоўкі да занягак, то ў профсаюзных шко-
лах справа абстащь далека нездаваль^ 
няючы. У некаторых школах ужо па ме-
сящу не был» зааяткаіў (iV курс хімфзка, 
І І курс фізмата). Некаторыя студэнты на-
ведваюць заняткі нерэгулнрна і да ааня-
т&в не рыхтуюцца. 

Усе гэта дааазвае, што няка патрвбнай 

ЗРЫВАЮЦЬ ПАЛІТЗАНЯТКІ 
У ж о х у т к а месяц як на I V курсе 

х імфака не праводзяцца) галітзаняткі. 
Пращагаадлст т. Кічьша, вылучаная парт-
комам для к іраўн іцтва гуртком, н іяк 
Н0 можа раокачацца і прыступіць да 
працы. 

3 с н е ж н я оарваліоя палітзанятк і 
на 111 курсе х імфака па віне прапаган-
дыста Поляка, я к і не прышоў на за-
н я т ы н і кога не папярэдзіііўшы. Студэн-
т ы чакалі яго, але патрац іўшы дарэм-
наі час разышліся. Нядобра абстаіць 
справа І 3 наведваннеи студэнтаў у 
профсаюзных школах. 

Але ўс« гэта ніколькі яе турбуе 
прафорга хімфака тав. К у к і н у , якая 
павінна была арганіэаваць налітвучобу 
сярод членаў профсаюза; 

К . 

рышы, да гэтага часу зусш не лгрымлша-
ЛІ ніякай дапамогі ад партыйнага габі-
нета. Толькі 2 снежня, нраз тры месяцы 
иасля пачатку занятак была аргапізавана 
кансультацыя. Партгабінет павінен у да-
леишым І метадычна віраваць прапагвн-
дыстамі. 

Партыйны габінет павінен стаць са-
праудным цэнтрам палітычяа-выхаваўчай 
работы. 

ФАРМАЛЬНЫЯ 
АДНОСІНЫ 

у профсаюзных палітгуртках перша-
'а І другога курса геафака існуюць 
фармальныя адносіны да палітвучобы. 
Не гдедзячы на неаднаразовыя с і гна-
лы аб дрэнным становішчы там з па-
літвучобай нрофарганізацыя мер не 
ирымао. Большасць студэнтаў не рых-
туецца да заняткаў , спасылаючыся на 
адсутнасць л ітаратурц. . . па ' г історыі 
ВКЩб) І Канстытуцы і . 

К іраўніку гуртіса прыходзіцца не-
ратвараць занятлі ў чытанно лекцый. 
Да прагульшчыкаў налітзаняткаў нія-
к іх йер не нрымаюць. 

С. К . 

ленда |>ыхтуюцца да занятак. 
Прапагандыст БОНДАРАЎ. 

працуе дрзнна 
Профсаюзная палітшкола 11 курса 

хімфака, якой кіруе таварыш Каухута, 
працуе дрэнна. 

Па-першае, яе наведваюць не ўсе 
студэнты М курса, многа пропускаў, 
недастатковая надрыхтоўка да занят-
ваў. Па-другое, сам к іраўн і к таварыш 
Каўхута на занятк і прыходзіць неца-
статкова пшдрыхтаваным, занятк і пра-
водзіць вяла, слухачы ўсе зяваюць і 
сонна слухаюць к іраўн іка . Больш га-
ворыць сам Каўхута ,АЧым студэнты. 

Няўменніо выстаўлдць вузлавых 
пытанняў ярыводзіць да таге, што, 
замоет аіктыўнага абмеркавання і ўсе-
баковага адказу на тое, або іншае 
нытанне, студэнты адказвагоць адным 
словам «да» або «не». 

Безумоўна^ пры такой пастаноўцы 
справы карысці ад налітвучобы мала. 

КУЧАРАВЫ. 

ЛБ РАБОЦЕ НАШАГА ІУРТКА 
Наш гурток па вывучэншо гісторыі 

партыі налічвае 25 чалавек. 
За ўвесь прайшоўшы час у нас не бы-

ло ніводнага зрыву занятав. Комсамоль-
цы на заняткі прыходзяць падрыхтава-
НЫМІ, такюама да защяткау добра рых-
туецца прапаганшст таварыш Акімава. 

На занятках наглядаецца вялікая ак-
гыўнасць слуіотоў, 

Перад К0ЖНЫМІ заняткамі 5 — 1 0 мінуг 
адаускаецца на паліітшфарйацыіо аб па-
верх у Совецкім Саюзе і з мяжой. 1н-
фармацыю праводзяць усе вомсакольцы 
плчадзв. ^ j j 

НарнальЕаму цравядзенню занятваў 
(Тершпваме тое, што за н ш н х т г г к о х 

не замацована пэўная аўдытоірыя.. АДЧІЕ 
раз мы займаемся у 69 аўдыторыі і р у г і 
—22, трэці — у 63. В. ДЗЯЖКО. 

НА ФІЗМАЦЕ ЗРЫВАЕЦЦА ПАЛІТ-
ВУЧОБА 

На другім курсе фізмата цэлы месяц 
няма палітзанятак. Спачатку кіраўніком 
палітгуртка была вызпачана Струпінская, 
але яна не працуе па хваробе. На яе 
месца, партком і камітэт комсомола вылу-
ЧЫЛІ Прылежаеву. Апошняя не прыступі-
да да працы. Члены гуртка рэгулярна 
Ў ДНІ занятав з'яуляюцца на палітвучо-
% І вожны раз ш г чым разыходзяцца. 

БУРДЗША. 

Прапагандыст-
аснова паспяховай 

работы палітшколы 
Комсамольская палітшкола II курса гі-

стфака па вывучэнвю гісторьгі ВКІІ(б) п« 
падаучніву Кнорьша працуе опачатку 
1 9 3 5 — 3 6 новучальнага года. 

За гэты час пяць лешпых воноамоль-
цау—слухачоу гэтай школы вылучаны на 

прапагандысцвую работу. Гэгыя тааары-
шы добра' рыхтаваліся да зашггкаў. Ца-
пеір яны оамі кіруюць палітшкюддмі. 

У шволв і цяпер бсць тахія вомсл-
нольцы, яв М/йіЦін, Свінкін, Ганчароў, 
Багданава, Рудава і ІШНЬЕЯ, ЯВІЯ эаўсвды 
добра ірыхтуюцца да эанятак і авурагв» 
наведваюць іх. Яны чытаюць творы вдаг 
сіваў харкюізма-ліенііінізіма. 

Комсамольцы Пашвевіч, Марваў, Пада-
лец і іншьш, явія раней часта нронусва-

з а н я т , дрэнна рыхтавадіся да іх, ця-
пер сістэматычна рыггуюцца да заняткаў 
1 акуратна наіведваюць. 

Мне, mt оранагандысту, прыходзщда 
многа часу аддаваць на падрыхтоўву да 
палітзанятак. 1'эта тлумачыцца з аднаго 
боку ўзрастаючай актыўнаюцю слухачоў, 
3 другога—адсутнасцю данамогі з боку 
партгабінета. 

Ііансультацыі, як ія праводзяцца, зус і * 
не данамагшць і не «блнгчаюць р&ботг 
прапагавдыста. 

Я набыў сабе ўсв творы Лешшга, 
ВКП(б) у ірэзалюцыях, «Гісторыю граха-
дзяасвай вайны ў С€СР» аднатомнів «Ленін 
— Сталін» j іншыя творы власіваў яара-
сізма. Усю рэкамендуеімую літаратуіру 
'іфачытваю два разы, складаю п а д а а б я з ш 
кавспект. На вожнае пытанне я каю 
адпаведную цытату з твора? власіва? 
й>арвсізма-ленішзма. У дадаггках да 
твоіраў Леніда ^або да аднатомніка 
«Ленін—Сталін» я знаходжу адпаведны 
фактычны матэрыял і неабходныя даве.гві 

Да кожных занятак я рыхтуюся 1 4 — 
18 гадзія, Многа часу ўходзіць на ад-
шуванне адпаведных адвазаў на ўзнів-
шае пьгганяе. Нраграма, якой я влрыстаю-
ся, на нарадзе пранагандыстау не абга-
варвалася, а патрэбна было-б абгаварьщь 1 
гірабіць аднаведныя ўвазаіНЕІ, яв па ёй 
працаваць. 

Неабходна палепшыць вансультавдй. 
Трэба ўстанавіць ваб у партгабінеце сі-
стэматычна даваліся вансультацьй ш л я -
хам устанаўлення спецыяльньп дзён і 
гадзін і не тры разы ў .месяц, а часцвй, 
І не тольві валектыўныя, аде і індыві-
дуальна вожнаму прапагандысту. 

БАНДАРОВІЧ Г. А , 

Лепшыя прапагандысты БДУ: 
ШАЦ, ПРАКАПОВІЧ, ПЛТРОВІЧ, АРАШКЕВІЧ, БА'НДАРОВІЧ. 



к А Н с Т Ы Т у Ц Ы я (АСНОЎНЫ адкон) 
САЮЗА СОВЕЦНІХ СОЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ РЭСПУБЛІН. 

% 

ь 

Артыкул 100. ВыЕанаўчьш і расбаршьм органам РІЛЬ-
СБІХ Совегаў іэпутатаў араао?иш у аевалЕИ ааселішчах, 
у адаа^еднасш з Бавстытуцыяш саюздых ресаублх, з я?-
ляюааа старшыня, шо наносшв і шратар, якш, выбі-
раюциа ixi. 

Артыкул 101. Вшанаўчыя органы Совета? дэпутата? 
прайоўаьй аеаасрэдва падсараваздачвы як Совету дэдутатаў 
арашўыш, які і і выбраў, так і вывдааўчаму органу вы-
гаэйстаачіга Совета дэпутатаў працоўных. 

Р А З а З Е Л IX 

Суд і пракуратура 
Артыкул 102. Правасуддзе J СССР ажыдцяуяяецца Вяр-

хоўйым Судом СССР. Вархоўнымі Судамі саюзных рэсаублів. 
^раявымі і абласаымі судамі, судамі ^ўтанойаых рэспублік 
і аўтааоыаш абласцей, акруговымі судамі, спецыяльвывіі 
судамі СССР, ЯК1Я ствараюцца оа аастааовв Вярхоўа.іга 
Совета СССР, вародныыі судамі. 

Артыкул 103. Разгляд спра? ва ўсіх судах ажыццяў 
ляецца з удзелам вародвыі засяіацеляў, апрача выладісаў. 
спецыяльна прадугледжаяых засовам. , 

Артыкул 104. Вярхоўвы Суд СССР з'яўляецца вышэйшыь 
судовым оргааам. На Вярхоўны Суд СССР усоадаецца на 
гляд за еудовай дззйнасдю ўсіх судовых органаў СССР і 
і-аюзных рэсііублік. 

Артыкул 105. Вярхоўны Суд СССР і слецыяльныя судь 
СССР выбіраюцда Вярхоўвым Советам СССР тэришам на 
пяць гадоў. 

Артыкул 106. Вярхоуныя Суды саюзных рэспублік выбі-
раюцца Вярхоўнымі Совгтамі саюзаых рэспублів тэрмшам на 
пяць гадо?. 

Артыкул 107. Вярхоўвыя Суды аўтаномных рэспублік 
пыбіраюпца Вярхоўныаі Советам! аўтааомаых рэспублік тзі)-
міаам ua пянь гадоў. 

Артыкул 108. ВЕраявыя і абласвыя суды, суды аўтаном-
ііых аГіласцей, ак-руговыя суды выбіраюцца краявымі, aбл^c-
нымі або акруговымі Советам) дэвутатаў працоўаых або Со-
ветам! дэпутатаў працоўных аўтааомаых абласцей тэрмшам 
па пяць галоў. 

Артыкул 109. Народвыя суды выбіраюцца грамадзявамі 
раёна аа агвове ўсеагульаага, арамота і роўнага выбарчага 
права пры тайвыа галасававві — тэрмівам аа тры гады. 

Артыкул 110. Судавядзевве араводзіцца ва мове саюзйай 
aw аўтаномнай рэспублікі або аўтаномвай вобласці з запас-
печаввзм для асоб, явія ве ўлалаюць гзтай мовай, поўаагз 
азааямлеаня з матэрыяламі справы праз аеракладчыка, з 
таксама арава выстуваць ва судзе на родаай мове. 

Артыкул 111. Ралгляд сяраў ва ўсіх судах СССР адкры-
іы , паколькі закоаам ае прадугледжаны выкіючэані, з за-
ўяспечавнем абвінавгГчваемаму права на абароау. ^ 

Артыкул 112, Суддзі везаліжны і падпарадкуюцца іо іьк і 
закону. 

Артыкул 113. Вышэйшы нагляд за закладным выкавав-
ііем закоыаў усімі Йароднымі Камісірыятамі і падпарадЕа.ча-
пым) 1« устааовамі, роўва як паасобнымі службовымі 
асобамі, а таксама грАмадзявамі СССР усвладаецца на 
ІІракурора СССР. 

Артыкул 114. Ираку pop СССР назвачаецца Вярхоўаым 
(кадетам СССР тэрмівам на сем гадоў. 

Артыкул 115. Рэспублікааскія. краявыя, абласаыя ітра-
курорь: а таксама аракуроры аўтааомяых рэспублік і аўта-
номных абласцей вазвачоюцца П^курорам СССР тэрміазм 
іш пяпь галоў. 

Артыкул 116. Авруговыя раёнаыя і гарадскія пракуроры 
назначаюцца пракурорамі саюзаых рэсяублік з зацверджааня 
Иракурора СССР тэрмшам аа аяоь гадоў. 

Артыкул 117. Органы пракуратуры ажыпцяўляюць свае 
Фуакцыі аезалежва ад якіх-бы то ні было мясцовых оргаааў, 
падпарадкуючыся толькі Прокурору СССР. 

Р А 3 Д З Е Л X 

А с н о у н ы я п р а в ы 
І абавязкі грамадзян 

Артыкул 118. Грамадзяве СССР иаюць срава ва врацу, 
і:+та заачыць арава аа атрымааае глрантаванай работы і 
иплатай ix арацы у адпаведнасщ з яе колькасаю \ якасцю. 

Права на арапу забяспечваедца соаыялістычаай аргааіза 
цыяй вародаай гаспадаркі, няўхільвым ростам ирадукцыйных 
I'U совеокага грамадства. устарааенаем магчы.чіасці гасладар-

крызісаў І ліквідацыяй біспрацоўя. 

Артыкул 119. Граиадзяне СС̂ СР маюць права и» адлачы-
нак. 

Права аа адпачывак зайяспечваецца скарачэанзн рабс?'!-
га дия для аераважвай большасш рабочых да 7 гадзш, уста-
ііаўленнем штогадовых водпускаў рабочым і служачым • 
захаваннем заработвай алаты, арадастаўлепнем для абслу- j 
гоўсайця йрацоўыыч іііырокай ссткі сачаторыяў, дамоў м -
ііачынку, клубаў. 

Артыкул 120. Грамадзяне СССР маіонь права ва матэры-
я,іьпае забясйечаане ў стара^ці, а таксама — у выпадку 
чваробы I страты арацаздольнасці. 

Гзтае арава забяспечваецца шырокій ра.чвішіёк соцыя,1ь-
ііага страхаванна рабочых і слухачых за кошт дзяржавы. 
бясплатнай мёдЫцынскай длцаыогай працоўным, прадастаў-
леанем у карыстааве прааоўаым шырокай сзткі ісурортаў. 

(П Р А Ц Я Г ) •ГШ 
Артикул 121. Грамадзяне СССР иаюць права аа асвету. 

Гэтаз права забяспечваецца ўсеагульва-абавязковай па-
чатковай асветай, бясплатнасцю асветы, уключаючы вышэй 
шую асвету, сістэмай дзяржаўвых стыпендый аераважааи 
большасщ вавучаючыхся ў вышэйшай школе, аавучаанеь 
у школах на роднай мове, аргашзацыяй аа заводах, у соў 
гасах, машыаатрактарвых стандыях і калгасах бясплатнагд 
вытворчога, тэхпічнага і ад-рааамічаага навучанвя йрацоў-
аых. 

Артыкул 122. Жаачыне ў СССР прадастаўляювда роўпы). 
•правы « мужчына* ва ўсіх галівах гаспадарчага, дзяржаў 
uaia, культурная а і грамадска-палітычйага жьщця. 

• Магчымасць ажыццяўленая гэтых правоў жанчын забяс-
печваецца прадастаўлеавем жаачыне роўвага з мужчынаь 
права на праду, аплату працы, адпачыиак, соцыяльнаі 
cTpaxdbaaae і асвету, дзяржаўнай аховай іатарэсаў маці і 
131ЦЯШ, прадастаўлеайзм жанчыне ары цяжараасці водйу 
каў 3 захаваанем утрымааая,- шырокай . сеткай радзільныі 
дамоў, ДЗЩЯЧЫХ ясляў і садоў. 

Артыкул 123. Роўнапраўе грамадзяв СССР, дсзалежва ал 
IX аацыядмьнасді і расы, ва ўсіх галшах гаспадарчага. 
ізяржаунага, культураага і 'грамадска-аалітычнага жыщя 
3 яўляепца аедарушаым законам. 

Якое-б то аі было прамое або ўскосаае абмежававне правоў 
або, ааадварот, устаааўлеаае прамых або ўскосных пераваі 
грамадзяв у залежнасца ад ix расавай і . аацыяаальаай пры-
аалежнасці, роўна ял усякая пропаведзь расавай або аацы 
яаа.іьнай вык.шчыасці, або вявавіспі і пагарды — караіоцпа 
законам. . j ,, .1 . L . j 

Артыкул 124. У мэтах забяспечанЬя за грамадзянамі сва-
боды сумлевая царква ў СССР аддззлена ад дзяржавы і шко-
ла ад ца^квы. Свабода правщь рэлігійвыя культы i свабо la 
аятырэлігійнай прапагаады прызваецца за ўсімі грамадзя 
вамі. 

Артыкул 125. У адпаведнасщ з інтарэсамі працоўаых і J 
мэтах умапававня соцыялістычнага ладу грамадзявам CCCt 
гарантуецца законам: 

а) свабода слова, 

б) свабода друку, 

в) свабода сходаў і мітынгаў, 

г) свабода вулічвых шэствіяў і дэманстрацый. 

Гатыя правы грамадзяв забяспечваюпца прадастаўлен-
нем працоўвым і ix арганізацыям друкараяў, запасаў пале-
ры, грамадскіх будынкаў, вуліц, сродкаў сувязі і шшых ма-
тэрыяльных умоў, веабходаых для ix ажыццяўлеавя. 

Артыкул 126. У адпаведнасщ з інтарэсамі працоўаых і ў 
мзтал развшця аргааізадыйаай самадзейаасці t палітычнзй 
актыўвасці народных мае грамадзянам СССР забяспеч-
ьаецца орава аб яднааая ' ў грамадскія арганізапыі 
прафесіянальныя саюзы, кааператыўныя аб яднанаі, аргааіза-
цыі моладзі, спартыўныя і абароаныя аргааізацыі, культуі 
аыя, тэхнічныя і аавуковыя таварыствы, а найбольш актыў-
аыя 1 свядомыя грамадзяве з радоў рабочага класа і іншы.\ 
слаёў працоўаых ядваюцца ва Ўсесаюзную Комуністычную 
партыю (большэвікоў), якая з'яўляецца перадавым атрадам 
працоўных у IX барацьбе за ўмадаванне і развіццё сопыялі-
стычаага ладу і прадстаўляе кіруючае ядре ўсіх аргааіза-
пый працоўвых, як грамадскіх, так і дзяржаўаых. 

Артыкул 127. Грамадзянам СССР забяспзчваецца недаты-
кальаасць асобы. Ніхто не можа быць йадвергнуты арышту 
івакш як па пастанове суда або з саакцыі пракурора. 

Артыкул 128. Недатыкальаасць жылля грамадзян і тайна 
перашскі ахйўваюцца законам. 

Артыкул 129. СССР прадастаўляе права прытулку замеж-
аым грамадзянам, якія праследуюпда за абароау інтарасаў 
арацоўных,^або навуковую дзейнасць, або нацыянальна-выз-
валенчую барацьбу. 

Артыкул 130. Кожаы грамадзявів СССР абавязав выкон-
вапь Канстытуцыю Саіоза Совеакіх Соцыялістычных Рэсауб-
Л1К, выконвань законы, захоўваць дысцыплійу працы, сум 
леана адвостыа да грамадскага абавязку, ааважаць правілы 
соцыялістычнага агульаа-сумесвага жыцця. 

Артыкул 131. Кожны грамадзявів СССР абавязан бзрагчы 
1 ўмацоувапь грамадскую, сопыялістычную ўласваспь,, як 
свяшчэнную і аедатыкальную аснову совепкага ладу, як 
крывшу багацця і маі утнасці радзімы. як крышпу заможва-
га I культурнага жыппя ўсіх працоўаых. 

Асобы, ЯК1Я аасяіаюць на грамадскую, сопыялістычнуго 
ўласвасць, з яўляюцца ворагамі народу. 

Артыкул 132. Усваг.ульны вайсковы аЛавязаі; з'яўляен-
па законам. ^ 

Вайсковая служба ў Рабоча-Сялявскай тарвопай ірмі і 
йрадстаўляе пачэсаы абавязак грамадзяа СССР. 

Артыкул 133. ібарона бацьваўшчыаы ёсць свяшчэнны 
абавяаак вожнага грамадзяніна СССР. Здрада радзіме: пару-
ш»нне арысяп, перахол на бок ворага. яанясенве шкоды 
ваванай магутнасш дзяржавы, шпіянаж караюцца па 
ўсёй строгасці закона, Яік самае пяжкае злачынства. 

Р А З Д З Е Л XI 

Выбарчая сістэма 
Артыкул 134. Выбары дэпутатаў ва ўсе Советы д»аггатаў 

працоўаых; Вярхоўаы Совет СССР, Вярхоўвыя Советы^.саюа-
(іых рэспублік, краяаыя і. абласаыя Советы, дгаутатаў ара-̂  
аоўных, Вярхоўныя Советы аўтаноаных распублів,, Советы 
іэпутатаў арапоўных аўтавомных абдасцей, акруговыя. раба-
аыя, гарадскія і сельскія (стайіды. вёскі. хутара, кішлака, 
іула) Советы дэпутатаў орацоўйых, — араведзяцца. выбар 
іпчыкам! на аснов? ўсеагульаага, роўаага і і прамога. вьйар-
чага права пры тайным галасаванні. 

Артыкул 135. Выбары дэпутатаў з'яўлягоцца ў«еагульны-
йі/ усе грамадзяне СС/СР, дасягнуўшыя 18 год, авзалежаа 
ід расавай і аапыявс^тьнай прыналежаасці, веравызвавня, 
ісвлнага пэаза, аседласці, соцыяльнага ааходжайвя, мае-
наснага стааовішча і мінулай дзейнасщ, иаюць права, пры-
іаць удзел у выбарах дэпутатаў і быць шбранымі, за вы 
аючэннем страціўшых розум і асоб, асуджаных судом s 
іаібаўленнем выбарчых правоў. 

Артыкул 136. Выбары дэпутатаў з'яўляюпца роўныжі: 
;гожны грамадзянів мае адзін голас; усе грамадзяне . пры-
иаюць удзел у выбарах на роўных падстаоах. 

Артыкул 137. Жанчыны карыстаюцца права*.iwfiipanj. i 
'іыць выбравымі роўна з мужчыаамі. 

Артыкул 138. Грамадзяне. якія знахотзяппа ў радах Чыр 
шнай \рм!І. карыгъчюппа правам выбіраць і быць выбрапыш 
роўнз 3 усімі грамадзянамі. 

Артыкул 139. Выбары .іотутатаў з'яўляюппа прамымі 
вьгбары ва ўсе Совп-ы дэпутатаў прапоўных, пачынаючы 
•сльскага і гэрадскога Совета дэпутатаў прапоўвых аж дл 
Вярхоўвага Совета СССР, праводзяцца грамадзяаамі не-
наср^на шляхам прамых выбараў. 

Артыкул 140. Галасаванвг пры выбарах дапутатаў з'я? 
дяеппа тайным. 

Артыкул 141. Кандыдаты пры выбарах выстаўляюіта tm 
выбарчых акругах. * 

Права выетаўлення кандыдатаў забяспзчваеппа за грамлд-
СКІ.ЧІ аргааізапыямі і таварыствамі працоўных; комуністыч-
нммі аартыйнымі арганізапыямі, прафесіявальпымі саюзамі, 
кааператывамі, аргапізацыямі моладзі, культурны»! тавары-
ствамі. 

Артыкул 142, Кюжны депутат абавязан рабіць справазхаг 
чу пераз выбаргачыкамі аб сваёй'рабопе і аб раЛопё Совета 
дэпутатаў прааоўных і можа быць у любы чае • адклік-ан па 
рашэаню большасді внбаршчыкаў ва ўстаноўленым законам 
парадку. 

Р А З Д З Е Л ХІІ 

Герб, сцяг, сталіца 
Артыкул 143. Дзяржаўны герб Саюза Совепкіх Сояыяді-

стычных Рэспублік складазцца з сярпа .і молата аа земным 
шары, 3 выяўленым у прамеанях соаца і абкружавьш ка-
лоссямі. 3 аадпісам на мовах саюзных рэспублік: «Пролета-
рыі ўсіх краін, злучайцбсяі». Наверсе герба &сць пяціьаа-
аовая звязда., 

Артыкул 144. Ізяржаўны сцяг Саюза Сонепкіх. Свныялі-
стычаых Рэспублік складаецца з чырвонага палотнішча, з 
ііыяўленвем на яго керхнім вутку клля ірзўкя залатых гярпа 
I молата і па;і імі чырвонай пяпіканцовай звязды, абьружанай 
іолатой каймой. \дносіпы шырыні да даўжыні — 1:2. 

Артыкул 145. Сталіцай Саюза Совецкіх Соцыялісшчннх 
Рэспублік з'яўляецда горад Масква. 
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Парадак змены Канстытуцыі 
Артыкул 146. Змена Каастытуцыі СССР цраводзіцца толь-

кі аа рашэаню Вярхоўнага Совета СССР, прынятаму боль-
шасцю не изнш галасоў у кожнай з яго палат. 

ПРЗЗІДЫУМ НАДЗВЫЧА 
САЮЗА СОВЕЦКІХ СОЦ 

H. АЙТАКОЎ. 
I. АКУЛАЎ. 
A. АНДРЗЕЎ. 
Ю. АХУН-БАБАЕЎ. 
B. БЛЮХЕР. 
C. БУДЗЁННЫ. 
К. ВАРАШЫЛА9. 
Н. ЕЖОЎ. 
А. ЖДАНАЎ. 
Л. КАГАНОВІЧ. 
М.'КАЛІНІН. 
А. КІСЕЛЁЎ. 
С. КАСІОР. 
М. ЛІТВІНАЎ. 
П. ЛЮБЧЗНКА. 

ЙНАГА Vii i З ЕЗДА СОВЕТАЎ 
ЬІЯЛІСТЫЧНЫХ РЗСПУБЛІК 

A. МІКАЯН. 
B. МОЛАТАЎ. 
Г. МУСАБЕКАЎ. 
Г. ОРДЖАНІКІДЗЕ. 
Г. ПЕТРОЎСКІ. 
П. ПОСТЫШЗЎ. 
А. РАХІМБАЕЎ. 
Я. РУДЗУТАК. 
І. СТАЛІН. 
Д. СУЛІМАЎ. 
Н. ХРУШЧОЎ. 
A. ЧАРВЯКОЎ 
B. ЧУБАР. . 
Н. ШВЕРНІК. 
Р. ЗЙХЕ. 

Маск.кз. Крзмль. 5 спежня 1936 года. 

Адназны рэдактар С. АДЗІНЕЦ. 
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