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װ. י. םטאלינ כאװ. פונעמ פארטראג
ראטנ־צוזאמענפאר אלפארבאנדישנ VI» אפנ

 קאנםטיטוציע דער פוב פראיעקט דעמ װעגנ
סםר פארבאנד פונעמ

י. 1936 נאיאבער ־טנ25 דעמ

טריבונע. דער אפ זיכ באװייזט סטאלינ כאװ. דער װענ
 שטורמישער דויערנדיקער׳ א מיט אופגענומענ ער װערט

 זיכ שטעלט זאל גאנצער דער זאל. גאנצנ פונעם אװאציע
 כאװ. דעמ ״הורא :אויםרופנ זיכ הערנ זייטנ אלע פונ אופ.

 לעבנ ״זאל סטאלינ!״, כאװ. דער לעבנ ״זאל סטאלינ!״,
 םטאלינ כאװ. געני גרויםנ ״דעמ סטאליני״ גרויםער דער

 כאװ. דעט ״רומ פראנטף/ ״ראט /,״װיװאט! הורא!״,
םטאלינ!״

I
 דער פרנ אױסבילדונג די

 קאנסטיטוציע-קאמיסיע
אופגאבנ אירע ״אוב

^אװײרימ!
 צוגעי איז פראיעקט איר װאס קאנסטיטוציע-קאמיסיע, די

 באטראכטנ, צומ צוזאמענפאר איצטיקנ דעמ געװארנ שטעלט
 םפעציעלער א לויט געװארנ אויסגעבילדעט באוװםט, װי איז,

 סםר. פארבאנד פונעמ ראטנ־צוזאמענפאר ун פונעמ באשטימונג
 פעװראל ־טנ6 דעמ געװארנ אנגענומענ איז באשטימונג דאזיקע די

:ז^גט זי יאר• 1935
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<ь. פארבאנד פונעמ קאנסטיטוציע דער אינ ארי״ינטראגנ 
ריכטונג•• דער אינ עבדערובגענ ססר

װאל־ דער פונ דעמאקראטיזירובג װײטערדיקער פונ א(
 פולשטענדיק ניט די פארבײטב פונ זינ אינעמ םיסטעמ
פ—פילשטופיקע די גלײכעי אפ װאלנ גלײכע דירעקטע, א

פ—אפענע די פארמאכטע; א
 יעםאד פאצלאל-עקאנאמישנ דעמ פארפינקטלעכנ פונ ב(

 קאנסטי־ די ברענגענ פונ זינ אינעמ קאנסטיטוציע דער פונ
 פארהעלטעניש איצטיקער דער מיט אײנקלאנג אינ טוציע

 דער פונ שאפינג )די פססר אינ קלאםנ־קויכעם די פונ
 פױ צעגראמירונג די אינדוסטריע׳ סאצלאליסטישער נײער

 קאלװירטישער דער פונ זיג דער באלעגופנטומ, נעמ
 סאצלאליםטישנ דעמ פונ אללנפעםטיקונג רי ארדענונג,
 געזעלשאפט םאװעטישער דער פונ יעםאד אלם אײגנטומי

אדג.(.
 פונעמ אויספיר־קאמיטעט צענטראלנ דעמ פארלײגנ .2

 אונ קאנםטיטוציע־קאמיסיע א אויסװײלנ צו םםר פארבאנד
 אויסגעבעםערטב אנ אויםצוארבעטנ זי באופטראגנ צו

 װאם יעסױדעםי די אפ קאנסטיטוציע דער פונ טעקסט
 ארללנטראגנ אונ פונקט, ערשטנ אעעמ אנגעװיזג זײבענ

 פונעמ ציק פונעמ סעסיע דער אפ באשטעטיקנ צו אימ
ססר. פארבאנר

 ארגאבענ די פונ װאלנ ארדנטלעכע נאענטםטע די .3
 אפנ דורכפירנ םםר פארבאנד אינעמ ראטנמאכט דער פונ

װאל־סיםטעמ״. נײער דער פוב יעסאד
 ארומ טאג א אינ יאר. 1935 פעװראל ־טנ6 דעמ געװענ איז דאס

 פעװראל ־טנ7 דעמ דה. באשטימונג, דאזיקע די אנעמענ נאכנ
 צענט־ פונעמ סעסיע ערשטע די פארזאמלט זיכ האט יאר, 1935

 אויס־ קעדײ אונ, ססר פארבאנד פונעמ אויםפיר־קאמיטעט ראלנ
 פססר, פונ ראטנ־צוזאמענפאר VII פונעמ באשטימונג די צופילנ
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 צאל א אינ קאנסטיטוציע־קאמיםיע א אויםגעבילדעט זי האט
 קאנםטיטוציע־קאמיםיע די באופשראגט האט זי מאנ. 31 פונ

 קאנסטי־ אױםגעבעסערטער אנ פונ פראיעקט א אויסצוארבעטנ
פסכר. פונ טוציע
טנ פארמעלע די זײיענ דאם אט  פונעמ דירעקטיװנ אונ גרונ

 קאנסטי־ די האט באזע זײער אפ װאם פסםר, פונ אויבער־ארגאנ
ארבעט. איר פאנאנדערװיקלענ געדארפט טוציע-קאמיסיע

 ארײנ־ געדארפט קאנםטיטוציע־קאמיסיע די האט אזויאױמ
 קאנסטיטוציע, גילטיקער איצט דער אינ ענדערונגענ טראגנ

 דערבײ ק נעײענד יאר, 1924 אינ געװארנ אנגענומענ איז װאס
 ססר פארבאנד פונעמ לעבנ אינעמ איבערוקנ יענע אכט אינ
 פארװירקלעכט זײנענ װעלכע סאצלאליזמ, צומ ריכטונג דער אינ

צײט• אונדזער צו ביז יאר 1924 פונעמ פערלאד אינעמ געװארנ



п

 לעבנ אלנעמ ענדערובגענ די
 פעריאד אינעמ פססר פונ

1936 יאר ביזנ 1924 יאר פובעמ
ע ער ס א  פםסר, פונ לעבנ איבעמ ענדערונגענ די זײנענ װ

 פונ פערלאד אינעמ געװארנ פארװירקלעכט זײנענ װעלכע
 קאנםטיטוציע־קאמײ די װעלכע אונ יאר \9зв ביזנ יאר 1924
 דער פונ פראיעקט איר אינ :אפשפיגלענ גערארפט האט סיע

קאנםטיטוציע?
ענדערונגענ? דאזיקע די פונ טאכ דער באשטײט װאם אינ

? 1924 י^ר אינעמ געהאט מיר האבנ װאס
 די װענ נעפ, פונ פערלאד ערשטער דער געװענ איז דאס

 קאפי־ פונעמ אופלעבונג געװיסע א דערלאזט האט ראטנמאכט
 סאצלאליזמ, פונעמ אנטװיקלונג אלמעגלעכער דער בא טאליזמ

 די פונ פארמעםט פונעמ גאנג אינ אויסגערעכנט האט זי װענ
 דער אונ קאפיטאליסטישער דער װירטשאפט־סיסטעמענ, צװײ

 םא־ דער פונ איבערװאג די ארגאניזירנ צו סאצלאליסטישער,
 אופ־ די קאפיטאליסטישער• דער איבער סיסטעמ צלאליסטישער

 דעמ פונ גאנג אינעמ זאל מע אז דערינ, באשטאנענ איז גאבע
 םאצלא־ פונעמ פאזיציעס די פארפעםטיקנ פארמעםט דאזיקןנ

קאפיטאליםטישע די פונ ליקװידאציע די זיכ דערשלאגנ ליזמ,
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 סאצלאליםטישער דער פוב זיג דעמ פארענדיקנ אונ עלעמענטנ
פאלקװירטשאפט. דער פונ גרונט-סיסטעמ אלס סיסטעמי

 ניט זיכ מיט פארגעשטעלט דאנ האט אינדוםטריע אונדזער
 איבדוסטריע. שװערע די באזונדערם בילד, נאכעסדיק קײנ

 אבער זיכ, אופשטעלנ ביםלעכװײזנ אינ געהאלטנ האט זי עמעםי
 ביז פראדוקציע איר דערפירט געהאט ניט װײט נאכ האט זי

 אל־ דער אפ באזירט זיכ האט זי ניװא. פארמילכאמעדיקנ צומ
 האט זי געװים, טעכניק. ניט־רײכער אונ אפגעשטאנענער טער
 ספעצי־ דאס סאצ?אליזמ. צומ ריכטונג דער איב אנטװיקלט זיכ

 אונדזער פונ םעקטאר םאצלאליסטישנ דעמ פונ געװיכט פישע
 דער אבער פראצענט. во בא באטראפנ דאנ האט אינדוםטריע

 װײ־ ניט זיכ בא געהאט דאכ האט קאפיטאליזמ פונעמ סעקטאר
איבדוםטריע. דער פונ פראצענט 20 װי ניקער

 א פארגעשטעלט זיכ מיט האט לאנדװירטשאפט אונדזער
 גוטבאזיצער קלאם דער עמעס, בילד• צוצ?ענדיק ניט מער באכ
 קלאם דער האט דערפאר אבער ליקװידירט, געװענ שוינ איז

 באלעגופימי קלאס דער קאפיטאליםטנ, לאנדװירטשאפטלעכע
 אינגאנצנ קראפט. באדײטנדיקע גאנצ א פארגעשטעלט נאכ

 אומגע־ אנ דערמאנט דאנ לאבדװירטשאפט די האט גענומעב
 װירטשאפטנ פויערישע אינדיװידועלע דריבנע אקעאנ הײערנ

 זײערער. טעכניק מיטלאלטערלעכער אפגעשטאנענער דער מיט
 אינדזע־ אונ פונקטנ אײבצלנע װי האבנ אקעאנ דאזיקנ דעמ אינ

 האבנ װעלכע ראטװירטנ, אונ קאלװירטנ עקזיסטירט לעכ
 ערבםטע װיפל־ניט־איז קײנ געהאט ניט גערעדט־ אײגנטלעכ נאכ,

 אונ קאלװירטנ די פאלקװירטשאפט. אונדזער אינ באדײטונג
 נאכ איז באלעגופ דער אונ שװאכ, געװענ זײנענ ראטװירטנ

 ליקװי- װעגנ ניט גערעדט דאנ האבג מיר קראפט. אינ געװענ
עם. באגרענעצנ װעגנ נאר באלעגופנטומי דאם דירנ

 אי־ םכוירע־אומזאצ דעמ װעגנ ז$גנ מענ דארפ זעלבע דאם
סכוירע־ אינעמ האט סעקטאר םאצלאליסטישער דער לאנד. נעמ
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ט 60“50 אװעלכע באטראפנ אומזאצ ט,־־ני  אונ מער, פראצענ
 סאכ־ פונ פארנומענ געװעב איז פעלד איבעריקע גאנצע דאס
פריװאטניקעס. אנדערע אונ םפעקוליאנטנ רימ,

 אינ עקאנאמיק אוגדזער פונ בילד דאס געװענ איז אזא
יאר. 1924

? 1936 יאר אינעמ איצט, מיר האבנ װאס
 נעפי פונ פערלאד ערשטנ דעמ געהאט דאנ האבנ מיר אײב

 אופלעכונג געײיםער א פונ פערזאד א נעפ, פונ אנהײב דעמ
 פונ פ>רלאד לעצטנ דעמ איצט מיר האבנ קאפיטאליזמ, פונעמ

 ליק־ פולשטענדיקער פוב פערלאד א נעפ, פונ סאפ דעמ נעפ,
 פאלק־ דער פונ ספערנ אלע אינ קאפיטאליזמ פונעמ װידאציע

וױרטשאפט•
אינדוסט־ אונדזער װאם דעמ, פונ כאטשבי אבהײבנ לאמיר

 גיגאנ־ א אינ אויסגעװאקסנ פערואד דאזיקנ דעמ אינ איז ריע
שוינ מענ קאנ איצט קראפט. טישער  אוב שװאכע רופנ א ניט זי

 איצט זיכ באזירט זי פארקערטי אױסגעשטאטע. שלעכט טעכניש
 אנט־ שטארק א מיט טעכגיק מאדערנער רײכער נײערי א אפ

 אנטװיקל־ מער נאכ א מיט אינדוםטריעאונ שװערער װיקלטער
 דער װאס דאםי אבער איז איקער םאמע דער מאשינבױונג. טער

ר דער פונ ארויסגע־אגט אינגאנצנ איז קאפיטאליזמ  פונ םפ;
 פראדוציר־פארמ סאציאליסטישע די אונ אינדוסטריע, אונדזער

 גע־ אינעמ סיםטעמ הערשנדיקע אײ-־אונ־אײנציק די איצט איז
 קײנ פאר האלטנ ניט קאנ מע אינדוםטריע• אונדזער פונ ביט

 םאצלאליסטישע איצטיקע אונדזער װאס פאקט, דעמ קלײניקייט
 פאי־ פינעמ שטאנדפינקט פונעמ אריבער שטײגט אינדוסטריע

 פארמילכאמע־ דער פונ אינדוםטריע די פראדוקציע דער פונ נעמ
מאל. זיבנ אינ װי מער צללט

 דעמ ^נשטאט איז לאנדװירטשאפט דער פינ געביט אינעמ
 זײער מיט װירטשאפטנ פױערישע אינדיװידועלע דריבנע אקעאנ

 באלעגופ פונעמ (засилье)קראפט דער מיט אונ טעכניק שױאכער
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 מאשי־ װעלט דער אי־נ גרעםטע סאמע די איצט מיר האבנ
 דער אינ פראדוקציע באװאפבטזי טעכניק נייער מיט ניזירטע,

 קאלװירטנ פונ סיסטעמ אלצ־ארומכאפנדיקער דער פונ פארמ
 באלעגופנטו־מ דאס אז באוװםט, איז אלעמענ ראטװירטנ• אונ
 סעקטאר דער אונ ליקװידירט, איז לאנדװירטשאפט דער אינ

 אפגע־ זײנ מיט װירטשאפטנ פויערישע אינדיװידועלע דריבנע
 אומ־ אנ איצט פארנעמט טעכניק מיטלאלטערלעכער שטאבענער

 געוױכט ספעציפיש זײנ באטרעפט דערבײ ארט, באדײטנדיק
 די פונ פארנעמ פונעמ זינ אינעמ לאנדװירטשאפט דער אינ

 ביט ניט קאנ מע פראצענט. з־2 פונ מער ניט פארזײ־שעטעכנ
 אינ איצט האבנ קאלהירטנ די אז פאקטי דעמ פארצײכענענ

 5 פוב מעכטיקײט א מיט טראקטארנ םױזנט 316 רעשוס זײער
 ראט־ די מיט צוזאמענ אונ פערדקראפט, טויזנט 700 מיליאנ
 מעכטײ א מיט טראקטארנ טויזבט 400 העכער זײ האבנ װירטנ

פערדקראפט, טויזנט 580 מיליאנ 7 פונ קײט

 די זײנענ לאנד, אינ סכוירע־אומזאצ דעמ שײעכ איז װאס
 דא־ פונעמ ארויסגעיאגט אינגאנצנ ספעקוליאנטנ אונ סאכרימ

 אינ איצט זיכ געפינט םכוירע־אומזאצ גאנצער דער געביט. זיקנ
 די פונ אלנ קאאפעראציע דער פונ םעלוכע, דער פונ הענט די

 א אנטװיקלט זינ האט עם אונ אופגעקומענ איז עם קאלװירטנ.
 א םפעקוליאנטנ, אנ האנדל א האנדל, סאװעטישער א גײער,
קאפיטאליסטנ. האנדל

 םאצלאלים־ דער פוב זיג פולשטענדיקער דער איז אזויארומ
 פאלקװירטשאפט דער פונ ספערנ אלע איב סיסטעמ טישער

פאקט. א איצט

עסי באטײט װאס אונ

 מענטש דורכ מענטש פונ עקספלואטאציע רי אז באטײט, דאס
 אײגנ־ סאצ?אליסטישע דאם אונ ליקװירירט, פארניכטעטי איז
אײנגע־ איז פראדוציר־מיטלענ אונ פראדוציר־געצײג די אפ טומ
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 םאװעטי־ אונדזער פונ יעסאד אומװאקלהאפטער אלם פעסטיקט
ע געזעלשאפט. שער ק י ד נ ר ע י ו ד ( ) . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 פונ געביט אינ ענדערונגענ אלע די אט פונ רעזולטאט אינ
 א נײע, א איצט מיר האבנ פםסר פונ פאלקװירטשאפט דער

 קריזיסנ קײנ פונ ניט װײםט װאס עקאנאמיק, סאצלאליסטישע
 אוב דאלעם קײנ פוב ניט װײסט װאם ארבעטלאזיקײט, אונ

 א פאר מעגלעכקײטנ אלע בירגער די גיט װאם אונ רוינירונג
לעבנ. קולטורעל אונ פארמעגלעכ

ט אינ זײנענ דאס אט  פאר־ זײנענ װאס ענדערונגענ, די גרונ
ק אונדזער פונ געביט אינ געקומענ י מ א נ א ק  פערלאד אינעמ ע

1936 יאר ביזנ 1924 יאר פונעמ
 פונ געביט אינ ענדערונגענ דאזיקע די מיט העסקעמ אינ

 די אויכ געענדערט זיכ האט פםסר פונ עקאנאמיק דער
ר ו ט ק ו ר ט ס ־ נ ס א ל געזעלשאפט• אובדזער פונ ק

 ליק־ געװענ שוינ באוװסט, װי איז, גוטבאזיצער קלאס דער
 ביר־ דעמ פארענדיקנ זיגרײכנ פונעמ רעזולטאט אינ װירירט

 קלאםנ, עקםפלואטאטארישע אנדערע די שײעכ איז װאם גערקריג.
 גוטבאזײ קלאם דער װאס גױרל, זעלבנ דעמ געהאט זײ האבנ
 געביט אינ קאפיטאליםטנ קלאם אוים געװארנ איז עם צער.

 באלעגופימ קלאם אויס געװארנ איז עם אינדוסטריע. דער פונ
 אויס געװארנ איז עם לאנדװירטשאפט. רער פונ געביט אינ

 םכוירע־אומזאצ דעמ פונ געביט אינ םפעקוליאנטנ אונ םאכרימ
 ליקװידירט אזױארומי זײנענ, קלאסב עקספלואטאטארישע אלע

געװארנ.
ארבעטער־קלאס. דער פארבליבנ איז עם
פויערימ. קלאס דער פארבליבנ איז עס
איבטעליגענצ. די פארבליבנ איז עם

 ראזיקע די אז מײנענ, צו טאעם א געװענ אבער װאלט עם
 דורכגע־ ניט צײט דאזיקער דער פאר האבנ גררפעם סאצלאלע

 זעל- די פארבליבנ זײבעב זײ אז ענדערונגענ, שומ קײנע מאכט
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ם פער?אד אי־נעמ זאגנ, לאמיר געװעני זיינענ זײ װי בע, ע  פונ
קאפיטאליזמ.

ר. ארבעטער-קלאס דעמ בײשפיל, צומ נעכענ, לאמיר ם פכ פונ
ר לויט אפט אימ רופט מע ע  פראלעטא־ געװױגהײט אלטער ז

א־ דער פואללטאריאט? דער אזויגס איז װ*ס אבער ריאט•  פו
ע־ פונ בארױבט איז װאם ללאם, א איז לעטאריאט ר־ג צי דו ת  פ

 װירטשאפט־םיםטעמ, דער בא פראדוציר־מיטלענ פונ אונ צײג
 רי געהערנ פראדוציר־מיטלענ אונ פראדוציר־געצייג די װענ

 עקםפלואטירט קאפיטאליסטנ קלאם דער װענ אונ קאפיטאליסטנ
 װאס קלאםי א איז פראלעטאריאט דער פראלעטאריאט. דעמ

 אין אונדז ב« א:ער קאפיטאליכטנ. די פונ עקספלואטירט װערט
 די ליקװידירט, שוינ באוװסט, װי קלאסקאפיטאליסטנ, דער

 בא אפגענומענ זײנ^ב פראדוציר־מיטלענ אונ פראדוציר־געצי״יג
 איר װאס מעלוכע, דער איבערגעגעבנ אונ קאפיטאליסטנ די

 עם עם» הײםט רבעטער־קלאס. א דער איז קראפט אנפירנדיקע
 עקם־ קאנענ זאל װאם קאפיטאליסכנ, קלאם קײנ מער ניטא איז

 ארבעכער־ אונדזער עם» הײנט ם. ארבעטער-קל* דעמ פלואטירנ
 פראדו־ די פונ בארויבט ניט איז ער װאס נאר ניט איז קלאס

ט, נאר פראדוציר־מיטלענ, אונ ציר־געצלג  באזיצט ער פארקעו
 זײ באזיצט ער װיבאלד אונ פאלק. גאנצנ מיטנ צוזאמענ זײ

 אויםגע־ ליקװירירט״־־איז איז קאפיטאליכטנ קלאס דער אונ
 ארבעטער־ דעמ עקספלואטירנ צו מעגלענקײט יעכװידע שלאסנ

 ארבעטער־קלאם אונדזער אנרופנ דעמ נאכ מענ קאנ צי קלאם.
 געזאגט: האט מארקס ניט. קאנ כע אז קלאר, פראלעטאריאט?

 צע- ער דארפ זיכ, באפרײענ זאל פראלעטאריאט דער קעדײ
 קאפיטא- די בא אפנעמענ קאפיטאליסטנ, קלאס דעמ גראמירנ

 פאר־ אונ פראדוציר־מיטלענ אונ פראדוציר־געצײג די ליפטנ
 פרא־ דעמ געבוירנ װאם פראדוציר־באדיבגונגענ, יענע ניכטנ

אנ לעטאריאט. ק  פםסר פונ ארבעטער־קלאס דער זאגנ״אז מענ צי
ענ דאזיקע די פארװירקלעכט שױנ האט אדינגונג ?נ פונ ב ז
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גי ײונ אפר  װאס אוב דארפ. מע אונ מענ קאנ אומבאדינגט ב
 פםסר פונ פראלעטאריאט דער אז ׳באטי_יט דאם עס? באטלט

 אײ קלאס, נײעמ פולעטענדיק א אינ פארװאנדלט זיכ האט
 די פארביכטעט האט װאס פססר, פונ ארבעמער־קלאם נעמ

 אײנגעפעס־ האט װאס װירטשאפט־םיסטעמ» קאפיטאליכטישע
 אונ פראדוציר־געצײג די אפ אײגנטומ סאצלאליסטישע דאכ טיקט

 געזעל־ סאװעטישע רי ריכטעט װאם אוב פראדוציר־מיטלענ
קאמוניזמ. פוב װעג אכב שאפט
 פול־ א פסםר פונ ארבעטער־קלאס דער איז זעט, איר װי

 ארבעטער־ עקספלואטאציע, פונ באפרײטער א נײערי שטענדיק
 גע־ די געקענט ניט נאכ האט אימ צו גלײכנ קײנ װאם קלאם,

מענטשהײט• דער פונ שיכטע
 פויערטומ• דעמ װעגנ פראגע דער צו אריבערגײנ לאמיר

 אזא איז פויערטומ דאס אז זאגנ, צו אנגענו־מענ איז געװײנלעכ
 זיינענ זײנע מיטגלידער די װאם פראדוצירער, דריבנע קלאם

 גאנצנ פונעמ אויבערפלאכ דער איבער צעװארפנ אטאמיזירט,
 װירט־ דריבנע זײערע אינ אײנציקװייז זיכ גריבלענ לאנד,

 פונ קנעכט זײנענ טזנכניק, אפגעעטאנענער זײער מיט שאפטנ
 פונ עקםפלואטירט אומבאשטראפט װערנ אונ פריװאט־אײגנטומ

 וװכערני־ ספעקוליאנטב, םאכרימ, באלעגופימ, גוטבאזיצער, די
 קאפיטאליס־ די אינ פויערטומ דאס װירקלעכ, אוב אדג. קעם

 גרונט-מאסע, זײנ זינענ אינ האבנ זאל מע אויב לענז־ער, טישע
 איצטיק אונדזער אז זאגנ, מענ קאנ צי קלאס. אזא טאקע איז

 זײ־ מאסע דער אינ איז פויערטומ, כאװעטישע דאם פויערטומ,
 זאגנ. ניט דאס קאנ מע נײנ, פויערטומ? אזא צו עגלעכ גער
 סאװעטיש אונדזער ניטא. אונדז בא שוינ איז פױערטומ אזא

 זײנענ אונדז בא פױערכומ. נײ פולשטענדיק א איז פױערטומ
 סאכרימ קײנ באלעגופימ, קײנ אונ גוטבאזיצער קײב מער ניטא

 די עקםפלואטירנ קאנענ זאלנ װאס וװכערניקעס, קײנ אונ
 װאם פויערטומ, א איז פויערטומ, אונזער עם, הײסט פויערימ.
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 םאװעטיש אונדזער װײטער, עקםפלואטאציע. פונ באפרײט איז
 א זײנער מערהײט פרעװאלירנדיקער דער אינ איז פויערטומ

 אונ ארבעט ײינ באזירט עם הײםט, דאס פייערטומ, קאלוױרטיש
 אפגעשטא־ אונ ארבעט אינדיװידועלער אפ ניט פארמעגנ זײנ

 מאדערנער אונ ארבעט קאלעקטיװער אפ נאר טעכניק, נענער
 אונ־ פונ וױרטשאפט דער פונ יעםאד אינעמ צוללצט, טעכניק.

 דאם נאר אײגנטומ, פריװאטע דאש ניט ליגט פױערטומ דזער
 באזע דער אפ אויסגעװאקסנ איז װאם אײגנטומ, קאלעקטיװע

ארבעט. קאלעקטיװער פונ
 פולשטענדיק א פױערטומ סאװעטישע דאם איז זעט, איר װי

ײכנ קײנ װאס פויערטומ, נײ  געקענט ניט נ$כ האט אימ צר גל
מענטשהײט. דער פוג געשיכטע די

 אינ־ דער װעגנ פראגע דער צו אריבערגײנ צולעצט, לאמיר,
 טוערי אינזשעניער־טעכנישע די װעגנ פראגע דער צו טעליגענצי

 אנגעשטעלטע די װעגנ קולטור־פראנט, פונעמ טוער די װעגנ
 ענדערונגענ גרויסע דורכגעמאכט אויכ האט זי אדג. ביכלאל
 אלטע יענע ניט שױנ איז דאם פערלאד. פארלאפענעמ אינעמ

 אװעקשטעלנ געפררװט האט װאס אינטעליגענצ, פארשימלטע
 מאםע איר אינ אינדערעמעסנ האט אונ קלאסני די איבער זיכ

 סאװעטישע אונדזער קאפיטאליסטנ. אונ גוטבאזיצער די געדיבט
 איז װאם אינטעליגענצ, נײע פולשטענדיק א איז אינטעליגענצ

 מיטנ אונ ארבעטער־קלאס מיטנ פארבונדנ װארצלענ אלע מיט
 באשטאנד דער ערשטנם, געענדערט, זיכ האט עס פויערטומ.

 פונ אונ אדל פובעמ שטאמענ װאם די, אינטעליגענצ. דער פונ
סנ קײנ ניט באטרעפנ בורזשואזיע, דער  פונ פראצענט גרוי

 דער פונ פראצענט 90-80 אינטעליגענצ. םאװעטישער אונדזער
 פונ שטאמענ װאם אזעלכע, זײבענ אינטעליגענצ םאװעטישער

 אנדערע פונ אונ פויערטומ דעמ פונ ארבעטער־קלאם, דעמ
 געענדערט צולעצטי זיכ, האט עם ארבעטנדיקע. שיכטנ

אינ־ דער פוב טעטיקי_יט דער פונ גופע כאראקטער דער אױכ
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נ געדארפט זי האט פרלער טעליגענצ. ז נ  קלאסני רײכע די די
 זי דארפ איצט אויסװעג. אנדער קײנ געהאט ניט האט זי װײל

 עקםפלואטאכא־ אוים געװארנ איז עס װײל פאלק, דעמ דינענ
 גלײכבארעכ־ א איצט זי איז דערפאר טאקע אונ קלאסנ. רישע

 זי וװ געזעלשאפטי סאװעטישער דער פונ מיטגליד טיקטער
 געשפאנ אײנ אינ פויערימ, אונ ארבעטער די מיט צוזאמענ פירט
 סאציאליסטי־ קלאםנלאזער נײער דער פונ בוױנג רי זײ, מיט

געזעלשאםט. שער
 אינטעלעענצי גײע פולשטענדיק א דאס איז זעט, איר װי

 איר װעט איר צו גלײכנ קײנ װאם ארבעט־אינטעליגענצ, אב
ערדקײלעכ. פונעמ לאנד אײנ קײנ אינ געפינענ ניס

 פארגעקומענ זײנענ װאס- ענדערונגעני די זײנענ דאם אט
 קלאסנ- דער פונ געביט אינעמ צײט פארלאפענער דער אינ

געזעלשאפט. סאװעטישער דער פונ סטרוקטור
עני דאזיקע די רײרנ װאס װעגנ רונג ע ד ענ

 דעמ־ צװישנ גרענעצנ די אז דעמי װעגנ ערשטנסי רײדני זײ
 ראזײ די צוױשנ אויכ װי פויערטומ. דעמ אונ ארבעטער־קלאס

אסנ קע ר קל ע ד ערנ אונ װ צ־־ ענ עליג ט  די אונ אפגעמעקטי אינ
שװינדט. אױםנעמלעכקײס קלאסעװע אלטע  בא־ דאם ־־פאר
 פאר־ גרופעס םאציאלע דאזיקע די צװישנ דיסטאנצ די אז מײט,

מער. אונ מער אלצ זיכ קלענערט
 װידער־ עקאנאמישע די אז דעמ, װעגנ צװײטנסי רײדנ, זײ

 אפ־ װערנ פאלנ> גרופעס סאצלאלע דאזיקע די צװישנ שפרוכנ
געמעקט.

 װערנ עם אונ פאלנ עס אז דעמ, װעגג צולעצטי רײדנ, זײ
שפרוכנ פאליטישע די אויכ אפגעמעקט זײ. צװישנ װידער

 דער פונ געביט אינ ענדערונגעב רי מיט עס האלט אזוי
ר ו ט ק ו ר ט ס ־ נ ם א ל פסםר. פונ ק

ענ די פונ בילד דאם  לעבנ געזעלשאפטלעכנ אינעמ ענדערונג
 עט־ זאגנ ניט זאל מע װענ פול, ניט געװענ װאלט פםסר פונ
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 איכ געביט. אײב אינ נאכ ענדערונגענ די װעגנ װערטער לעכע
ע די פונ געביט דעמ זינענ אינ האב ל א נ א ל צ א  קעגנזײטיקע נ

 װי ארײנ, גײענ ראטנפארבאנד אינעמ פססר. אינ באציובגענ
 פעלקער־ אונ גרופעם נאצלאנאלע נאציעס, во בא באוװסט,
 פילנאצלאנאלע• א מעלוכע א איז ראטנ־מעלוכע די שאפנ־ב.

 באצלונגענ קעגנזײטיקע די װעגנ פראגע די אז זיכ, פארשטײט
שנ װי  אונדז פאר האבנ ניט ניט קאנ פםסר פונ פעלקער די :

באדילטונג• ערשטראנגיקע קײנ
 האט רעפובליקנ םאצלאליםטישע םאװעטישע פארבאנד דער

 ערשטנ אפנ יאר 1922 אינ באװרסט, װי אויםגעבילדעט, זיכ
 אפ זיכ ער האט אויםגעבילדעט פסםר. פונ ראטנ־צוזאמענפאר

 עלקער פ די פונ פרײװיליקײט אונ גלײכהײט פוב יעסוידעם די
 אנגזננױ איז װאם קאנסטיטוציע, גילטיקע איצט די פסםר. פונ

 פו־ קאנסטיטוציע ערשטע די איז יאר, 1924 אינ געװארנ מענ
װענ איז דאס סםר. פארבאנד נעמ  בא־ די װעב פערלאד, א גע

 געהעריק װי געװענ ניט נאכ זײנענ פעלקער די צװישנ צלונגענ
 גרויס־ די צו אומצוטרוי פונ רעשטלעכ די װענ אײנגעשטעלט,

סנ  צענטראפו- די װענ פארשװרנדב, געװענ ניט נאכ זילנענ רו
 געװענ נײטיק איז עס געװירקט. אלצ נאכ האבנ קרעפטנ גאלע

ענ דאזיקע די אינ  מיט- ברידערלעכע א אי_ינשטעלנ באדינגונג
 פאלי־ עקאנאמישער, פונ באזע דער אפ פעלקער די פונ ארבעט
 פארײניקנדיק הילפ, קעגנױיטיקער מיליטערישער אונ טישער

 ראטנ־ די מעלוכע. פילנאצלאנאלער פארבאנרישער אײנ אינ זײ
 רא־ דער פונ שװעריקללטנ די זענ ניט געקאנט ניט האט מאכט
װונ אומגעלונגעבע די זיכ פאר געהאט האט זי זאכ. זיקער  פר

 האט זי לענדער. בורזשואזע די אינ מעלוכעס פילנאצלאנאלע פונ
 אלטנ דעמ פונ פרװו דורכגע£אלענעמ דעמ זיכ פאר געהאט

אנגענ זי איז דאכ אונ עסטרײכ־אונגארנ.  צו פרװו אפנ געג
 א אז געוװםט, האט זי װײל מעלוכע, פילנאצלאנאלע א שאפנ

באזע דער אפ אופגעקומענ איז װאס מעלוכע, פילנאצלאנאלע
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 אױס־ אלערלײ אונ אלע אויסהאלטנ מוז םאצלאליזמ, פונ
פרױונ.
 גענוגער א פערלאד א יאר. и דורכגעגאנגענ איז דאנ זינט

 פאר־ דער זשעל װאם אונ פרװו• דעמ רורכצוקאנטראלירנ אפ
 פרװו דער אז באוױזנ, אומצװײפלהאפט האט פערלאד לאפענער

 דער אפ געשאפנ איז װאם מעלוכע, פילנאצ?אנאלע א בילדנ צו
 דאם אײנגעגעבנ. פולשטענדיק זיכ האט םאצלאליזמ, פונ באזע

 נאצלאנאלער לענינישער דער פונ זיג אומצװײפלהאפטער אנ איז
ד פאליטיק. נ ר ע י ו ד ע ) ק ( י . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

זיג? דאזיקנ דעמ דערקלערב מענ זאל װאם מיט
ײנענ װאם קלאםנ, עקספלואטאטארישע פונ אפװעזנהײט די  ז

די צױישנ־נאצלאנאלע פונ גרונט־ארגאניזאטארנ די עגנ; ל ש ע  ג
 קעגנזליטיקנ קולטיװירט װאם עקטפלואטאציע, פונ אפװעזנהללט

שאפטנ; נאצלאנאליסטישע צעפלאקערט אונ אומצוטרױ  לײדנ
 ארבעטער־קלאם, דער זיכ געפינט מאכט דער בא װאם דאסי

 א איז אונ פארשקלאפוגג יעכװידער פונ סוינע א איז װעלכער
 די ;אינטערנאצלאנאליזמ פונ אידײענ די פונ טרעגער טרי_יער

 פעל־ די פונ הילפ קעגנזײטיקער פונ פארװירקלעכונג פאקטישע
 געזעלשאפט־ אונ װירטשאפטלעכנ פונעמ געביטנ אלע אינ קער

 קולטור נאצלאנאלער דער פונ אופבלי רער צולעצט, לעבנ; לעכנ
 פארמ, דער לױט נאציאנאלער דער פססר, פונ פעלקער די פונ

 ענלעכע אונ אלע די אט—אינהאלט לויטנ םאצלאליםטישער דער
 ראדיקאל זיכ האט עם אז דערצו, געבראכט האבנ פאקטארנ זײ צו

 בא איז עם פםסר, פונ פעלקער די פונ אויסזענ דער געענדערט
שוװנדנ זײ  עם אומצוטרױ, קעגבזײטיקב פונ געפיל דאם פאר

 פרײנט־ קעגנזײטיקעד פונ געםיל דאם אנטװיקלט זײ בא זיכ האט
 ברי־ עכטע אנ אללנגעשטעלט אזױארומ, זיכ, האט עם אונ שאפט

 פוב פיםטעמ דער אינ פעלקער די פונ מיטארבעט דערלעכע
מעלוכע. פארבאבדישער אײנהללטלעכער דער

אױםגעביל־־ פולשטענדיק א איצט מיר האבב רעזולטאט אינ
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 אױס־ האט װאם מעלוכע, סאצלאליםטישע פילנאצלאנאלע דעטע
 פעםטקײט איר װאם מעלוכעי א אױספרױונ, אלע געהאלטנ

 אינ מעלוכע נאצלאנאלע יעטװידע זײנ מעקאנע געקאנט װאלט
ע װעלט. דער םוב. טײל יעטװירנ ש י מ ר ו ט ש ־ ) ס י ד א ל פ  א

ב.( ט נ ע מ
 פארגעקומענ זײנענ װאם ענדערונגענ, די זייבענ דאס אט
ע די פונ געביט אינ פעתאד, פארלאפענעמ אינ?מ ל א נ א ? צ א נ  

ע ק י ט ל ל ז נ ג ע נ ק ע ג נ ו ל צ א פםסר. אינ ב
 ענדערונגענ די פונ םאכאקל אלגעמײנער דער איז דאם אט
 געזעלשאפטלעכ־פא־ אונ װירטשאפטלעכנ פונעמ געביט אינעמ

 פערלאד אינעמ םארגעקופענ זײנענ װאם פססר, אינ לעבנ ליטישנ
.1936 יאר ביזנ 1924 יאר פונעמ



III

 דיגרובט־באזובדערקײטנ
 פראיעקט פונעמ

קאבסטיטוציע דער פוב
ם א  ענדע־ אלע די אט באקומענ האבנ אפשפיגלונג אנ פאר װ

 נײער דער פונ פראיעקט אינעמ פססר פונ לעבנ אינעמ רונגענ
קאנםטיטוציעי

 גרונט־באזונדערקײטנ די זײנענ װאםערע געזאגט: אנדערש
 צוגעשטעלט איז װאם קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט פונעמ

באטראכטנ? צומ צוזאמענפאר איצטיקנ דעמ געװארנ
 ארײנ־ געװארנ באופטראגט איז קאנםטיטוציע־קאמיםיע די

 קאנםטיטרציע דער פונ טעקםט אינעמ ענדערונגענ צוטראגנ
 דער פונ ארבעט דער פונ רעזולטאט אינ יאר. 1924 פונעמ

 פונ טעקםט נײער א באקומענ זיכ האט קאנכטיטוציע־קאמיםיע
 קאנסטיטוציע נײער א פונ פראיעקט דער קאנסטיטוציע, דער
 נײער דער פונ פראיעקט רעמ צונױפשטעלנדיק פססר. פונ

 דערפוני ארוים קאנםטיטוציע־קאטיםיע די איז קאנםטיטוציע,
 א מיט װערנ צונויפגעמישט ניט דארפ קאנםטיטוציע די אז

 קאנם־ א אונ פראגראמ א צװישנ אז באטײט, דאס פראגראמ.
 דער אינ אונטערשײד• װעזנטלעכער א פאראנ איז טיטוציע

מ א װענ צײט,  נאכ איז עס װאם דעמ, װעגנ רעדט פראגרא
24



 װערנ דעראבערט אונ דערגרײכט נאכ דארפ עס װאם אונ ניטא
 רײרנ קאנםטיטוציע א פארקערטי דארפ, צוקונפט, דער אינ

 דער־ שוינ איז עם װאם פאראנ, שוינ איז עם װאם דעמ, װעגנ
 פ*אנראפ א קעגנװארט. דער איב איצט, דעראבערט אונ גרײכט

ע־־די א צוקונפט, די הויפטזאכלעכ בארירט צי טו  קזגגנ־ קאנסטי
װארט.

אילױסטראציע• אלס ביישפילנ צװײ
שלאננ זיכ האט געזעלשאפט םאװעשישע אונרזער דער־ רער

 סאצלאליזש, דעפ גרונט אינ פארװירקלעכט שרינ האט זי אז צו,
 פאר־ האט זי דה. ארדענונג, סאציאליםטישע די געשאפנ האט

 אנ־ אנדערש װערט מארקסיםטנ די בא װאם דאם, װירקלעכט
 הײםט קאפוניזמ. פונעפ פאזע נידעריקערע אדער ערשטע גערופנ

 ערשטע די גרונט אינ פארװירקלעכט שויב איז אונדז בא עס,
ק םאצלאליזפ. רער קאמוניזמ׳ פונעמ פאזע י ד נ ר ע י ו ד  ע ג

) . נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ  דאזיקער דער פוב גרונט־פרינציפ דער א
 ״פונ פארמולע•• די באוװםט, װי איז, קאמוניזמ סונעמ פאזע
 דארפ צי ארבעט״. זללנ לויט יעדנ פײלק*לטנ> זײנע לויט יעדב

 דעפ פאקט, דאזיקנ דעפ אפשפיגלענ קאנםטיטוציע אונדזער
 באזירנ זיכ זי דארפ צי סאצלאליזמ? דעמ דעראבערנ פונ פאקט

 רארפ, זי זי• דארפ אומבאדינגט דעראבערונגי דאזיקער דער אפ
 שױנ איז עם װאם ידאם איז םםםר פאר םאצלאליזמ דער וױיל

דעראבערט. אונ דערגרײכט
 דער־ ניט נאכ זיכ האט געזעלשאפט םאװינטישע די אבער

עפ פ*זע העכםטער דער פונ פארװירקלעכונג די שלאגנ  פונ
 פארפו־ די זי.ינ װעט פרינציפ הערשנדיקער דער וװ קאמוניזמ,

 באדער- זײנע לויט יערנ פײלקײטנ, זײנע לויט יעדנ ״פונ לע:
 זיכ דערשלאגנ צו ציל א פאר זיכ שטעלט זי כאטש פענישנ״

 פאז$ העכםטער דער פונ פארװירקלעכונג די צוקונפט רער אינ
 אפ באזירנ זיכ קאבםטיטוציע אונדזער קאנ צי קאטוניזפ• פונעמ

אוב ניטא נאכ איז װאם קאפוגיזפ, פרנעמ פאזע העכסטער דער
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 די װײל ביט, קאנ זי נײנ, װערנ? דעראבלרט נאכ דצרפ װאט
ל פ כ כ  איז װאס דאפ, פסכר פ*ר איז לןןמוניזמ פװלמ פצזע ה;

ט פארװ דארפ װצם אונ פארװירקלעכט ניט נ*כ  װערנ רקלענ
 פארװאנדלט ניט װיל זי אױב נימ, и? זי צוקונכט. ד>ר אינ

אדלר א *ינ װלרנ מ צ װעגנ א אינ פרצגר  צוקינפ־ דלקלאראציע
ערונגלנ. טיקע אנ דלר

 אינעמ קאנםכיטוציע אונדזער פונ ראפענ די זײנלנ ד*ם אט
מאמלנט. היםכארישנ גלגלבענעמ

מ קאנפטיטו־ ניילר דלר פונ פואיעקט דער עסעלמ אזויזרו
 א װעג, דורכגעגאנגענעמ פונלמ סצכאקל א פ*ר זיכ כיט ציע

ענ. דלרגרײכבע שויב די פונ פזיכזקל װנג ע אב ר ל  איז, ער ז
ל א לס, היינט צי א טו פ עגי  פארפעכטי־ גלזעצגלבלרישל א אונ ו

 אינ דעראבערט אונ דערגרײכט שוינ איז עס װאם דערפוג, קונג
ר ל ײט. ז ע װױקלענק ש י מ ר ו ט ש ( ) . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ *

ט דעריב ײ שכע די בצענ  פראיעקט פונעמ באזתדלרלײט לר
ר כונ ע ע נ?ער ז תי ט טי נ נ קןנ ו פכסר. נ

ר. ל ײנ ס די ה צי; טו א:כני  גײעב לענדלר בורזשואזע די פונ ק
כ רוי כ? 1 גלװײ ז לו פונ ע  קצפיכצליס־ די אז איבלדצײגװג, ד
ג ביעע װ ג ע ז ר  די פונ הויפנ-ילכאד דלמ לד*פט.(<ונװ«.? איז ז

 קאפיטאליזמ, פונעמ פריגציפנ די בילדנ קצנכטיטוציעס דאזילע
תכ־זי ל1ז? ר \1: נ מ ד$כ ל ^גו ײ א ב־ חז  די אפ ערד, דלר אפ פוי

קנ, װעלדער, נ פאנרי ז ז װ ז  פראדוציר־גע־ אנדערע די אפ אונ ז
 פענטש פונ ;קכפלואכצציל די נר^דוציר־מיכללנ; אח צײג

טצרג פונ פזרצגלנזיינ ד*פ אוג מעגפש דורכ טז צ  אונ ללכפלו
טל טיו ײט די ;עקכפקוז  ארנעטנדיקער דלר פונ ניכ־ב«ווארננל

ט דל עו  לוק־ דער אונ געזעלשאפט דלר פונ נאלױם אײנ *כ מ
ט־צרנעכנדילערי דער פונ כום  מינדלר־ ב*װ$רנטערי אנץר ני

ױכ; גװייכנ *פנ רײט  דא־ די אפ זיכ שטיצנ זײ *דג. א*װ• פאל
ע אונ זיל,ע נ גלל  שפיגלענ זײ קצפיכאליזמ. פונעמ זיילנ זיי צו ל

קנ זײ אפ, זײ טי כ ע אונ  ארדענונג. געזעצגעבערישער אינ זײ פ
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 נײעו־ דער פונ פראיעקט דער גײט זײ פונ אונטערשײד צומ
 ליק־ לער פונ פאקט דעמ פונ ארױם פסםר פונ קאנסטיטוציע

 פאקט פונעמ ארדענונג, קאפיטאליםטישער דער פונ װידאציע
 דעמ איניפםםר. ארדענונג םאציאליםטישער דער פונ זיג פונעמ

 פונ קאנסטיטוציע נייער דער פונ פראיעקט פונעמ הױפט־יעסאד
 גרונט־זײלנ״ זײנע םאצדאליזמ, פונעמ פרינציפב די בילדנ פססר
 סאציא- דאם :פארוױרקלעכט אוינ דעראבערט שוינ זײנענ װאס

 פאבריקני װעלדער, די אפ ערד, דער אפ אײגנטימ ליםטישע
 פראדוציר־ אונ פראדוציר־געצײג אנדערע רי אפ אונ זאװאדנ
 עקם־ די פונ אונ עקםפלואטאציע פונ ליקװידאציע די ;מיטלענ

 דער פונ דאלעם פונעמ ליקװידאציע די קלאסנ; פלואטאטארישע
 ליק־ די מינדערהײט; דער פונ לוקסום פונעמ אונ מערהײט
 אלם אונ פליכט אלס ארבעטי ארבעטלאזיקײט; פונ װידאציע
 פארמולע: דער לויט בירגער ארבעטפײלקנ יעדנ פונ ערנ־כויװ

 דה. ארבעט, אפ רעכט ניט״. עםט דער ניטי ארבעט עם ״װער
 ארבעט; גאראנטירטע באקומענ צו בירגער יעדנ פונ רעכט דאס

אפ אפרו; אפ רעכט ט עכ  פראיעקט דער אדג. אאװ. בילדונג; ר
 אונ דאזיקע די אפ זיכ שטיצט קאנסטיטוציע נײער דער פונ

 ער אפי זײ שפיגלט ער סאצלאליזמ. פונעמ זײלנ זײ צו ענלעכע
ארדענונג. געזעצגעבערישער אינ זײ פארפעסטיקט

 פונ פראיעקט פונעמ באזונדערקײט צװײטע די איז דאם אט
קאנסטיטוציע. נײער דער

 ארױס שוױיגנדיק גײענ קאנםטי־טוציעם בורזשואזע די װײטער.
 אנטא־ פונ באשטײט געזעלשאפט די אז פארהאנאכע, דער פונ

 פונ אונ רײכטומ, באזיצנ װאם קלאסני פונ קלאסנ. גאניסטישע
 ניט זאל עס פארטײ װאסער אז ניט, עם באזיצנ װאם קלאםנ,
 דער מיט אנפירונג מעלוכישע די דארפ מאכט, דער צו קומענ

 רי אז בורזשואזיע, דער געהערנ דיקטאטור( )די געזעלשאפט
געזעל־ די פארפעסטיקנ צו קעדײ נײטיקי איז קאנםטיטוציע
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 פארמעג־ די לויבענ אונ געפעלנ װאס פאראנדקעם, שאפטלעכע
קלאםנ. לעכע

 דער גײט קאנסטיטוציעם בורזשואזע די פונ אונטערשײר צומ
 דער־ ארויס פסםר פונ קאנסטינ־וציע נײער דער פונ פראיעקט

 אנטא־ קײנ ניטא מער שויב איז געזעלשאפט דער אינ אז פוני
 פריינט־ צװײ פונ באשטײט געזעלשאפט די אז קלאסנ, גאניםטישע

 פויערימ, אוב ארבעטער פונ קלאםנ, אנדערנ דעמ אײנער לעכע
 קלאסנ, ארבעטנדיקע דאזיקע די טאקע שטײענ מאכט דער בא אז
 ריקטא־ )די געזעלשאפט דער מיט אנפירונג מעלוכישע די אז

 פארגעשריטענעמ דעמ אלס ארבעטער־קלאס, דעמ געהערט טור(
 נײטיק. איז קאנםטיטוציע די אז געזעלשאפט, דער פונ קלאם
 װאס ארדענונגי געזעלשאפטלעכע די פארפעסטיקנ צו קעדײ

ארבעטנדיקע. די לױנט אונ געפעלט
 פונ פראיעקט פונעמ באזונדערקייט דריטע די איז דאם אט

קאנםטיטוציע. נײער דער
 שוױיגנדיק גײענ קאנסטיטוציעם בורזשואזע די װײטער.

 ניט קאנענ ראםנ אונ נאציעס אז פארהאנאכע, דער פונ ארויס
 פול־ נאציעם פאראנ זײנענ עם אז גלײכבארעכטיקטעי קײנ זײנ

אנ זײנענ עס אונ בארעכטיקפע א-  פולבא־ קײנ ניט נאציעם פ
 קאטעגאריע דריטע א נאכ עקזיםטירט דעמ כוצ אז רעכטיקטע,

 האבנ װעלכע קאלאניעםי די אינ לעמאשל, ראסנ, אדער נאציעס
 דאס נאציעם. ניט־פולבארעכטיקטע די װי רעכט, װײניקער נאכ

 גרונט זײער אינ זײנענ קאנסטיטוציעס אלע די אט אז באטײט,
 בא־ הערשנדיקע די פונ קאנסטיטוציעס דה. נאצלאנאליםטישע,

ציעם.
 רער איז קאנםטיטוציעם דאזיקע די פונ אונטערשײד צומ

 פארקערט,־־־ פםםר. פונ קאנםטיטוציע נײער דער פוג פראיעקט
 נאציעם אלע או דערפונ, ארוים גײט ער אינטערנאצלאבאל. טיפ
 אז דערפוני ארוים גײט ער גלײכבארעכטיקט. זײנענ ראסנ אונ

 שפראכי רער אינ אדער הויט־קאלױ אינעמ אונטערשײד דער
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 מעלוכישער דער פונ ניװא אינעמ אדער קולטור־ניװא אינעמ
 אונ־ אנדער אװעלכער־ניט־איז װי אזוי פונקט אנטװיקלונג,

אנ—ראםנ אוב נאציעם די צװישנ טערשײד  אלס דינענ ניט ק
 ניט־גלײכבאדעכטיקונג. נאציאנאלע די בארעכטיקנ צו גרונט

 אומאפהענ־ ראםנ, אונ נאציעס אלע אז דערפונ׳ ארוים גײט ער
 אומאפהענ־ לאגע, איצטיקער אונ פארגאנגענער זײער פונ גיק
 געניסנ שװאכקײט,־־־דארפנ אדער שטארקײט זײער פונ גיק

 גע־ װירטשאפטלעכנ, פונעמ ספערנ אלע אינ רעכט אלצײנע
 גע־ דער פוב לעבנ קולטורעלנ אונ מעלוכישנ זעלשאפטלעכנ,

זעלשאפט.
טע די איז דאס אט  פוג פראיעקט פונעמ באזונדערקייט פעי

קאנםטיטוציע. נײער דער
 נײער דער פונ פראיעקט פונעמ באזינדערקי.יט פינפטע די

 אויס־ סאפ ביזנ אונ קאנםעקװענטער זײנ בילדעט קאנסטיטוציע
 דעמאק־ פונ שטאנדפונקט פונעמ דעמאקראטיזמ. געהאלטענער

 אינ אײנטײלנ קאנםטיטוציעם בורזשואזע די מענ קאנ ראטיזמ
 אפ דירעקט לײקנט קאנםטיטוציעם גרופע אײנ גרופעס: צװײ

 פונ רעכט די פוב גלײכהײט די צונישט פאקטיש מאכט אדער
 גרופע צװײטע די פרײהײטנ. דעמאקראטישע די אונ בירגער די

ערנ נעמט קאנםטיכוציעס  דעמא־ די אפילע אפישירט אונ אנ ג
 רעזערװא־ אזוינע דערבײ מאכט זי אבער פרינציפנ, קראטישע

 אונ רעכט דעמאקראטישע די אז באגרענעצונגענ, אונ ציעם
 רײדנ זײ פארקריפלט. פולשטענדיק ארױם זיכ װײזנ פרייהײטנ

 בא־ גופע דא אכער בירגער, אלע פאר װאלרעכט גלײכע װעגנ
 בילדונג־צענז א מיט אונ אײנגעזעםנקײט מיט זײ זײ גרענעצנ

 רעכט גלײכע װעגנ רײדנ זײ פארמעגנ־צענז. א מיט אפילע אונ
 אז רעזערװאציעם, זײ מאכנ גופע דא אבער בירגערי די פונ

 זײ צו האט דאם אדער פרויענ, צו ניט שי״יכעם קײב האט דאם
אדגי אאװ. טײלװײז. שי_יכעס א

קאנסטי־ נײער דער פונ פראיעקט פונעמ באזונדערקײט די
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 ענלע־ פונ פרײ א־ז ער װאם דערינ, באשטײט פסםר פונ טוציע
 עקזיסטירנ אימ פאר באגרענעצונגענ. אונ רעזערװאציעס כע
 אלע זייבענ איט פאר בירגער, פאםיװע אדער אקטיװע קײנ ניט

ט ער אקטױו. בירגער  די אינ אונטערשײר קײנ ביט אנערקענ
 //ניט־ אונ ״איעגעזעםענע״ פרױענ, אונ מענער צװישנ רעכט

 געביל־ ניט־&ארמעגלעכע. אונ פארמעגלעכע אײנגעזעםענע״,
 גלי״יכ בירגער אלע זײנענ אימ פאר גיט-געבילדעטע. אוב רעטע

 נאצלאנאלע די גיט פארמעגנ־לאגע, די ניט רעכט. זײערע אינ
 די נאר אמט־לאגע, די ניט געשלעכטי דער ניט אפשטאמונג,
 יעדנ פונ ארבעט פערזעגלעכע די אונ פיײקײטנ פערזענלעכע

געזעלשאפט. דער אינ לאגע זי.ינ באשטימענ בירגער
 דער פונ פראיעקט פונעמ באזונדערקײט אײנ נאכ צולעצט,

 באגרענעצנ קאנסטיטוציעם בורזשואזע די קאנםטיטוציע. נייער
 ביר־ רי פונ רעכט פאימעלע די פיקסירנ מיטנ געװײנלעכ זיכ

 פארװירקלעכנ פונ באדינגונגענ די װעגנ זארגנדיק ניט גער,
 זײ. פארװירקלעכנ צו מעגלעכקײט דער װעגנ רעכט, דאזיקע די

 גלײכ־ װעגנ רעדט מע זײ. פארװירקלעכנ צו מיטלענ די װעגנ
 זיינ ניט קאנ עס אז פארגעםט, מע אבער בירגער, די פונ הײט
 ארבע־ אנ אונ באלעבאם א צװישנ גלי״יכהײט װירקלעכע קײנ

 פאר־ ערשטע די אויב פױער, א אונ גיטבאזיצער א צװישנ טער,
 אונ געזעלשאפטי דער א*נ װאג פאליטישע אונ רײכטומ מאגנ

 זײ־ ערשטע די אויב יענצי ניט דאםי ניט פארמאגנ צװײטע די
 אדער צװײטע־־־־עקספלואטירטע. די אונ עקספלואטאטארנ, נענ
 פארזאמלונגענ פונ װארט, פינ פרײהײט װעגנ רעדט מע :נאכ
 פרעהײטנ אלע די אט אז פארגעםט, מע אבער פרעסע, פוב אונ

 פוסטנ א אינ ארבעטער־קלאם פארנ װערנ פארװאנדלט קאנענ
 זיינ איג האבנ צו מעגלעכקײט קײנ ניט האט ער אויב קלאנג,

שוספאםיקע  דרוקערײענ. גוטע פארזאמלונגענ, פאר לאקאלנ רע
קנ א די ענוגנ אאװ• דױק־פאפיר םכומ ג

קאנסטי־ נײער דער פונ פראיעקט פונעמ באזונדערהי״יט די
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 1Г» ניש זיכ באגרעיעצט ער װאם דערינ, באשטײט טוציע
 טראגט ער נאר בירגער, די פונ רעכש פארמעלע די פיקסירנ
גא־אנשיגש די רועגב פראגע דער אפ שװערפונזןט דעמ אריבער  

 צו מיטלענ די .װעגנ פראגע רער אפ רעכט, דאזיקע די פונ
 פראקל*טירט ער פאפצש ניט רעכש. ראזיקע די פארװירקלעכנ

 זי זיכןרש ער נ^ר בירגער, די פונ רעכט די פ*נ גלײכהגיט די
 פונ פאקט דילט פאר»עששיקנ געזעצגעפעריש; דעמ דורכ אויכ
 םאקש, דע.? עקשפלואשאצ-׳ױרעזשיש, פינעש ליקװידאציע דער

צר פונ באןךללש ז־ינענ בירגער די אז ר ט־וי  ע. עקשפליאשאצ ת
 ער באר ארבעש, אפ רעכט ראש פראקלאשירט ער פאשעט ביט

 רעמ פא^פעםט־ק: נבזןרישנ גצזעצג דעט רורכ אויכ עם זיכערט
םנ ק*ינ ניטא זײנענ עש אז פאקט, ײזי י דצר איב ק ג ־ש עט ז םא  

די גצ־וגרנ פארגיכט*ש א־ז עש אז דעמפאקט» געזזןלשאפטי  
 דעטאןראטישצ פראזןלאשירט ער פ*שעש ניט ארבעטלאזיקײט.

ע זײ זיכערט ער נאר פרײהײטני א כ  א*־ געזעצנ>בע*י&ױ אוי
 דעריב־ער איז עט מיטלענ. מיןטגריעל* באשטימטע מיט דענונג

וט דולר אז פארשטענדלעכ,  פונ פיא״עקש פונעש דצטאןראט-
עי ג ק־ינ ניט איז קאנםטיט־ציע נייער ד :< ל נ ־י דו ג  אונ ״‘.

א1רעש ,״אלגעמײנ־אנערקענטער״  דע־ א נאר ביבלאל, *זש1ק'
. א מאקראטיזמ ר ע ש י ט ס י ל א ל צ א ס

 פ^איעקש פונעש גרונט־באזינרערקײטנ די זיינענ אזױנע אט
פסםר. פונ קאנסטיטוציע נײער דער פונ

 קאנששישוציע נײער דער פונ פראיעשט אינעמ איז אזא אט
 א*נעש ענדערונגענ אונ איבערוקנ יענע פונ אפשפיגלונג די

 פשטר, פוב לעבנ געזעלשאפטלעכ־פאליטישנ אונ װירטשאפטלעכנ
װירקלעכט זיינענ װאס  יאר פונ$ט פ**?או אינעש געװארנ פאי

.1936 יאר ביזנ 1924•



IV

 קריטיק בורזשואזע די
 פראיעקט פובעמ

קאנסטיטוציע דער פוב
 פונעמ קריטיק בװ־זשואזער דער װעגנ װערטער טלעכע3?

קאנסטיטוציע. דער פונ פראיעלט
 פראיעקט צומ זיכ באציט עס װיאזױ דלמ. װעגנ פראגע די

 פרעסע, בורזשואזע אויסלענזײשע די טוציע לאנסט דער פונ
 אוים־ די װיפל אפ אינטערעס. געװיםנ א פאר זיכער שטעלט

 פונ מײנונג געזעלשאפטלעכע די אפ שפיגלט פרעםע לענדישע
 בורזשואזע די איב באפעלקערונג דער פונ שיכטנ פארשײדענע

 װאס קריטיק, דער פארבײ פארבײגײנ ניט מיר קאנענ לענדער,
 פראיעקט דעמ קעגנ פאנאנדערגעװיקלט האט פרעסע דאזיקע די

קאנסטיכוציע. דער פונ
 אויסלענדישער דער פונ רעאגירנ פונ םימאנימ ערשטע די

 אויס- זיכ האבנ לאנפטיטוציע ךער פונ פראיעקט אפנ פרעסע
 דעמ טענדענצ־־־־פארשװײגנ באשטימטער א אינ געדריקט
 געגעבע־ דעמ אינ מײנ איכ קאנסכיכוציע. דער פונ פראיעקט

 די פרעסע. פאשיםטישע די רעאקצ?אנ/רע, םאמע די פאל בעמ
פא־ בעםטע דאם פאר געהאלטנ האט קריטיקער גרופע דאזיקע
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 פאר- קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט דעמ פארשװײגנ צו שעט
 ניט פראיעקט קײנ קלוימערשט איז עס װי אזוי, זאכ די שטעלנ
 קאנ מע נאטור. דער אינ ניטא ביכלאל איז ער אוב געװענ

 ניט איז דאם אבער קריטיק. קײנ ניט איז פארשװי_יגנ אז זאגנ,
 אויפב באזונדער א אלם פארשװײגנ, פונ מעטאד דער ריכטיק.

 נא־ א עמעם, קריטיק, פונ פארמ א אױכ איז איגנארירונג, פונ
 קריטיק. פונ פארמ א דאכ אבער לעכערלעכע, א אונ רישע

ר ע נ ײ מ ע ג ל א ( , ר ע ט כ ע ל ע ( ג . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ  אבער א
ױסגעקומענ. גארניט זײ בא איז פארשװײגנ פונ מעטאד מיטנ  אר

װנגענ געװענ זײ זײנענ םאפקאלסאפ  קלא- א עפענענ צו געצו
 גיט זאל דאס טרויעריק װי אז, וועלט, דער מיטײלנ אונ פאנ
 פונ קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט דער דאכ עקזיסטירט זיינ,

 אױכ הײבט ער נאר עקזיםטירט, ער װאס נאר ביט אונ פםסר,
 אנ- אונ מויכעס. די אפ װירקונג שעדלעכע א ארויםצװױיזנ אב

 אױ װעלט דער אפ וױיל זײנ׳ געקאנט ניט גאר האט דערש
 לע־ לײענער, מײנונג, געזעלשאפטלעכע א עפעם פאראנ דאכ

 פאקטנ, װעגנ עמעם דעמ װיסנ װילנ װאם מענטשנ, בעדיקע
 קײנ ניטא איז אפנארערײ פונ קלעמ אינ לאנג זײ האלטנ אוב

 אװעק־ ניט וױיט װעסטו ,אפנארערי. אפ מעגלעכקױט. שומ
פארנ...

Т

ע די ט ײ װ  פרא־ דער אז אנערקענט, קריטיקער גרופע צ
 דער אינ װירקלעכ עקזיםטירט קאנםטיטוציע דער פונ יעקט

 קײנ פאר ניט שטעלט פראיעקט דער אז האלט, זי נאר נאטור,
 פראיעקט קײנ ניט טאכ אינ איז ער װײל אינטערעם, גרויסנ

 צוזאג, פוסטער א פאפירל, פוסט א נאר קאנםטיטרציע, א פונ
 אפ־ ארנ מאנעװער געװיםנ א מאכנ אפ אויםגערעכנט איז װאס
 פראיעקט בעםערנ קײנ אז יצו דערבײ גיבנ זײ מענטשנ. נארנ
 ניט איז אלײב פםםר וױיל פםםר, געבב געקאנט ניט גאר האט
א נאר מעלוכע, קײנ קל־־ א אכ  )אל־ באגריפ געאגראפישער ם

ר ע ב ײ מ ע , ג ) ר ע ט כ ע ל ע קײב ניט איז ער װיבאלד אונ ג
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 װירקלעכע קײנ זײנ ניט קאנסטיטוציע זײנ אויכ קאנ »עלוכע>
 גרו־ דאזיקער דער פונ פארשטײער ט־פישער א קאנםטיטוציע.

 דײטשי־ דער זײנ, ניט זאל דאם מאדנע װי איז, קריטיקער פע
 קארעםפאנ־ דיפלאמאטיש־פאליטישע ״דײטשע אפיצלאז שער

 פראיעקט דער אז פאשעט, זאגט זשורנאל דאזיקער דער דענצ״.
 אפ־ אנ צוזאג, פוסטער א איז פםםר פונ קאנסטיטוציע דער פונ

 װאקלונגענ, אנ דעךקלערט ער ״פאטיאמקינ־דארפ״. א נארערײ,
 קײנ ניט פאר ״שטעלט פסםר אז מעלוכע, קײנ ניט איז פםסר אז

ענוי װי ׳זאכ אנדער  )אל־ באגריפ״ געאגראפישנ באשטימטנ אג
ר ע נ ײ מ ע , ג ) י ע ט כ ע ל ע  פםםר פונ קאנםטיטוציע די אז ג

 קאנםטי־ װירקלעכע אלם װערנ אנערקענט ניט דעריבער קאנ
טוציע.

 קריטײ מישטײבםגעזאגט, אזוינע, װעגנ זאגנ מענ קאנ װאם
?ןערל

 דער גיט דערצײלונגענ — מײםעלעכ זײנע פונ אײנער אינ
 בױרא־ א פונ טיפ א שטשעדרינ שרײבער רוסישער גרויםער

 אבער טעמפנ, א אונ באגרענעצטנ א זײער פאמפאדװ־, א קראט
 װי דעמ, נאכ היציקנ. א אונ זיכ אינ אײנגעגלײבטנ גאר ביז א

 װאם געגנט, דער איב געמאכט האט בױראקראט דאזיקער דער
 האבנ־ שטילקײט״ אונ ״ארדענונג ״אנגעטרויט״, אימ האט מע
 צענד־ פארברענט אונ אײנוװינער טויזנטער אויסגעראטנ דיק

 אפנ באמערקט אונ ארומגעקוקט זיכ ער האט שטעט, ליקער
 באקאנטם, װײניק א זיכ, פארשטײט לאנד, א אמעריקע, האריזאנט

 װאם פרײהײטב, עפעם ארוים, זיכ וױיזט פאראנ, זײנענ עם וװ
 מענ רעגירט מעלוכע דער מיט וװ אונ פאלק, דאס פארפירנ

 אמערי־ באמערלט האט בױראקראט דער מעטאדנ. אבדערע מיט
 לאנד, א פאר דאם איז װאם אופגעבראכט: געװארנ איז אונ קע

 אזוי־ גרונט א פאר װאם אפ גענומענ, עם זיכ האט פונװאנענ
סי עקזיסטירט נעמ ר ע ע נ ײ מ ע ג ל א ( , ר ע ט כ ע ל ע ־ ג א ל פ  א

) . נ ט נ ע מ ם י  אנטדעקט צופעליק עם האט מע זיכ, פארשטײט ד
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 װי־ דאס מענ קאנ צי אבער צוריק, יארהונדערטנ עטלעכע מיט
 ניט זײכער קײנ גאר דערפונ זאל עס אז פארדעקנ, ניט דער

ר בלײבנ? ע נ ײ מ ע ג ל א ( ) . ר ע ט כ ע ל ע  געזאגט, דאס אונ ג
 אמע־ װידער ״פארדעקנ ארעזאלױציע: אװעקגעלײגט ער האט

ר ריקע״ו ע נ ײ מ ע ג ל א ( ) . ר ע ט כ ע ל ע ג
דיפלאמאטיש־פאליטי־ ״דייטשע פונ הערנ די אז דוכט, מיר

 ענלעכ װאסער, טראפנ צװײ װי זי״ינעב, קארעספאנדענצ״ שע
ר בױראקראט. שטשעדרינס אפ ע נ ײ מ ע ג ל א ( , ר ע ט כ ע ל ע  ג

ע ק י ד נ ק י ל י װ א ( ב . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ  הערנ דאזיקע די א
 װי פססר שטײט יאר נײנצנ אויגנ. די פססר לאנג שוינ רײסט

 ארבע־ דעמ באפרײונגס־גײםט מיט אנשטעקנדיק לײכט־טורעמ, א
אונ דעריגאנצער פונ טער־קלאס ט על  װילדב א ארויםרופנדיק װ

 דאזיהער דער ער, אונ ארבעטער־קלאס• פונעמ סאנימ די בא צארנ
 נאר עקזיםטירט, ער פאשעט נאר ניט איז ארויס, זיכ װײזט פםםר,

 פראגרעסירט ער נאר װאקסט, ער בלויז ניט אונ אפילע, װאקסט ער
 אפילע פארפאסט ער נאר פראגרעסירט, ער בלויז ניט אונ אפילע,

 די רעגט װאם פראיעקט, א קאנסטיטוציע, נײער א פונ פראיעקט א
 אונטערדריקטע די האפענונגענ נייע ארײנ גיט װאם מויכעם,
( קלאסנ. . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א  ניט זיכ דעמ נאכ זאלנ זשע װי )

 פאר דאם איז װאם אפיצלאזז דײטשישנ פונ הערנ די אופרעגנ
 עק־ אזוינעמ גרונט א פאר װאם אפ זײ גװאלדעװענ לאנד, א

ר עם זיסטירט ע ב ײ מ ע ג ל א ( , ) ר ע ט כ ע ל ע  מץ אויב אונ ג
 קאנ פארװאם איז יאר, 1917 אקטיאבער אינ אנטדעקט עם האט
 קײנ גאר דערפונ זאל עס אז פארדעקנ, ניט װידער עם מענ

ײבני ניט זײכער  באשטימט: זײ האבנ געזאגט, דאס אונ בל
 אז הערנ, זאלנ אלע אז דערקלערנ, פססר, װידער פארדעקנ

 קײב ניט איז פםסר אז ניט, עקזיסטירט מעלוכע, אלס פססר,
־ באגריפ! געאגראפישער פאשעטער א װי זאכ, אנדער ע ג ל א (  

ר ע נ ײ ( מ . ר ע ט כ ע ל ע ג
אטע־ װידער פארדעקנ װעגנ רעזאלױציע די אװעקגעלײגט
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 אפ געקוקט ניט בױראקראט, שטשעדרינישער דער האט ריקע,
 פונ עלעמענטב זיכ אינ געפונענ דאכ טעמפקײט, גאנצער זללנ

 אפנ גלללכ זיכ פאר געטאנ זאג א אוב רעאלע דאס באנעמענ
 מיר״ פונ ניט זיכ װענדט דיזעס אז אבער, זיכ ״דוכט ארט:

ז י ו ר ב פ ו א נ ) ו נ פ כ ע ל ײ ר , פ ר ע ט כ ע ל ע ע ג ש י מ ר ו ט  ש
) ' • נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ  םײכל קלעקנ װעט עס צי ניט, װײם איכ א

 אז זיכ, אנצושטױסנ אפיצלאז דײטשישנ פונעמ הערנ די בא
 פאר- זײ קאנענ מעלוכע יענע אדער די פאפיר אפנ ״פארדעקנ״

 די־ זיכ ״װעבדט ערנסט, רײדנ זאל מע אויב אבער זיכ, שטײט
ז זײ״... פונ ניט זעם י ו ר ב פ ו א נ ) ו ב פ כ ע ל ײ ר ־ פ כ ע ל ע  ג

, ר ע ע ט ש י מ ר ו ט ( ש . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א
 איז פסםר פונ קאנםטיטוציע די װאס דאס, אנבאלאבגט װאס

 אאװ., ״פאטיאמקינ־דארפ״ א צוזאג, פוסטער א קלױמערשט
 פעםטגעשטעלטע רײ א אפ פארופנ זיכ געװאלט איכ װאלט

זיכ. פאר אלײנ רײדנ װאס פאקטב,
 אראפגעװארפנ פםםר פונ פעלקער די האבנ יאר 1917 אינ

 פראלע־ פונעמ דיקטאטור די אײנגעשטעלט אונ בורזשואזיע די
 פאקט, א איז דאם ראטנמאכט. די איעגעשטעלט האבנ טאריאט,

צוזאג. קײב ניט אונ
 גו־טבא־ קלאם דעמ ליקװידירט ראטנמאכט די האט נאכדעמ

 העק־ מיליאנ 150 העכער פויערימ די איבערגעגעבנ אונ זיצער
 אונ ערד מאנאסטירישע אונ קאזיאנע פריצישע, געװעזעבע טאר
 געפונענ פרלער אויכ זיכ האט װאם ערד, דער אויסער איז דאם

 קײב ניט אוב פאקט, א איז דאם הענט. די אינ פויערימ די בא
צוזאג.

 קא־ קלאם דעמ עקספראפרללרט ראטנמאכט די האט נאכדעמ
 די זאװאדנ, די ׳בענק די זײ בא אפגענומענ האט פיטאליםטנ,
 פראדוציר־ אונ פראדוציר־־געצללג אנדערע די אונ אײזנבאנענ

 אײגנטומ סאצלאליסטיש א פאר דערקלערט זײ האט מיטלענ,
 די אונטערנעמונגענ דאזיקע די פונ בעראש געשטעלט אונ
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 אונ פאקט, א איז דאס ארבעטער־קלאס. פונעמ מענטשנ בעםטע
ע צוזאג. קײנ ביט ק י ד נ ר ע י ו ד ( ) • נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ א

 לאנד־ די אונ אינדוםטריע די ארגאניזירט האבנדיק נאכדעמ,
 נײער א מיט יעסוידעס, םאציאליסטישע נייע, אפ װירטשאפט
 דערצו, דערשלאגנ זיכ ראטנמאכט די האט באזע, טעכנישער

 פרא־ מער מאל 1נ|2 אינ פםסר אינ ערדארבעט די גיט איצט אז
 אינדוםטריע די צייט, פארמילכאמעדיקער דער אינ װי דוקציע,

 פארמיל־ דער אינ װי פראדוקציע, מער מאל ר אינ פראדוצירט
 אויסגעװאקםנ אױ פאלקם־האכנאסע די אונ צײט, כאמעדיקער

 צײט• פארמילכאמעדיקער דער מיט פארגלײכ אינ מאל 4 אינ
 נ־ ר ע י ו )ד צוזאגנ. קײב ניט אונ פאקטנ, זי״ינענ אלצ דאם אט

ע ק י ( ד . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 ארבעטלאזיקײט, די פארניכטעט ראטנמאכט די־ האט נאכדעמ
 אפ רעכט דאם ארבעט, אפ רעכט ■דאם לעבנ אינ דורכגעפירט

 מאטעריע־ בעםטע די געזיכערט בילדונג, אפ רעכט דאם אפרו,
 פויערימ ארבעטער, די פאר באדינגובגענ קולטורעלע אונ לע
 לעבנ אינ דורכפירנ דאם געזיכערט האט אינטעליגענצ, אונ

 געהײמער א בא װאלרעכט גלייכע אונ דירעקטע אלגעמײנע,
 אונ פאקטנ, זײנענ אלצ דאס אט בירגער. די פונ אפשטימונג

ע צוזאגנ. קײנ ביט ק י ד נ ר ע י ו ד ( ) . נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ א

 נײער דער פוג פראיעקט דעמ געגעבנ פםסר האט צולעצט,
 רעגיםטראציע א נאר צוזאג, קײנ ניט איז װאס קאנסטיטוציע,

 אלגע־ דאזיקע די פונ פארפעסטיקונג געזעצגעבערישע א אונ
 געזעצגעבערישע אונ רעגיםטראציע א פאקטנ, מײנ-באוװסטע
 דער־ אונ דערגרײכט שוינ איז עם װאס דערפוני פארפעסטיקונג

אבערט.

מ פרעגט  פלוי־ די אלעמ דעמ נאכ אויס זיכ לאזט װאס צו זי
 ״פאטיאמ־ װעגנ אפיציאז דײטשישנ פונעמ הערנ די פונ דערײ

געשטעלט זיכ האבנ זײ אז דעמ, צו ניט אױב קינ־דערפער״
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 װעגנ עמעס דעמ פאלק פונעמ פארבאהאלטנ צו ציל א פאר
עס. אפנארנ פאלק, דאס פארפירנ פססר,
 זײבענ זאגט, מע װי פאקטנ, אונ פאקטנ. די זײנענ דאם אט

 אפיצלאז דײטשישנ פונעמ הערנ די זאכ. אײבגעשפארטע אנ
־ פאקטב. די פאר ערגער איז דאס אז זאגנ, קאנענ ײ מ ע ג ל א (  

ר ע ( נ . ר ע ט כ ע ל ע  די מיט ענטפערנ זײ מענ קאנ דאנ נאר ג
 נארא־ ״פאר שפריכװארט: רוסישנ באוװסטנ פונעמ װערטער

ר געשריבנ״ ניט געזעצ קײנ איז נימ ע כ ע ל ײ ר פ ־ ) כ ע ל ע  ג
, ר ע ע ט ק י ד נ ר ע י ו ( ד . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א
ע די ט י ר  אנערקענענ צו קעגנ ניט איז קריטיקער גרופע ד

 האלט זי קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט פונעמ מײלעס געװיםע
 צװײ־ איר, זעט זי, אבער דערשלינובג, פאזיטיװער א פאר אימ
 דורכ־ זילנע גרונטלאגנ רײ א קאנענ מענ װעט צי זײער, פלט
 גרונט־ דאזיקע די אז איבערצללגט, איז זי וױיל לעבנ, אינ פירנ
 פארבלללבנ דארפנ אונ פארװירקלעכנ ביט ביכלאל זיכ לאזנ לאגנ
 דא־ די זײ> סקעפטיקער. גערעדט, װײכ זײנעב, דאס פאפיר. אפנ

לענדער. אלע אינ פאראנ זללנענ סקעפטיקער, דקע
 דאם ניט זײ מיט זיכ באגעגענענ מיר אז זאגנ, דארפ מע

 מאכט די גענומענ האבנ באלשעװיקעס די װענ מאל. ערשטע
 באלשעװײ די געטללנעט: סקעפטיקער די האבנ יאר, 1917 אינ

 דער מיט אבער מענטשנ, שלעכטע קײנ ניט עפשער, זײנענ, קעס
 דורכפאלנ. װעלנ זײ ארויסקומענ, גארניט זײ בא װעט מאכט

 דורכ־ אז ארויסגעװיזנ, זיכ האט אבער װירקלעכקללט דער אינ
סקעפטיקער. די נאר באלשעװיקעס, די ניט זללנענ געפאלנ

 אינטערװענציע אויסלענדישער דער אונ בירגערקריג בײםנ
 איז, ראטנמאכט :געטײנעט סקעפטיקער גרופע דאזיקע די האט

 מיט דעניקינ אבער שלעכטעי קײנ ניט זאכ א זיכ, פארשטײט
 בייקו־ מיסטאמעי זי, װעלנ אױסלענדער די פלױם קאלטשאקנ

 אז ארויסגעװיזנ, זיכ האט אבער װירקלעכקײט דער איב מענ■
 כעזשבנ. אינ געהאט טאעס א דא אויכ האבנ סקעפטיקער די
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פ- ערשטנ דעמ פארעפנטלעכט האט ראטבמאכט די װענ  פינ
 ארױםגעטראטנ װידעראמאל סקעפטיקער די זײנעב פלאנ, יאריקנ

 זיכ, פארשטײט איז, פינפיאר דער :טיזנעבדיק סצענע, דער אפ
 פארוױרקלעכט קאג ער צי פראגע, א כ׳איז אבער זאכ, גוטע א

 מיטנ װעט באלשעװיקעס די בא אז רעכענעב, דארפ מע װערב,
 באװיזנ. האבנ אבער פאקטנ די ארויסקומענ. גארניט פיבפיאר

ל: קײנ געהאט ניט װידער האבנ םקעפטיקער די אז אז  מ
 אינ געװארנ פארװירקלעכט איז פלאנ פינפיאריקער דער
יאר. פיר

 דער פוב פראיעקט דעמ װעגנ זאגנ מענ דארפ זעלבע דאס
 סקעפטײ די מיצאד קריטיק איר װעגנ אונ קאנסטיטוציע נייער
 פראיעקט, דעמ פארעפנטלעכנ צו געװענ געבוג איז עס קער.

 אפ באוױיזנ זיכ װידער זאל קריטיקער גרופע דאזיקע די אז
 צװײפ- אירע מיט סקעפסים, פארומערטנ איר מיט סצענע דער
 גרונטלאגנ אײניקע פונ פארװירקלעכבארקײט דער װעגנ לענ
 צװײפ- צו גרונט שומ קײב ניטא איז עס קאנסטיטוציע. דער פונ

 געגעבענעמ אינעמ אויכ דורכפאלנ װעלב סקעפטיקער די אז לענ,
 אײנ ניט זײנענ זײ װי אזוי, פונקט איצט דורכפאלנ װעלנ פאל,
פארגאנגענהי.יט. דער אינ דורכגעפאלנ מאל

ע די ט ר ע  פראיעקט דעמ אטאקירנדיק קריטיקער, גרופע פ
 ״רוק אלט אימ כאראקטעריזירט קאנסטיטוציע, נייער דער פוג
 פראלעטא־ פונעמ דיקטאטור דער פונ ״אפזאג אלס רעכטס״ אפ

 רעזשימ״. באלשעװיסטישנ פונעמ ״ליקװידאציע אלס ריאט״,
 איז דאס רעכטם, אפ געטאנ װיג א זיכ האבנ באלשעװיקעס ״די

 באזונדערס שטימענ. פארשײדענע מיט זײ טי_ינענ—״פאקט א
 טײלװײז אונ פוילישע אײניקע הינזיכט דער אינ זיכ פלײסנ

צײטונגענ• אמעריקאנער
 קרײ מישטײנסגעזאגט, דאזיקע, די װעגנ זאגנ מענ קאנ װאס
טיקער?
דיקטאטור דער פונ באזע דער פונ פארברײטערונג די אויב
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 דיקטא־ דער פונ פארװאנדלונג די אונ ארבעטער־קלאס פונעמ
ײלע,־־אינ בײגעװדיקער, מער א אינ טור  מעכטי־ מער א בעמ
 געזעלשאפט דער מיט אבפירונג מעלוכישער פונ סיסטעמ קער

 דער פונ פארשטארקונג א װי ניט אויםגעטײטשט זײ פונ װערט
 אפשװאכונג איר װי נאר ארבעטער־קלאם, פונעמ דיקטאטור

 פרעגנ: צו דערלױבט איז איר, פונ אפזאג אנ װי אפילע אדער
 דיקטאטור אזוינם איז װאם —הערנ דאזיקע די ביכלאל װײסנ צי

ארבעטער־קלאם? פונעמ
 פונעמ זיג פונעמ פארפעסטיקונג געזעצגעבערישע די אויב

 דער־ די פוב פארפעסטיקונג געזעצגעבערישע די סאצלאליזמ,
 קאלעקטױויזא־ דער פונ איבדוסטריאליזאציע, דער פונ פאלגנ

 אפ ״רוק זײ בא הײסט דעמאקראטיזאציע דער פונ אונ ציע
ײםנביכלאל צי פרעגנ: צו דערלויבט איז רעכטם״,  דאזיקע די װ

טס? לינקס זיכ אונטערשײדט װאס הערנ־־־מיט  )אל־ פונרעכ
ר ע נ ײ מ ע , ג ר ע ט כ ע ל ע ( ג . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 האבנ הערנ דאזיקע די אז זללנ, ניט צווײפל קײנ קאנ עס
 פרא־ פונעמ קריטיק זײער אינ פארפלאנטערט ענדגילטיק זיכ

 האבנ זיכ, פארפלאנטערנדיק אונ, קאנםטיטוציע, דער פונ יעקט
לינקס. מיט רעכטם איבערגעפלאנטערט זײ

 געלעגנהײט דאזיקער דער בא דערמאנענ ניט ביט קאנ מע
 נעפאשעס״ ״טויטע גאגאלס פונ פעלאגײע הויפ-״מײדל״ דאם

 דערצײלט, גאגאל װי אונטערגענומענ, אײנמאל זיכ האט זי
 ניט אבער, סעליפאנענ, קוטשער טשיטשיקאװס װעג דעמ װללזנ

 לינקער זײנ פונ װעג זײט רעכטע די אונטערשײדב קענענדיק
 אנ אינ ארײנגעפאלנ איז אונ פארפלאנטערט זיכ זי האט ׳זי_יט

 קרי־ אונדזערע אז אנערקענענ, דארפ מע לאגע. אומבאקװעמער
 זײער אפ געקוקט ניט זײנעב, צללטונגענ פוילישע די פונ טיקער

 באנעמונג־ניװא פונעמ אװעק װללט ניט דאכ אמביציע, גאבצער
 נעפאשעס״ ״טויטע די פונ הויפ־״מײדל״ דעמ פעלאגײע; פונ

) . ב ט נ ע מ ס י ר א ל פ א  האטדער דערמאבענ, זיכ װעט איר אויב )
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 פע־ כײלעק א געבנ צו נײטיק פאר געהאלטנ סעליפאנ קוטשער
 איר האט ער אונ לינקס, מיט רעכטם צובױפמישנ פאר לאגײענ

 איז וװ ניט, װײסט דו שװארצפיםיקע... דוי, ״עכ געטאנ: זאג א
 געבנ געדארפט װאלט מע אז דוכט, מיר לינקם״. איז וװ רעכטם,

 זײ: זאגנ אונ קריטיקער, שלימאזלדיקע אונדזערע כײלעק אזא
 רעכטם, איז וװ ניט, װײסט איר אויכ־מיר־קריטיקער... איר, ־עכ
ע לינקם. איז זװ ק י ד נ ר ע י ו ד ( ) . נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ א

 גרופע פאריקע די אויב קריטיקער. גרופע אײנ נאכ צולעצט,
 אפזאגנ אינ קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט דעמ באשולדיקט

 באשולדיקט ארבעטער־קלאם, פונעמ דיקטאטור דער פונ זיכ
 אינ גארניט ענדערט ער אז פארקערט, גרופע, דאזיקע די אימ
 איבער לאזט ער אז פםםר, אינ לאגע עקזיסטירנדיקער דער

 דערלאזט ער ארבעטער־קלאם, פונעמ דיקטאטור די אומגערירט
 אינ פארהיט אונ פארטײענ פאליטישע פונ פרײהײט קײנ ביט

 קאמו־ פארטײ דער פונ לאגע אנפירבדיקע איצטיקע די הראפט
 קריטיקער, גרופע דאזיקע די האלט דערבי_י פסםר. אינ ניסטנ

 איז פםסר איב פארטײענ פונ פרײהײט פונ אפװעזנהײט די אז
 דעמאקרא־ פונ יעסוידעם די געכראכנ װערנ עס אז סימענ, א

טיזמ.
 נײער דער פונ פראיעקט דער אז אנערקענענ, דארפ איכ

 רעזשימ דעמ קראפט אינ איבער װירקלעכ לאזט קאנםטיטוציע
 ער װי אזוי פונקט ארבעטער־קלאם, פונעמ דיקטאטור דער פונ

 דער פונ לאגע אנפירגדיקע איצטיקע די ענדערונג אנ פארהיט
ע פססר. פונ פארטײ קאמוניסטישער ש י מ ר ו ט ש ־ ) ס י ד א ל פ  א

) . נ ט נ ע  פע־ א פאר דאס האלטנ קריטיקער געאכטע די אױב מ
 דאס מענ קאנ קאבסטיטוציע, דער פוב פראיעקט פונעמ לער

 א פאר דאם האלטנ באלשעוױקעם, אבער, מיר באדויערנ. בלויז
ע קאנסטיטוציע. דער פונ פראיעקט פובעמ מי״ילע ש י מ ר ו ט ש (  

נ.( ט נ ע מ ס י ד א ל פ א
פאליטישע פארשײדענע פוב פרי_יהי_יט דער אנבאלאנגט װאם
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 אנשוױנגענ. אנדערע ביסל א בא דא זיכ מיר האלטנ פארטײענ,
 טײל. פארגעשריטענער זײנ קלאס, פונעמ טײל א איז פארטײ די

 פארטײענ פונ פרײהײט אויכ עם הײסט אונ פארטײענ, עטלעכע
 פא־ זיינענ עס װר געזעלשאפט, אזא אינ בלױז עקזיםטירנ האנ
 זײנענ אינטערעםנ זײערע װאם קלאםנ, אנטאגאניסטישע ראנ

 לאמיר פאראנ, זײנענ עס וװ אומקאמפראמיםלעכ, אונ פײנטלעכ
 פויערימ, אונ גוטבאזיצער ארבעטער, אונ קאפיטאליםטנ זאגנ,

 שױנ זײנענ פטסר אינ אבער אאװ. ארעמשאפט אונ באלעגופימ
 בא*־ גוטבאזיצער, קאפיטאליםטנ, װי קלאסנ, אזוינע ניטא מער

 ארבע־ קלאסנ, צװײ בלויז פאראנ זײנענ פססר אינ אדג. לעגופימ
 בלוין ניט זײבעב אינטערעםנ זײערע װאס פויערימ, אונ טער
 איב אז הײסט, דאס פרײנטלעכ. —פארקערט נאר פללנטלעכ, ניט

 עטלעכע פונ עקזיםטענצ דער פאר באדב קײנ ניטא איז פםסר
 דא־ די פונ פרײהײט דער פאר אױכ עס הײםט אונ פארטײענ,

 אײנ פאר בלויז באדנ א פאראנ איז פםסר אינ פארטײענ. זיקע
 עק־ קאנ פםםר אינ פארטײ קאמוניםטישער דער פאר פארטײ
 פאר־ װאס קאמוניסטנ, פארטײ פארטײ־־־־די אײנ בלויז זיםטירב
 ארבעטער די פונ אינטערעסנ די םאפ ביזנ אונ דרײםט טײדיקט

 אינטערעםב די שלעכט ניט פארטײדיקט זי אז אוב פויערימ. אוב
 אװעלכער־ניט־איז זײנ קױמ קאנ דערינ קלאסנ, דאזיקע די פונ

ע צװײפל. ש י מ ר ו ט ש ( ) • נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א
 דעמא־ אזױנס איז װאם אבער דעמאקראטיע. װעגנ רעדט מע

 וװ לענדער. קאפיטאליםטישע די אינ דעמאקראטיע קראטיע?
 אונטער־ דער אינ איז קלאסנ, אנטאגאניסטישע פאראנ זיינעב עס

 דעמאקרא- א שטארקע, די פאר דעמאקראטיע א שורע שטער
 דעמאקראטיע די מינדערהײט. פארמעגלעכער דער פאר טיע
 ארבעטנדי־ די פאר דעמאקראטיע א פארקערט׳ איז, פססר אינ
 גע־ איז דערפונ אבער אלעמענ. פאר דעמאקראטיע א דה. קע,

 געבראכנ װערנ דעמאקראטיזמ פונ יעםוידעס די אז דרונגענ,
 ׳פםסר פונ קאנסטיטוציע נײער דער פונ פראיעקט דורכנ ניט
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 האלט, איכ פארװאס אט קאנםטיטוציעס. בורזשואזע די דורכ נאר
 װעלט דער אינ אײנציקע די איז פססר פונ קאנםטיטוציע די אז

קאנסטיטוציע. דעמאקראטישע סאפ ביזנ
 פרא־ פונעמ קריטיק בורזשואזער דער מיט עם האלט אזױ

פםסר. פונ קאנסטיטוציע ני״יער דער פונ יעקט



V

 אוב אויסבעסערובגעב
 פראיעקט צומ דערגאנצובגענ

קאנסטיטוציע דער פוב
אויסבעסערונ־ די װעגנ פראגע דער צו אריבערגײנ לאמיר

 קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט צומ דערגאנצונגענ אונ גענ
 אלפאלקישער דער בא ארײנגעטראגנ האבנ בירגער די װאס

פראיעקט. פונעמ באהאנדלונג
 קאנ־ דער פונ פראיעקט פונעמ באהאנדלונג אלפאלקישע די

 צאל באדײטנדיקע גאנצ א געגעבנ באוװסט, װי האט, סטיטוציע
 פארעפנט־ אלע זײנענ זײ דערגאנצונגענ. אוב אויסבעסערונגענ

 פאר־ גרױסער דער איבער פרעסע. סאװעטישער דער אינ לעכט
 ניט דעמ איבער אונ אויסבעםערונגענ די פונ שײדנארטיקײט

 מײ־ מײנ לויט געדארפט, זײ מענ װאלט זײערנ װערט גלײכנ
קאטעגאריעס• דרײ אינ אײנטײלנ נונג,

 אויסבעסערונגענ די פרנ שטריכ כאראקטעריסטישער דער
 טראק־ זײ װאם דעריב, באשטײט קאטעגאריע ערשטער דער פונ

 פראגנ װעגנ נאר קאנםטיטוציעי דער פונ פראגנ װעגנ ביט טירנ
 צוקינפ־ די פונ ארבעט געזעצגעבערישער לויפנריקער דער פונ

 סטרא־ פונ פראגנ באזונדערע ארגאנענ. געזעצגעבערישע טיקע
 פראגנ אײביקע בוױבג־ קאלװירטישער פונ פראגנ אײניקע כירונג,
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 — פינאנצ־װעזנ, פונ פראגנ בוױנגי אינדוסטרלעלער פונ
 אויםבעםע־ דאזיקע די פונ טעמעם די זי״יבענ דאם אט

 אויםבעסערונ־ דאזיקע די פונ אװטארנ די אז אפאנעמי רונגענ.
 צװישנ אונטערשײד דעמ געמאכט קלאר ניט זיכ האבנ גענ

 געזעצגעבונג. לויפנדיקער פונ פראגנ אונ קאנסטיטוציע־פראגנ
 קאנםטי־ דער אינ ארײנפרעםנ זיכ זײ םטארענ טאקע דעריבער

 קאנםטיטוציע די אז דערצו, פירנדיק געזעצנ, מער װאם טוציע
 אבער געזעצנ־קאדעקם. מינ א עפעס אינ װערנ פארװאנרלט זאל

 קאנםטיטוציע די געזעצנ־האדעקס. קײנ ניט איז קאנסטיטוציע די
 קאנס־ די גרונט־געזעצ. דער בלויז אונ גרובט־געזעצ, דער איז

 לויפנדיקע די פארויס זעצט נאר אוים, ניט שליםט טיטוציע
 געזעצגעבערישע צוקינפטיקע די פונ ארבעט געזעצגעבערישע

 דער פאר באזע ױרידישע א גיט קאנסטיטוציע די ארגאנענ.
 ארגאנענ. אזױנע פונ טעטיקײט געזעצגעבערישער צוקינפטיקער

 פונ דערגאנצונגענ אונ אויסבעםערונגענ די דארפנ דעריבער
 שײכעס דירעקטע קײנ ניט האבנ װאס אזוינע, אלס מינ, דעמ

ערנ איבערגעשיקט מײנונג, מײנ נאכ קאנסטיטוציע׳ דער צו  װ
 לאנד• פונעמ ארגאנענ געזעצגעבערישע צוקינפטיקע די אינ

 אזוינע צורעכענענ מענ דארפ קאטעגאריע צװײטער דער צו
 ארײנ- פררװנ װעלכע רערגאנצונגעני אונ אױסבעםערונגענ

 היםטארישע פונ עלעמענטנ קאנםטיטוציע דער אינ טראגנ
 דעמ, װעגנ דעקלאראציע א פונ עלעמענטנ אדער םפראװקעס

 דארפ זי װאם אונ דערשלאגנ ניט נאכ זיכ האט ראטנמאכט די װאס
 קאנס־ דער אינ פארצײכענענ צוקונפט. דער איב דערשלאגנ זיכ

מענ האבנ עס שװעריקניטנ װאסערע טיטוציע,  פאר־ אינ בלגעקו
 אלע אונ ארבעטער־קלאם דער פארטײ די יארנ לאנגע פונ לויפ

 אנװײזנ םאצלאליזמ; פובעמ זיג פארנ קאמפ אינ ארבעטנדיקע
 בא־ םאװעטישער דער פונ ענדציל רעמ קאנסטיטוציע דער אינ

 קאמוניםטי־ פולשטענדיקער דער פונ אופבוױנג די דה. װעגונג,
ט שער א ט,- אפ ש על עז דאזיקע די פונ טעמעם די זײנענ דאם ג
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 פארשײדענע איב איבער זיכ כאזערנ װאם אויםבעםערונגענ,
 דער־ אונ אויםבעםערונגענ אזוינע אז מײנ, איכ װארלאציעס.

 אזוי־ אלס זייט, א אב װערנ אפגעלײגט אויכ דארפנ גאגצונגענ
 סאנס־ דער צו שײכעס זײרעקטע קײנ ניט האבנ װעלכע נע,

 געזעצ־ א אוב רעגיסטראציע א איז קאנםטיטוציע רי טיטוציע.
 זײנענ װאס דעראבערונגענ, די פונ פארפעםטיקונג געבערישע

 פארקריפ־ ניט װילנ מיר אױב געזיכערט. אונ דערגרײכט שױנ
 קאנסטיטוציע, דער פונ גרונט־כאראקטער דאזיקנ דעמ *לענ

 װעגנ ספראװקעס היםטארישע מיט אנפילנ ניט זי מיר דארפנ
 צוקינפ- די װעגנ דעקלאראציעס מיט אדער פארגאנגענהײט דער

 דערצו פססר• פונ ארבעטבדיקע די פוב דעראבערונגענ טיקע
ראקומענטנ. אנדערע אונ װעגנ אנדערע מיר האבנ

צורעכע־ מענ דארפ קאטעגאריע דריטער דער צו צולעצט,
 האבנ װעלכע דערגאבצונגענ־ אונ אױםבעסעררנגענ אזוינע גענ

קאנסטיטוציע. דער פונ פראיעקט צומ שײכעם דירעקטע א
 דער פונ אויסבעםערונגענ די פונ טײל באדײטבדיקער א

 דערי־ כאראקטער. רעדאקצלאנעלנ א האט קאטעגאריע דאזיקער
 רעדאסצלא־ דער אינ איבערגעבנ געקאנט זײ מענ װאלט בער

 צוזא־ דער װאם צוזאמענפאר, דאזיקנ דעמ פונ קאמיסיע געלער
 אלינצושטעלנ זי באופטראגנדיק שאפנ, װעט איכ, מײנ מענפאר,

 קאנס־ נײער דער פונ טעקסט פונעמ רעדאקציע ענדגילטיקע די
טיטוציע.
 דער פונ אויםבעםערונגענ איבעריקע די שײעכ איז װאם
 באדייטונג, װעזנטלעכע מער א זײ האכנ קאטעגאריע, דריטער

 דא זאגנ צו אויסקרמענ מײנונג־ מיינ לויט װעט, וײ װעגנ אונ
װערטער. עטלעכע

 ױטנ צומ אויסבעםערונגענ די װעגנ אלצ פאר פרלער (1
 פא־ זללנענ עם קאנסטיטוציע. דער פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל

 װער־ די אנשטאט פאר לײגנ אײנע אױסבעסערונגענ• פיר ראנ
 «מעלוכע :זאגנ פױערימ״ אונ ארבעטער די פונ ״מעלוכע טער
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 ״מע־ װערטער די צו פאר לײגנ אנדערע ארבעטנדיקע״• די פונ
 דער פונ ״אונ צוגעבנ: פױערימ״ אונ ארבעטער די פונ ?יוכע

 װער־ די אנשטאט פאר לײגנ דריטע די ארבעט־אינטעליגענצ״•
 ״מעלוכע זאגנ: פויערימ״ אונ ארבעטער די פוג ״מעלוכע טער
 טע־ די באפעלקערג װאם נאצלאנאליטעטני אונ ראםנ אלע פרנ

 ״פויע־ װארט דאם פאר לײגנ פערטע די פםסר״. פונ ריטאריע
 די מיט אדער ״קאלװירטניקעס״ װארט מיטנ פארבײטנ ׳רימ״

ערדארבעט״. סאצלאליםטישער דער פונ ״ארבעטנדיקע :װערטער
 איכ אויסבעסערונגענ? דאזיקע רי אנעמענ מענ דארפ צי

ניט. דארפ מע אז ימײנ,
 פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל ־טער1 דער רעדט װאס װעגנ

עי  קלאסנ־באשטאנד דעמ װעגנ רעדט ער קאנסטיטוציעי ד
 מארקסיםטנ, מיר, קאנענ צי געזעלשאפט. םאװעטישער דער פוב

 דעמ װעגנ פראגע די קאנסטיטוציע דער אינ אויםמײדב
 קאנענ מיר נײנ, געזעלשאפט? אונדזער פונ •קלאסנ־באשטאנד

 פונ באוװסט, װי באשטײט, געזעלשאפט סאװעטישע די יט•1
 ערשטער דער פויערימ. פונ אונ ארבעטער פונ קלאםנ, צװײ

 װעגנ רעדט קאנםטיטוציע דער פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל
 פראיעקט פונעמ ארטיקל -טער1 דער אז הײםט, דאם טאקע• דעמ
 קלאםנ־בא־ דעמ אפ ריכטיק שפיגלט קאנסטיטוציע דער פונ

 ארבעט־ די אונ פרעגנ: קאב מע געזעלשאפט. אונדזער פונ שטאנד
 קאנ אונ געװענ ניט לײנמאל איז אינטעליגענצ די אינטעליגענצ?

־־זי קײנ זי_ינ .ניט ם, א  צװישנ־ א פארבלײבט אונ געװענ איז קל
 קלאםנ אלע צװישנ מיטגלידער אירע רעקרוטירט װאס שיכט,

 אינטעלײ די האט צײט אלטער דער אינ געזעלשאפט• דער »ונ
 צװישנ אדעליקע, די צװישנ מיטגלידער אירע רעקרוטירט גענצ
 איב בלויז אונ פויערימ די צװישב טײלװײו בורזשואזיע, ךער
 אינ ארבעטער. די צוױשנ מאם אומבאדי״יטנדיקער םאמע דער

 אירע אינטעליגענצ די רעקרוטירט צלט סאװעטישער .אונדזער,
פויערימ. אונ ארבעטער די צװישנ הויפטזאכלעכ »יטגלידער
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 כא־ א פאר װאס אונ רעקרוטירנ ניט זיכ זאל זי װלאזױ אבער
 צװישנ־ א דאכ אינטעליגענצ די איז טראגנ, ניט זאל זי ראקטער

קלאם. קײנ ניט אונ שיכטי
 פונ רעכט די אומשטאנד דאזיקער דער ניט פארמינערט צי

 ערשטער דער ניט; האר קײנ אפ ארבעט־אינטעליגענצ? דער
ט רעדט קאנםטיטוציע דער פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל  ני

 םאװעטישער דער פונ שיכטנ פארשײדענע פונ רעכט די װעגנ
 דאזי־ רער פונ קלאםנ־באשטאנד דעמ װעגנ נאר געזעלשאפט,

 פונ שיכטנ פארשײדענע פונ רעכט די װעגנ געזעלשאפט. קער
 פונ רעכט די װעגנ דערונטער געזעלשאפט, סאװעטישער דער
 אינעמ הויפטזאכלעכ זיכ רעדט ארבעט־אינטעליגענצ, דער

 קאבם־ דער פונ פראיעקט דעמ פונ קאפיטלענ עלפטנ אונ צענטנ
 ארבע־ די אז זענ, צו איז קאפיטלענ דאזיקע די פונ טיטוציע.

 אבםאלױט זײנענ ארבעט־אינטעליגענצ די אונ פױערימ די טער׳
 פא־ װירטשאפטלעכנ, פונעמ ספערנ אלע אינ גלײכבארעכטיקט

 לאנד• פוב לעבנ קולטורעלנ אוב געזעלשאפטלעכנ ליטישנ,
 ארבעט־ דער פונ רעכט די פארמינערב װעגנ אז הײםטי דאם

זײנ. ניט רײד קײנ גאר קאנ אינטעליגענצ
ראסב, אונ נאציעס די װעגנ זאגנ מענ דארפ זעלבע דאם

 צװײטנ איבעמ פםסר.' פונ באשטאנד אינעמ ארײנ גײענ װאס
 גע־ שױנ איז קאנםטיטוציע דער פונ פראיעקט פונעמ קאפיטל

 גלײכבארעכ־ פונ פארבאנד פרײער א איז פםסר אז געװארנ, זאגט
 פארמולע דאזיקע די איבערצוכאזערנ לױנט צי נאציעם. טיקטע
 קאנםטיטוציע, דער פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל ערשטנ אינעמ

 פונ באשטאנד נאצלאנאלנ דעמ װעגנ ניט טראקטירט װעלכער
עגנ געזעלשאפט, סאװעטישער דער װ אר  קלאםנ־באשטאנד? איר נ

 די פונ רעכט די שללעכ איז װאס ניט• לוינט עס אז קלאר׳
 פסםר. פוב באשטאנד אינעמ אדײנ גײענ װאס ראםנ, אונ נאציעס

 קאפיטלענ עלפטנ אונ צענטנ צװײטני אינעמ דעמ װעגנ זיכ רעדט
 קאפי־ דאזיקע די פונ קאבםטיטוציע. דער פונ פראיעקט פובעמ
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סנ פססר פונ ראסנ אונ נאציעם די אז זענ, צו איז טלענ  געני
 װירטשאפט־ דעמ פונ םפערב אלע אינ רעכט זעלבע די אונ אײנע
 פוב לעבנ קולטורעלנ אונ געזעלשאפטלעכנ פאליטישנ, לעכנ,
עגנ זײנ ניט רײד קײנ גאר קאנ עס אז הײסט, דאם לאנד.  װ

רעכט. נאצלאבאלע די פארמינערנ
 װארט דאם פארבײטנ צו געװענ אויכ װאלט ריכטיק ניט

 װערטער די מיט אדער ״קאלװירטניק״ װארט מיטנ ״פויער״
 ערשטנם, ערדארבעט״ סאצלאליםטישער דער פונ ״ארבעטנדיקע

 נאכ פאראנ קאלװירטניקעס אױםער פויערימ די צװישנ זײנענ
 מענ זאל װי ניט־קאלװירטניקעם. פונ הויפנ מיליאנ א איבער

 דאזיקער דער פונ אװטארנ די ניט מײנענ צי זײי מיט טאנ
 װאלט דאס כעזשבנ? פונעמ זײ אראפצוװארפנ אויסבעסערונג

 פויערימ מערהײט די אויב צװײטנס, ראצלאנעל. ניט געװענ
 דאס באטײט װירטשאפט, קאלװירטישע א פירב גענומענ האט
 זי אז פויערטומ, א זי_ינ צו אופגעהערט האט זי אז ניט, נאכ

 פערזענ־ װירטשאפט, פערזענלעכע איר מער ניט פארמאגט
 צר אויסגעקרמענ דאנ װאלט דריטנס, אאװ. הויפ לעכנ

 װער־ די מיט ״ארבעטער״ װארט דאס אויכ פארבײטנ
 אינדוסטריע״ םאצלאליםטישער דער פונ ״ארבעטמאנ טער
 פונדעםט־ דאס לײגנ אויסבעסערונג דער פוב אװטארנ די װאם

 פאר־ אונדז בא שוינ זײנענ צי צולעצט־ פאר. ניט עפעס װעגנ
 אונ פויערימ? קלאם דער אונ ארבעטער קלאס דער שוװנדנ

 פונ אויסצושטרײכנ לוינט צי פארשוװנדבי ניט זײנענ זײ אויב
 ? אײנגעשטעלט זײ פאר זיכ האבנ װאס נעמענ־ די לעקסיקאנ

 ניט אויםנ אפאנעמ, זײבענ, אויסבעסערונג דער פונ אװטארנ די
 געזעלשאפט, צוקיבפטיקע די באר געזעלשאפט, קעגנװארטיקע די

 אונ ארבעטער די װענ אוב זײנ ניט שוינ װעט קלאסנ קײנ װענ
 אײנ־ דער פונ ארבעטלײט איב פארװאנדלענ זיכ װעלנ פויערימ

 הײסט פארלױפנ, זײ געזעלשאפט. קאמוניםטישער הײטלעכער
דער פונ צונויפשטעלונג דער בא אבער פארויס• בעפײרעש עם,
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 נאר צוקונפט־ דער פונ ניט ארױםגײנ מענ דארפ קאנםטיטוציע
 קאנ־ די פאראנ. שױנ איז עם װאס דערפוני קעגנװארט, דער פונ

פארוים. פארלויפנ ניט דארפ אונ ניט קאנ םטיטוציע
 פױ ארטיקל ־טנ17 צומ אויסבעסערונג אנ גײט װײטער (2

 בא- אױםבעםערונג די קאנסטיטוציע. דער פונ פראיעקט נעמ
 פונעמ אינגאנצנ אויםצושליסנ פאר לײגט מע װאס דערינ, שטײט

 װאם ארטיקל, ־טנ17 דעמ קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט
 דאס רעפובליקנ פארבאנדישע די פאר אײנהיטנ װעגנ רעדט
 דא־ דער אז מײנ, איכ פססר. פונ ארויסצוטרעטנ פרײ רעכט
 אנ־ ניט דעריבער דארפ אונ ריכטיק ניט איז פארשלאג זיקער

 פרײװיליקער א איז פססר צוזאמענפאר. פונעמ װערנ גענומענ
 אויס־ רעפובליקנ. פארבאנדישע גלײכבארעכטיקטע פונ פארבאנד

 רעכט דעמ װעגנ ארטיקל דעמ קאנםטיטוציע דער פונ שליםנ
ײסט פונ פרײ ארױםצוטרעטנ  פרײװיליקנ דעמ ברעכנ פםםר,־־ה

 אפנ גײנ מיר קאנעב צי פארבאנד. דאזיקנ פונעמ כאראקטער
 ניט דארפנ אונ ניט קאנענ מיר אז מײנ, איכ שריט? דאזיקנ

 קײב ביטא איז פססר אינ אז זאגט, מע שריט. דאזיקנ אפנ גײב
 באשטאנד פונעמ ארױסטרעטנ װעלנ זאל װאם רעפובליקי אײנ
 פראק־ קײנ п ארטיקל דער ניט האט דעריבער אז פםםר, פונ

 רעפובליק, אײנ קײנ ניטא איז אונדז בא אז באדײטונג• טישע
 דאס פםםר, פונ באשטאנד פװעמ ארויםטרעטנ װעלנ זאל װאס
 גע־ ניט קלאל איז דערפונ אבער ריכטיק. זיכ, פארשטײט איז,

 קאנםטיטו־ דער אינ פארפיקםירנ ביט דארפנ מיר אז דרונגעני
 ארױסצױ פרײ רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ רעכט דאס ציע

 פארבאנדישע אזא ניטא אױכ איז פםסר אינ פססר. פונ טרעטנ
 פארבאבדישע צװײטע א דערשטיקנ װעלנ זאל װאם רעפובליק,
 אז געדרונגענ, ניט קלאל איז דערפונ אבער רעפובליק.

 װערנ אױסגעשלאםנ דארפ פסםר פונ קאנםטיטוציע דער פונ
 די פוב גלײכהײט דער װעגנ טראקטירט װעלכער ארטיקלי דער

 רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ רעכט
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з) דעמ דערגאנצנ צו פארשלאג א פאראנ איז װײטער 
 א מיט קאנםטיטוציע דער פונ פראיעקט פונעמ קאפיטל צוױיטנ

 אװ־ די אז דערינ, באשטײט אינהאלט זײנ װאס ארטיקלי נײעמ
 דער בא קאנענ רעפובליקנ סאציאליםטישע סאװעטישע טאנאמע

 װירטשאפטלע־ פונ גיװא אנטשפרעכיקנ אנ פונ דערגרײכונג
 אינ װערנ איבערגעשטאלט אנטװיקלונג קולטורעלער ארנ כער

 קאנ צי רעפובליקנ. םאצלאליסטישע סאװעטישע פארבאנדישע
 דארפ מע אז מײני איכ פארשלאג? דאזיקב רעמ אנעמענ מענ
 זײנ מיצאד בלױז ניט ריכטיק ניט איז ער אנעמענ. ניט אימ

 מאטײ ניט קאנ מע מאטױונ. זײנע מיצאד אויכ נאר אינהאלט,
 קאטע־ דער איב רעפובליקנ אװטאנאמע אריבערפירנ דאס װירנ

 װירטשאפטלע־ זײער מיט רעפובליקנ פארבאנדישע פונ גאריע
 מא־ ניט קאנ מע װי פובקט רײפקײטי קולטורעלער אונ כער

 דעמ אינ רעפובליק יענע אדער די איבערלאזנ דאס טיװירנ
 אדער װירטשאפטלעכער איר מיט רעפובליקנ אװטאנאמע צעטל

 קײנ ניט געװענ װאלט דאס אפגעשטאנענקײט• קולטורעלער
 טאטערישע די צוגאבג. לענינישער קײג ניט מארקםיסטישער,

 קאזא־ די אונ אװטאנאמע, אנ פארבלײבט לעמאשל, רעפובליק,
 באטײט דאם אבער פארבאנדישעי א װערט רעפובליק כישע

 אונ קולטורעלער דער פונ שטאנדפונקט פונעמ אז ניטי נאכ
 רעפובליק קאזאכישע די שטײט אנטװיקלונג װירטשאפטלעכער

 פאר־ פונקט איז זאכ די רעפובליק. טאטערישע די װי העכער,
 דער װעגנ לעמאשל, זאגנ, מעב דארפ זעלבע דאס קערט.

 דער װעגנ אונ װאלגע־דײטשנ די פונ רעפובליק אװטאנאמער
 זײ פרג ערשטע די װאס רעפובליק, פארבאנדישער קירגיזישער

 העכער, הינזיכט װירטשאפטלעכער אונ קולטורעלער אינ שטײט
רעפובליק. אװטאנאמע אנ פארבלי_יבט זי כאטש צװײטעי די װי

 גיט פאראנענזײנ זײער װאם סימאנימ, די זײנענ װאסערע
 קא־ דער אינ רעפובליקנ אװטאנאמע אריבערצופירנ גרונט א

; רעפובליקג? פארבאנדישע פונ טעגאריע
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דרײ. פאראנ זײנענ םימאנימ, דאזיקע די זײ,
 ראנד־ א זײנ זאל רעפובליק די אז נײטיק, איז ערשטנם־

 טערי־ דער מיט זײטנ אלע פונ ארומגערינגלט ניט רעפובליק,
 פארבאנדי־ דער פאר אױב װייל פארװאס? פססר. פונ טאריע

 ארויסצוטרעטנ רעכט דאס אײנגעהיט װערט רעפובליק שער
 רעפובליק, דאזיקע די אז נײטיק, איז םםר, פארבאנד פונעמ

 מעגלעכקײט די האבנ זאל פארבאנדישע, א געװארנ איז װאס
 ארויסטריט איר װעגנ פראגע די שטעלנ צו פאקטיש אונ לאגיש

 רעפובליקי אזא בלױז שטעלנ קאנ פראגע אזא אונ פםסר. פונ
 אויסלענ־ אװעלכער־ניט־איז מיט זאגנ, לאמיר גרענעצט, װאס

 פונ ארומגערינגלט ניט עם, הײםט איזי אוב מעלוכע דישער
 אז זיכ, פארשטײט פםםר. פונ טעריטאריע דער מיט ז^טב אלע

 פאקטיש זאלנ װאס רעפובליקני קײנ ניטא זײבענ אונדז בא
 װיבאלד נאר פססר. פונ ארויסטרעטנ װעגב פראגע די שטעלנ

שער א פאר  ארױס־ דעכט דאס פארבלײבט רעפובליק פארבאנדי
 אז אזױ, אװעקשטעלב זאכ די מענ דארפ פססר, פונ צוטרעטנ

 פוסט א אינ װערב פארװאנדלט ניט זאל רעכט דאזיקע דאס
 באשקירישע די לעמאשל, נעמענ, לאמיר פאפירל. זיבלאז אונ

 דאזיקע די אז זאגנ, לאמיר רעפובליק. טאטערישע אדער
 קא־ דער אינ אריבערגעפירט מענ האט רעפובליקנ אװטאנאמע

 געקאנט זײ װאלטנ צי רעפובליקנ. פארבאנדישע פונ טעגאריע
 ארויםטרעטנ זײער װעגנ פאקטיש אונ לאגיש פראגע די שטעלנ

 זײ וױיל ? פארװאם געקאנט. ניט װאלטנ זײ נײנ, ? פםםר פונ
 רעפובליקנ םאװעטישע מיט ארומגערינגלט זײטנ אלע פוב זײנענ

 וװהינ גערעדט, אײגבטלעכ ניט, האבנ זײ אונ געגנטנ, אונ
 גע־ ר ע נ ײ מ ע ג ל )א פסםר. פונ באשטאנד פונעמ ארויסצוטרעטנ

) . נ ט ג ע מ ס י ד א ל פ א , ר ע ט כ ע  ארײ דאס װאלט דעריבער ל
 פארבאנ־ פונ קאטעגאריע דער אינ רעפובליקנ אזוינע בערפירנ

ריכטיק. ניט געװענ רעפובליקנ דישע
גע־ האט װאם נאצלאנאליטעט, די אז נײטיק, איז צװײטנס.
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 דער אינ פארשטעלנ זאל נאמעני איר ראטנ־רעפובליק דער געבנ
 לא־ מערהײט. קאמפאקטע װײניקער אדער מער א רעפובליק

 איז זי רעפובליק. אװטאנאמע קרימער די לעמאשלי נעמענ, מיר
 קײנ ניט האבנ טאטערנ קרימער די אבער ראנד-רעפובליקי א

 שטעלנ ־־־זײ פארקערט, רעפובליק, דאזיקער דער אינ מערהייט
 ניט געװענ װאלט עם אז עם, הײסט מינדערהײט. א פאר דארט

 רעפובליק קרימער די אריבערצופירנ לאגיש ניט אונ ריכטיק
רעפובליקנ. פארבאנדישע פונ קאטעגאריע דער אינ

 זײער ניט זײנ זאל רעפובליק די אז נײטיק, איז דריטנס,
 אז אירער, באפעלקערונג צאל דער פונ זינ אינעמ קלײנע קײג

 נאר װײניקערי ניט זאגנ, לאמיר באפעלקערונג, א האבנ זאל זי
 געװענ װאלט עס וױיל פארװאס? מיליאנ. א פונ כאטשבי מער
 ראטנ־רעפובליק, קלײנינקע א אז זײני צו מעשאער ריכטיק ביט

 אומבאדײטנ־ אנ אונ באפעלקערונג צאל מינימאלע א האט װאס
 אומאפהענגיקער אנ אפ אויסרעכענענ קאנענ זאל ארמײ דיקע

 אימפע־ די אז צװײפלענ, קוימ קאנ מע מעלוכע־עקזיםטענצ.
 אינ זיכ צו ארײנגענומענ פלינק זי װאלטנ רויבער רלאליםטישע

הענט; די
 אכיעק־ דרי_י דאזיקע די ניטא זײנענ עם װענ אז מײב, איכ

 געגעבענעמ אינעמ דיכטיק ניט געװענ װאלט םימאנימ, טױוע
 אריבערפירנ װעגנ פראגע די שטעלנ צו מאמענט היסטארישנ

 פונ קאטעגאריע דער אינ רעפובליק אװטאנאמע יענע אדער די
רעפובליקנ. פארבאנדישע

 ארטיקלענ די אינ אויםצושטרײכנ פאר מענ לײגט װײטער (4
24 ,23  דער פונ אויםרעכענונג גענויע די 29 אונ 28,27 ,26,25 ,22,

 פארבאנדישע די פונ טײלונג אדמיניסטראטיװ־טעריטארלעלער
 דאזיקער דער אז מײנ> איכ געגנטנ. אונ קאנטנ אפ רעפובליקנ

 פאראנ זײנענ פססר אינ אנעמבאר. ניט אויכ איז פארשלאג
 װערנדיק מיד ניט אונ גערנ זײער גרײט זײנענ װאס מענטשנ,

טנ, אונ קאנטנ די איבערצושנײדב דערמיט ארללנטראגנדיק געגנ
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 פרא־ רער ארבעט. דער אינ אומזיכערקײט אנ אונ פלאנטער א
 מענטשנ דאזיקע די פאר שאפט קאנסטיטוציע דער פונ יעקט

 אנדע־ פיל אינ װי דא, װײל גוט, זײער איז דאס אונ צײמל. א
 זיכער־ פונ אטמאספער אנ אובדז בא זיכ פאדערט הינזיכטנ, רע

קלארקײט• סטאבילקײט, זיכ פאדערט קײט,
ארטיקל. ־טנ33 דעמ שייעכ איז אױםבעםערונג פינפטע די (5

 אונ פאלאטעס צװײ שאפנ צו צװעקמעםיק ניט פאר האלט מע
 מײנ* איכ נאצלאנאליטעטנ־ראט. דעמ פארניכטנ צו פאר לײגט מע
 אנ ריכטיקע. קײנ ביט אויכ איז אױםבעםערונג דאזיקע די אז

 צװײפאלא־ א פונ בעםער געװענ װאלט סיסטעמ אײנפאלאטיקע
 אנ פארגעשטעלט זיכ מיט װאלט פסםר װענ סיםטעמ. טיקער

 קײנ ניט איז פסםר אבער מעלוכע. נאצלאנאלע אײנהייטלעכע
 א באוװסט, װי איז, פסםר מעלוכע. נאציאנאלע אײנהללטלעכע

 אויבער־ארגאנ, אנ פאראנ איז אונדז בא מעלוכע. פילנאצלאנאלע
שטעלט עס וװ ע די זײנענפארגע מ א ז נ ײ מ ע  אינטערעםנפונ ג

 נאצלאנא- זײער פונ אומאפהענגיק פססר פונ ארבעטנדיקע אלע
 נאצלאנאליטעטנ די אבער פארבאנד־ראט. דער איז דאם ליטעט.

ע אויכ אינטערעסנ דיגעמײנזאמע כוצ האבנ פססר פונ ר ע ײ ז  
, ע ר ע ד נ ו ז א ע ב ש י פ י צ ע פ  פאר־ זײנעב װאם אינטערעסנ, ס

 מעב קאנ צי איענטימלעכקללטב. נאצלאנאלע זײערע מיט בונדנ
 קאב. מע נײנ, אינטערעסנ? ספעציפישע דאזיקע די איגנארירנ

 זאל װאס אויבער־ארגאנ, ספעצלעלער א נײטיק איז צי ניט.
 אומבאדינגט אינטערעסנ? דיספעציפישע אט טאקע אפשפיגלענ

 װאלט ארגאנ אזא אנ אז זײנ> ניט םאפעק קײנ קאנ עס נײטיק.
 מעלוכע פילנאצלאנאלער אזא מיט רעגירנ צו געװענ אומעגלעכ

 נאצלאנא־ דער פאלאטע, צװײטע די איז ארגאנ אזא פסםר. װי
פםםר. פוב ליטעטנ־ראט

 די פונ פארלאמענט־געשיכטע דער אפ זיכ פארופם מע
 זיכ פארופט מע מעלוכעם, אמעריקאנישע אונ אײראפײלשע

 לענ־ דאזיקע די אינ האט סיסטעמ צװײפאלאטיקע די אז דערופ,
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 דעגענערירט פאלאטע צװײטע די אז מינוםנ, בלױז געגעבנ דער
 טארמאז א אינ אוב רעאקציע פוב צ׳ענטער א אינ געװײנלעכ

 דאס אבער דיכטיק. איז אלצ דאם פארוים. באװעגונג דער קעגנ
 צװישנ איז לענדער דאזיקע די אינ װייל דערפאר, פאר קימט

 דער װערנ באוװסט, װי גלײכהײט• קײנ ניטא פאלאטעם די
 ער־ דער װי רעכט־ מער געגעבנ זעלטנ ניט פאלאטע צװײטער

 ארגא־ קלאל, אלם פאלאטע, צװײטע די װערט דערצו אונ שטער,
 בא־ דורכ זעלטנ ניט אויפנ, ניט־דעמאקראטישנ א אפ ניזירט

 דאזיקע די אז צװײפל, אנ אויבנ• פונ מיטגלידער אירע שטימענ
 צװישנ גלײכהײט דורכפירנ זאל מע װענ זײנ, ניט װעלנ מינוסנ

 אזוי פונקט פאלאטע צװײטע די ארגאניזירנ אונ פאלאטעס די
ערשטע. די װי דעמאקראטיש,

 פונ פראיעקט צומ דערגאנצונג א פאר מענ לײגט װײטער (6
 מיט־ צאל די אױםצוגלײכנ פאדערט װאס קאנםטיטוציע, דער

 פאר־ דאזיקנ דעמ אז מײב, איכ פאלאטעם. בײדע פונ גלידער
 מײנונג, מײנ לויט גיט, ער אנעמעב. געקאבט מענ װאלט שלאג

 די אונטער שטרײכט ער װײל פלױםנ, פאליטישע בעפײרעשע
פאלאטעם. די פרנ גלײכהײט

 דער פונ פראיעקט צומ דערגאנצונג א גײט וױיטער (7
 די װײלנ צו פארגעלײגט װערט איר לויט װאס קאנסטיטוציעי

 אינעמ װי אזױי פונקט נאצ?אנאליטעטנ־ראט אעעמ דעפוטאטנ
 דא־ דעמ אז מײנ, איכ װאלנ. דירעקטע דורכ פארבאנד־ראט,

 ער עמעס, אנעמענ. געקאנט אויב מענ װאלט פארשלאג זיקנ
 װאלנ. די בא אומבאקװעמלעכקײטנ טעכנישע אײניקע שאפנ קאנ

 געװינם. פאליטישנ גרױםנ א געבנ ער װעט דעיפאר אבער
 באצלאנאליטעטנ־ פונעמ אװטאריטעט דעמ העכערב דארפ ער װייל
ראט.
צונג א גײט װײטער (8  לויט װאס ,40 ארטיקל צומ דערגאנ

 אויבער־ פונעמ פרעזידלומ דעמ געבנ צו פארגעלײגט װערט איר
געזעצגעבערישע צײטװייליקע ארויסצוגעבנ רעכט דאם ראט
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 ריכטיקע קײנ ניט איז דערגאנצונג דאזיקע די אז מײנ־ איכ אקטנ.
 דארפ, מע צוזאמענפאר. פרנעמ װערנ אנגענומענ ניט דארפ אונ

 ארויס גיט געזעצנ װענ לאגע, דער צו םאפ א מאכנ ענדלעכ,
 אר־ רײ גאנצע א באר ארגאב, אװעלכער־עס־איז אײנער ביט

 םטאבילקי_יט פונ פריבציפ דעמ װידערשפרעכט לאגע אזא גאנענ.
 אונדז איז געזעצנ די פונ םטאבילקײט אונ געזעצנ. די פונ

 געזעצגעבערישע די אנדערש. װענ־עס־איז װי מער, נײטיק איצט
 אײנ פונ בלויז רוערב פארװירקלעכט דארפ פססר אינ מאכט

פססר. פונ אויבער־ראט פונעמ ארגאנ,
 אר־ ־טב48 צומ דערגאנצונג א פאו מענ לײגט װײטער (9

 איר לויט װאם קאנםטיטוציע, דער פרנ פראיעקט פונעמ טיקל
 אוי־ פונעמ פרעזידלומ פונעמ פארזיצער דער אז מענ, פאדערט

 דורכנ ניט װערנ געװײלט זאל סםר פארבאנד פונעמ בער־ראט
 באפעלקערונג גאנצער דער דורכ נאר פסםר, פוב אויבער־ראט

 קײנ ניט איז דערגאנצונג דאזיקע די אז ׳מײנ איכ לאנד. פונ
 אונדזער פונ גללסט דעמ ניט אנטשפרעכט זי װי״יל ריכטיקע,

 קאנסטיטוציע אונדזער פונ סיסטעמ דער לויט קאנםטיטוציע.
 פרעזירענט, אײנפערזאביקער קײנ זיינ ניט פםסר אינ דארפ
 באפעלקערװג, גאבצער דער דורכ אויסגעװײלט װערט װאס

 דעמ קעגנשטעלנ זיכ קאנ װאס אונ אויבער־ראט, מיטנ צוגלײכ
 קאלעגלא־ א פסםר אינ איז פרעזידענט דער אויבער־ראט.

 אײגגע־ אױבער־ראט, פונעמ פרעזידלומ דער איז דאס—לער,
 אויבער־ פונעמ פרעזידלומ פונעמ פארזיצער דעמ אויכ שלאסנ

 בא־ גאנצער דער לורכ ניט אויסגעװײלט װערט װאם ראט,
 באריכט־ איז װאם אונ אויבער־ראט, דורכנ נאר פעלקערונג,

 געשיכטע דער פונ דערפארונג די אויבער־ראט. פארנ פליכטיק
 םא־ דער איז אױבער־ארגאנענ די פונ געבוי אזא אז באװייזט,

 אומגע־ פונ לאנד דאס גאראנטירט װאס דעמאקראטישער, מע
צופעליקללטנ. וװנטשענע

ארטיקל זעלבנ דעמ צו אױסבעסערונג אנ גײט וױיטער ש(
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 פרנעמ שטעלפארטרעטערם צאל די פארגרעסערנ זאגט: זי .48
 ביז פססר פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ פונעמ פארזיצער

 אײנ זײנ זאל רעפובליק פארבאנדישער יעדער פונ קעדײ עלפי
 אויסבעסערונג דאזיקע די אז מײני איכ שטעלפארטרעטער.

 אונ זאכ די פארבעסערט זי וױיל אנעמעני געקאנט מענ װאלט
 פרעזידעמ פונעמ אװטאריטעט דעמ פארפעסטיקנ בלויז קאנ

פססר. פונ אױבער־ראט פונעמ
п) זי <77 ארטיקל צומ אויסבעסערונג אנ גײט וױיטער 

 פאלקס־ אלגעמײנ־פארבאנדישנ נײעמ א ארגאניזירנ צו פאדערט
 לאנדשוצ־אינדוסטריע. דער פונ פאלקאמאט קאמיסאריאטי-א

 גע־ אויכ מענ װאלט אויםבעסערונג דאזיקע די אז מײב, איכ
, אנעמענ דארפט ) נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ א  גע־ רײפ איז עם װייל )

 אונ לאנדשוצ־אינדוסטריע אונדזער אױסצוטײלנ צײט די װארנ
 מיר אויםפורעמונג. פאלקאמאטישע אנטשפרעכיקע די איר געבנ

 אונדזער פארבעםערנ בלױז געקאנט װאלט דאס אז דוכט,
לאנדשרצ.

 פובעמ 124 ארטיקל צומ אױםבעםערונג אנ גײט װײטער (12
 אימ ענדערנ צו פאדערט װאס קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט

 רעלי־ אפריכטנ צו װערנ פארװערט זאל עם אז ריכטונג, אזא אינ
 דארפ אויסבעסערונג דאזיקע די אז מײנ, איכ ריטואלנ. גלעזע

 גײסט דעמ ניט אנטשפרעכט װאס אזא> אלם אפװארפנ, מענ
קאנםטיטוציע. אונדזער פונ

 מער א האט װאס אויסבעסערונג, אײנ נאכ צולעצט, בו(
 אנ װעגנ רײד איכ כאראקטער. װעזנטלעכנ װײניקער אדער

 דער פונ פראיעקט פונעמ ארטיקל ־טנ135 צומ אריסבעסערונג
 בא װאלרעכט די אפצונעמעב פאר לײגט זי קאנסטיטוציע.

 געװע־ אלע בא װייסגװארדײער, געװעזענע בא קולט, פונ דיבער
 מיט ניט זיכ באשעפטיקנ װאם פערזאנעני בא אונ מענטשנ זענע

 באגרענעצנ —יעדנפאלם, אדער, ארבעט, אלגעמײנ־נוצלעכער
קאטעגאריעי דאזיקער דער פונ פערזאנענ די פוב װאלרעכט די
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 אױםגעװײלט ניט אבער װײלנ, צו רעכט דאס בלױז זײ געבנדיק
 אױכ דארפ אויסבעםערונג דאזיקע די אז ימײב איכ װערב. צו

 װאל־ די אפגענומענ האט ראטנמאכט די װערנ. אפגעװארפנ
 עלע־ עקספלואטאטארישע אונ ניט־ארבעטנדיקע די בא רעכט

 פע־ באשטימטנ א ביז צײטװײליק, באר אײביק, אפ ניט מענטנ
 האבנ עלעמענטנ דאזיקע די װענ צײט, א געװענ איז עם רלאד.

 קעגנ־ האבנ אונ פאלק דעמ קעגנ מילכאמע אפענע אנ געפירט
 גע־ םאװעטישער דער געזעצנ. סאװעטישע די קעגנ געװירקט

 ענט־ דער געװענ איז רואלרעכט דאם זײ בא אפנעמענ װעגנ זעצ
 פונ קעגנװירקונג. דאזיקער דער אפ ראטנמאכט דער פונ פער

 פארלאפענעמ אינעמ צײט. װײביק ניט אריבער איז אנ דעמלט
 עקספלואטא־ די אז דערצו, דערשלאגנ זיכ מיר האבנ פערלאד
 ראטנמאכט די אונ געװארב, פארניכטעט זײנענ קלאסנ טארישע

 צי קראפט. אומבאזיגבארער אנ אינ געװארנ פארװאנדלט איז
 געזעצי דאזיקנ דעמ איבערצוקוקב צי״יט די געקומענ ניט איז
 איז דאס אז זאגטי מע צײט. די געקומענ איז עס אז מײנ, איכ

 אױבער־ארגא־ די אינ דורכקריכנ קאנענ עס װײל געפערלעכ,
 װער־ ראטנמאכט, דער פי_ינטלעכע עלעמענטנ לאנד פונעמ נענ

 גא- באלעגופימ, װײםגװארדײער, געװעזענע די פונ ניט־װער
 מוירע װאם פאראנ אײגנטלעכ דא איז װאם נאר אאװ. לאכימ

 װאלד אינ מענ דארפ װעלפ, פאר מוירע מענ האט האבנ? צו
ע )א גײנ. ניט כ ע ל ײ ר ג פ נ ו ב ע ל פ ו נ א י ־ זאלי א ר ו  שט

ע יש ( מ . ב ט נ ע מ ס י ד א ל פ  געװע־ אלע ניט זײנענ ערשטנם, א
 פײנטלעכ גאלאכימ אדער װײםגװארדײער באלעגופימ. זענע
 װױניט־וװ װעט פאלק דאם אויב צװײטנס, ראטנמאכט. דער

 אז באטײטנ, דאס װעט מענטשב, פײנטלעכע אויסװײלנ אפילע
 גאר ביז אװעקגעשטעלט איז ארבעט אגיטאצלאנעלע אונדזער
 אויב שאנדי אזא פארדינט פולשטענדיק האבנ מיר אונ שלעכט,

 באל־ א אפ גײב װעט ארבעט אגיטאציאנעלע אונדזער אבער
 פײנט־ קײנ דורכלאזנ ניט פאלק דאס װעט אויפנ, שעװיםטישנ
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 מע עםי הײםט אויבער־ארגאנענ. זײבע אינ מענטשב לעכע
ע כביקענ ניט אונ ארבעטני דארפ ש י מ ר ו ט ש ־ ) ס י ד א ל פ  א

, ) נ ט נ  װעט אלצ אז װאדטנ, ניט אונ ארבעטנ, דארפ מע מע
 פאר־ אדמיניסטראטױוע פונ םײדער אינ גרײטערהײט קומענ

 עם אז געזאגט. יאר 1919 אינ נאכ האט לעביב ארדענובגעב.
 פאר געפינעג װעט ראטנמאכט די װענ צײט־ די וױיט ניט איז

 בא־ שומ קײנע אנ װאלרעכט אלגעמײב אײנצופירנ נוצלעכ
מ אנ אכט: לײגט גרענעצובגענ. ו ש ע נ ײ ־ ק נ ו צ ע נ ע ר ג א  ב

. נ  אויסלענ־ די װענ צײט, יענער אינ געזאגט ער האט דאס גע
 ליקװידירט, געװענ ניט נאכ איז קריגס־אינטערװענציע דישע

 ג?ל זיכ האבנ לאנדװירטשאפט אונ אינדוםטריע אונדזער אונ
 שױנ זײנענ אנ דאנ פונ לאגע. פארצװײפלטער א אינ פונענ

 אויסצופילנ כאװיירימ, צײט, ניט שויב איז צי יאר. 17 אריבער
צײט. איז עם אז מײנ, איכ ? אנװײזונג לעניבס
 װערק זײנ איב יאר 1919 איב געזאגט האט לעניב װאם אט

 דערלױבט רקפ)ב(״. דער פונ פראגראמ דער פונ ״פראיעקט
פארצולײענענ:

 קעדײ מאסנ, ארבעטנדיקע די אופקלערנ דארפ ר.ק.פ. ״די
 פאר־ פונ פאראלגעמײנערונג ניט־ריכטיקע א אױסצומײדנ

 אפנעמענ דאס אז באדערפענישנ, היםטארישע בײגײענדיקע
 שײכעס קײנ ניט קלאל האט בירגער טײל א בא װאלרעכט די

 דער אינ פארקומענ פלעגט דאם װי ראטנ־רעפובליק־ דער אינ
 באשטימ־ א צו רעפובליקנ, בורזשואז־דעמאקראטישע מערהײט

 רער־ לעבנ גאנצנ אפנ װערנ װאס בירגער, קאטעגאריע טער
 עקם־ די צו בלויז זיכ באציט עם נאר רעכטלאזע, פאר קלערט

 פונ גרונט־געזעצנ די טראצ װאם, די, צו בלויז פלואטאטארב,
 פאראקשנט זײ זײנענ ראטנ־רעפובליק, סאצלאליםטישער דער
 אײנ־ אינ לאגע, עקספלואטאטארישע זײער פארטײדיקנ אינ

 מיט עםי הײםט פארהעלטענישנ. קאפיטאליסטישע די היטנ
אונ סאןײאליזמ דער זיכ פארפעםטיקט עס װאס טאגי יעדנ
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 אביעקטיװ האבנ װאס די, פונ צאל די זיכ פארקלענערט עם
 אײנ־ אדער עקספלואטאטארנ פארבלײבנ צו מעגלעכקײט די

 דער אינ װערט פארהעלטענישנ, קאפיטאליסטישע די האלטנ
 פארקלענערט זיכ פונ אלײנ זײט, אײנ פונ ראטנ־רעפובליק,

 װאל־ דאם אפ נעמט מע װעמענ בא די, פונ פראצענט דער
 קױמ רוםלאנד אינ איצט איז פראצענט דאזיקער דער רעכט.

 זי_יט, צװײטער דער פרנ פראצענט. דרײ צװײ פונ גרעםער
 פונ אופהער דער צוקונפט ניט־װײטער גאר רער אינ קאנ
 דער פונ פארענדיקונג די אונ אינװאזיע אויםערלעכער דער

 בא־ געװיסע בא עקספראפרלאטארני די פונ עקספראפרלאציע
 מעלוכע־ פראלעטארישע די װענ לאגע, א שאפנ דינגונגענ,

 דעמ דערשטיקנ צו מיטלענ אנדערע אױםקלײבנ װעט מאכט
 אײבפירנ װעט אונ עקםפלואטאטארב די פוב װידערשטאנד

ע װאלרעכט אלגעמײנ ב ײ ק נ ־ א נ ו צ ע נ ע ר ג א ב מ ו ש
 פארטיזדאט, פונ אויסגאבע ,94 ז. ,XXIV ב. )לענינ, נ״ ע ג

 יאו־(. 1935
קלאר. זיכ, דאכט
 דערגאנצונגענ אונ אויסבעםערונגענ די מיט עם האלט אזױ

פםםר. פונ קאנםטיטוציע דער פונ פראיעקט צומ



VI

 נײער דער פונ באדײטובג די
פססר פונ קאנסטיטוציע

 אלפאלקישער דער פונ רעזולטאטנ די לויט אורטײלנדיק
 קאנ כאדאשימ, 5 קימאט געדויערט האט װאם באהאנדלונג,

 קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט דער אז זײנ, מעשאער זיכ מענ
־ צוזאמענפאר. דאזיקנ דעמ פוב װערב באװיליקט װעט ר ו )שט  

ע יש , מ נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ ם א א נ װ ע ײ ר ג ע ב י ר נ א י  א
נ . א ע י צ א װ ר א ע ל ד א ט ז ל ע ט כ ש י פ.( ז או

 א האבנ ראטנפארבאנד דער װעט ארומ טעג עטלעכע אינ
 די אפ גענויט איז װאם קאבםטיטוציע, םאצלאליםטישע א נײע,

 דעמאקרא־ םאצלאליםטישב פאנאנדערגעװיקלטנ פונ יעםוידעם
טיזמ.

פא־ רעדט װאס דאקומענט, היםטארישער א זײנ װעט דאם
 די װעגנ פראטאקאל־םטיל, א אינ קימאט געפרעםט, אונ שעט

 פאקטנ, די װעגנ פססר, אינ סאצלאליזמ פונעמ זיג פונעמ פאקטנ
 קא־ דער פונ באפרײט זיכ האבנ פססר פונ ארבעטנדיקע די אז

האט פםסר אינ אז פאקטב, די װעגנ שקלאפעיײ פיטאליםטישער
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 קאנםעקװענטע סאפ ביזנ פאנאנדערגעװיקלטע, די געזיגט
דעמאקראטיע.

 דאם, אז אײדעס, זאגט װאס דאקומענטי א זי_ינ װעט דאס
 מיליאנעב נאכ טרוימענ עס אונ געטרױמט האבנ עם װאם װעגנ

 שוינ איז — לענדער, קאפיטאליסטישע די אינ מענטשב ערלעכע
ע פארוױרקלעכטאינפסםר. ש י מ ר ו ט ש ( ) . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 דאס, אז אײדעס, זאגט װאם דאקומענט, א זײנ װעט דאס
 פאר־ פולשטענדיק קאנ פססר, אינ פארװירקלעכט איז עס װאם

ע לענדער. אנדערע איב אויכ װערנ װירקלעבט ש י מ ר ו ט ש (  
) . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 בא־ אינטערנאציאנאלע די אז ארויס, דרינגט דערפונ אבער
 קױמ קאנ פססר פונ קאנסטיטוציע נײער דער פונ דײטונג

װערנ• איבערגעשאצט
 די באשפײט פאשיזמ פונ כװאליע מוטנע די װענ איצט,

 מאכט אונ ארבעטער־קלאס :פונעמ באװעגונג סאצלאליסטישע
 די פוב שטרעבונגענ דעמאקראטישע די צוגלײכ בלאטע מיט

 נייע די װעט װעלטי צױױליזירטער דער פוב מענטשנ בעסטע
 פא- קעגנ באשולדיקונג־אקט א זײב פםםר פונ קאנםטיטוציע

 דער אז דעמ, װעגנ רעדט װעלכער באשולדיקונג־אקט, א שיזמ,
פלא־ )א אומבאזיגבאר. זללנענ דעמאקראטיע די אוב סאצלאליזמ  

) . נ ט נ ע מ ם י  א זיינ װעט פססר פונ קאנסטיטוציע נײע די ד
 די, אלע פאר אוגטערשטיצונג רעאלע א אונ הילפ מאראלישע

 בארבארײ. פאשיםטישער דער קעגנ קאמפ א איצט פירנ װאם
ע ש י מ ר ו ט ש ( ) . ב ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 פוב קאנסטיטוציע בייע די האט באדללטונג גרעםערע א נאכ
 פונ פעלקער די פאר אויב פםסר. פונ פעלקער די פאר פםסר

 פססר פונ קאנסטיטוציע די װעט לענדער קאפיטאליסטישע די
 פעל־ די פאר איז טאט, פוב פראגראמ אלס באדײטונג א האבנ
 זײער פונ םאכאקל אלם באדײטובג א זי האט פססר פונ קער

 בא־ דער פונ פראנט אפנ זיגנ זײערע פוב םאכאקל אלם קאמפ,
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 דורכגע־ פונעמ רעזולטאט אינ מענטשהײט. דער פונ פרײונגז
 פרײ־ אונ אנגענעמ איז אפקומענישנ אונ קאמפ פונ װעג מאכטנ

 די װעגנ רעדט װאס קאנסטיטוציע, אײגענע אנ האבנ צו דיק
 צו פרײדיק אונ אנגענעמ איז עס זיגנ• אונדזערע פונ פרוכט
 מענטשנ אונדזערע געשלאגנ זיכ האבנ עם װאס פאר וויסנ,

 װעלט־היסטארישנ דעמ דערשלאגנ זיכ האבנ זײ וױאזוי אונ
 װאם בלוט, דאס אז װיסנ, צו פרײדיק אונ אנגעבעמ איז עס זיג,

 געװענ ניט איז פארגאסנ, בעשעפע האבנ מענטשנ אונדזערע
־ רעזולטאטנ. זײנע געבראכט האט עם אז אומזיסטי נ ר ע י ו ד (  

ע ק י ( ד . נ ט נ ע מ ם י ד א ל פ  אונדזער גײסטיק באװאפנט דאם א
 ארבעט־אינטעלי־ אונדזער פויערטומ, אונדזער ארבעטער־קלאם־

 געזעצ־ פונ געפיל א דערװעקט אונ פארויס באװעגט דאס גענצ.
 אײגענע די אינ גלויבנ דעמ פארפעסטיקט דאס שטאלצ. לעכנ

 דעראבערנ צו אפ קאמפ נײעמ צומ מאביליזירט אונ קויכעם
ע )א קאמוניזמ. פונ זיגנ נײע ש י מ ר ו ט • ש ע י צ א ר אװ ע  ד

ר ע צ נ א ל ג א ט ז ל ע ט כ ש י . ז פ ו ר א א ע ק י ד נ ר ע נ ו  ד
 כאװער דער לעבנ ״זאל :נ פ ו ר ם י ו א ע נ ײ מ לג-ע א א״ ר ו ״ה

ט םטאלינ!״ ײ ה ר ע ק י ד נ ע ײ ט ט ש ג נ י ר ז ע ־ ד נ ע מ א ז ו  צ
ר א מ פ ע ״ ד ל א נ א ל צ א נ ר ע ט נ י א נ ״ כ א נ נ ל י פ ם י ו  א
מ ע ״ ד ל א נ א ל צ א נ ר ע ט נ י א ט ״ ר ע י װ ע ד י צ א װ  בא־ א
: נײט. נ ע ײ ר ש ע ג ס י ו  פירער אונדזער לעבנ ״זאל :״,״הורא א

סטאליבי״( באװער



 פארזיצער פונעמ באריכט
רעדאקציע־קאמיםיע דער פונ

т אפנ а ראפנ־צוזאמןננפאר
מ ע נ ו ד פ נ א ב ר א ר פ ם ס

װ. י. סטאלינ כ׳
י. 1936 דעקאבער 5 דעמ

 דעלעגאטנ די אופ נעמענ אװאציע שטורמישער א מיט
 דערהערנ עס םטאלינ; כאװער דעמ צוזאמענפאר פונעמ

 לעבנ ״זאל םטאלינ!״, כאװער דעמ ״הורא אױםרופנ: זיכ
 באליבטער אונדזער לעבנ ״זאל סטאלינ!״, כאװער דער

 ני-יער דער פונ שעפער דער לעבנ ״זאל !״,םטאלינ כאװער
 םטאלינישע די לעבנ ״זאל םטאליני״ כאװיער קאנםטיטוציע

הורא!״ קאנסטיטוציע!

 איר פארענדיקט האט רעדאקציע־קאמיסיע די אװײרימז3
 רעדאקציע־ דער פונ ארבעט דער פונ רעזולטאט אינ ארבעט.

 ענדגילטיקנ פונעמ פראיעקט א באקומענ זיכ האט קאמיסיע
 פאנאנדער־ איז פראיעקט דער קאנסטיטוציע. דער פוב טעקסט

 הײסט צוזאמענפאר. פונעמ מיטגלידער אלע געװארנ געשיקט
אימ. מיט באקאנט איז צוזאמענפאר דער אז עס,

 רעדאקציע־ די האט פראיעקט, פונעמ זענ צו איז עם װי
 אויסבעםערונגעב. 43 ארומ אונ ארומ ארײנגעטראגנ קאמיסיע

 פונעמ ארטיקלענ 32 בארירט האבנ אױםבעסערונגענ דאזיקע די
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 די זײ אינ ארײנטראגנדיק קאנסטיטוציע, דער פונ פראיעקט
 פונעמ ארטיקלענ 114 איבעריקע די ענדערונגענ. יענע אדער

ענדערונג. אנ אנ געבליבנ זײנענ פראיעקט
 אנערקענענ געקאנט מענ װאלט אויסבעםערונגענ 43 די פוב

 אויסבעסערונגענ. ר אדער 6 װעזנטלעכע װיפל־ניט־איז פאר
 אױםבעסערונגענ? אנ פאר דאם זײנענ װאם

 פראיעקט אינעמ .8 ארטיקל צומ אויםבעםערונג די ערשטנם,
 אזוײ פארמולירט ארטיקל דער איז קאנסטיטוציע דער פונ

 זײ פאר װערט פארנעמעני קאלװירטנ די װאס ערד, ״די
 אײביק״. אפ הײםט דאס באבוצ, אנטערמיניקנ אפ פארפעסטיקט

ארטיקל: פונעמ טעקסט אזא גיט פארמולירונג נײע די
 זײ פאר װערט פארנעמענ, קאלוױרטנ די װאס עו־ד, ״די

נ אפ פארפעסטיקט ט ם י ז מ ו  דאם באנוצ, אנטערמיניקנ אוב א
אײביק״. אפ הײסט

 נײ־ אונ קלאר איז אויסבעםערונג דאזיקע די אז מײנ, איכ
דערקלערונג. קײנ אינ ניט זיכ טיקט

 ארטיקל ש־טנ דעמ שײעכ איז אױסבעםערונג צװײטע די
 פארמולירונג אלטע די קאנםטיטוציע. דער פונ פראיעקט פונעמ

ארטיקל: דאזיקנ דעמ פונ
 אר־ זײערע אפ בירגער די פונ אײגנטומ פערזענלעכע ״דאס

 א אפ אונ װוינ־הויז א אפ אפשפארונגענ, אונ בעט־האכנאםעס
 שטוב־װירטשאפט פונ זאכנ אפ שטוב־װירטשאפט, באהילפיקער

 פערזענלעכנ פונ זאכנ אפ אױכ װי באנוצ, טאגטעגלעכנ פונ אונ
 דורכבגעזעצ׳/ געשיצט װערט —באקװעמלעכקײט אונ געברויכ

 :10ארטיקל פונעמ פארמולירונג נײע די
ס דא ט ״ כ ע נ ר ו נ פ כ ע ל נ ע ז ר ע מ פ ו ט נ ג ײ  די פונ א

 אפ אפשפארונגענ, אונ ארבעט־האכנאסעס זײערע אפ בירגער
 זאכנ אפ שטוב־װירטשאפט, באהילפיקער א אפ אונ װוינ־הויז א

 זאכנ אפ באנוצ, טאגטעגלעכנ פונ אונ שטוב-װירטשאפט פונ
כ װי באקװעמלעכקײט, אונ געברויכ פערזענלעכנ פונ י ו א  
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ם א ט ד כ ע ג צו ר ע נ ע ש ר א כ י ע ל נ ע ז ר ע מ פ ו ט ב ג ײ  א
נ ו י פ נ ד ר ע װ ־ ־ ר ע ג ר געזעצ״. דורכנ געשיצט בי

 אינ אז מײנ, איכ אונ, קלאר איז אױסבעםערונג דאזיקע די
ניט. זיכ זי נײטיקט דערקלערונג ספעצלעלער קײנ

 די .35 ארטיקל דעמ שללעכ איז אויםבעסערונג דריטע די
:ארטיקל דאזיקנ דעמ פונ פארמולירונג אלטע

 דע־ פונ צונױפגעשטעלט װערט באצלאנאליטעטנ־ראט ״דער
 פוב אויבער־ראטנ די דורכ אויסגעטײלט װערנ װעלכע פוטאטנ,

 ראטנ די דורכ אונ רעפובליקנ אװטאנאמע אוב פארבאבדישע די
 אװטאנאמע די פונ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ די פונ

 רעפוב־ פארבאנדישער יעדער פונ דעפוטאטנ צענ צו :געגנטנ
 אונ רעפובליק אװטאנאמער יעדער פונ דעפוטאטנ פיבפ צו ליק,

געגנט״. אװטאנאמער יעדער פונ דעפוטאטנ צװײ צו
 ארטיקל: דאזיקנ דעמ פונ פארמולירונג ני_יע די

ט נאצלאבאליטעטנ־ראט ״דער ר ע כ װ ר ו ד ט ל ײ װ ע ג ם י ו  א
י ר ד ע ג ר י ב ב ו ר פ ס ם ט פ י ו י ל ע ד ש י ד נ א ב ר א ב פ ו  א

ע מ א נ א ט װ , א נ ק י ל ב ו פ ע ע ר מ א נ א ט װ נ א ו א נ ט נ ג ע  ג
ע ל א נ א ל צ א נ נ ז ר לו-יט קרלל ע : ד ע מ ר א  דע־ 25 צו נ

נ ט א ט ו ב פ ו ר פ ע ד ע ר י ע ש י ד נ א ב ר א , פ ק י ל ב ו פ ע  ר
ו נ 11 צ ט א ט ו פ ע נ ד ו ר פ ע ד ע ר י ע מ א נ א ט װ ־ א ב ו פ ע  ר

, ק י ו ל נ 5 צ ט א ט ו פ ע נ ד ו ר פ ע ד ע ר י ע מ א נ א ט װ  א
ט נ ג ע : ג ו נ צו א ט אײ א ט ו פ ע נ ד ו נ פ ד ע  נאצלא־ י

נ ל א קרללז״. נ
 אינעמ סי_י פאלאטעם, די פונ גלללכדױיט די אז עס, הײםט

 דעמאקרא־ זײער פונ זינ אינעמ םי_י צאל־באשטאנד זײער פונ זינ
 דא־ דעמ אינ אפגעהיט פולשטענדיק איז אויסבילד־ונג, טישער

ארטיקל. זיקנ
 די •40 ארטיקל דעמ שײעכ איז אױסבעסערונג פערטע די
ארטיקל: דעמ פונ פארמולי־רונג אלטע

פונ אױבער־ראט רורכנ אנגענומענ װערנ װאס געזעצנ, ״די
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 דעמ פונ אונטערשריפטנ די מיט פארעפנטלעכט װערנ פםםר,
 אױ־ פונעמ פרעזידלומ פונעט םעקרעטאר דעמ אונ פארזיצער
פססר״. פונ בער־ראט

ארטיקל: פונעמ פארמולירונג נײע רי
 אויבער־ראט פונעמ אנגענומענ װערנ װאם געזעצנ, ״די

נ די אפ פארעפנטלעכט װערנ פסםר, פונ כ א ר פ נ ש ו  רי פ
ע ש י ד נ א ב ר א נ פ ק י ל ב ו פ ע י ר יטד  פונ אונטערשריפטנ מ

 פונעמ פרעזידלומ פונעמ סעקרעטאר דעמ אונ פארזיצער דעמ
פםסר״. פוב אויבער־ראט

 מײ־ מיינ לויט אונ, פארשטענדלעכע א אויסבעםערונג אנ
דערקלערונג. קײנ אינ ניט אויכ זיכ זי נײטיקט נוגג,

 אפ װערב פארעפנטלעכט װעלנ געזעצנ די אז יעס הײםט
и .שפראכנ

 לויט •48 ארטיקל דעמ שײעכ איז אויסבעסערונג פינפטע די
 שטעל־ פיר געװענ פארויםגעזענ איז פארמולירונג אלטער דער

 אוי־ פונעמ פרעזידלומ פונעמ^ פארזיצער פובעמ פארטרעטערס
 פארויםגעזענ װערט פארמולירונג בײער דער לויט בער־ראט.

 רעפוב־ פארבאבדישע דערצאל שטעלפארטרעטער^־־לויט עלפ
ליקנ.

 זי .77 ארטיקל דעמ שײעכ איז אויסבעסערונג זעקסטע די
 אלגעמײב־ עקזיםטירנדיקע די אויסער װאם דערינ, באשטײט

 נאכ אויסצובילדב געפלאנט װערט פאלקאמאטנ פארבאנדישע
 לאנדשוצ־ דער פוב פאלקאמאט דעמ פאלקאמאט, ני.יעמ א אײנעמ

 ניט אויכ זיכ נײטיקט אויסבעםערונג דאזיקע די אינדוםטריע.
דערקלערונג. קײנ אינ

 אר- דעמ שײעכ איז אויסבעםערונג זיבעטע די צולעצט,
 אר־ פונעמ פארמולירונג אלטע די ״כ״. אובטער־פונקט 49 טיקל
:טיקל

פונ אױבער־ראט פונעמ םעסיעם די צװישנ פערלאד ״אינעמ
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 פאל אינ מילכאמע־צושטאנד פרעזידװמ דער דערקלערט פםםר
פסםר״ אפ קריגם־אנפאל א פונ

 ארטיקל: פונעמ פארמולירונג נײע די
 אױבער־ראט פונעמ סעסיעס די צװישנ פעריאד ״אינעמ

 אינ מילכאמע־צושטאנד פרעזידיומ דער דערקלערט פססר פונ
ר פסםר אפ קריגס־אנפאל א פונ פאל ע ד נ א י ל א א נ פ ו  פ

ר ע ט ד ײ ק י ט ײ נ נ ל י פ ו צ ס י ו ע א כ ע ל ר ע ק ל ע פ ב ש י װ  צ
נ ע ג נ ו ט כ י ל פ ר א פ - כ א מ פ נ א ג ע ר װ ע ק י ט ײ ז נ ג ע  ק

ג נ ו ק י ד ײ ט ר א נ פ ג ע . ק ״ ע י ס ע ר ג ע א ש י מ ר ו ט ש ( 
) . נ ט נ ע מ ס י ד א ל פ א

 זײ האבנ אויסבעסערונגענ, איבעריקע די שײעכ איז װאס
 רעדאקציא־ רײב א טראגנ זײ באדײטונג, װעזנטלעכע קײנ ביט

 קײנ אינ ניט זיכ נײטיקנ זײ אז מײנ, איכ אונ, כאראקטער נעלנ
אנאליז. ספעצ?עלנ

 אונ אויסארבעטנ פונ פראט אינ :אויספיר אלגעמײבער דער
 די האט פססר פונ קאבםטיטוציע די אױםפארטיקנ ענדגילטיקנ
 נוצנ. קאלאסאלע געבראכט זיכער באהאנדלונג אלפאלקישע

ע )א ק י ד נ ר ע י ו ד ג נ א ע ל י צ א װ מ א ע ר ד ע װ א  כ
, נ י ל א ט נ ס ר ע ב י נ א צ נ א אל ג נ ז ר ע ה ר ע כ ד י ־ ז י ר ג א  ב

נ פ ו ר ם י ו א ־ ג נ ו ד ם ע װ א ק ע מ ל ע ר ד ע װ א : כ נ י ל א ט  ס
הורא!״( סטאלינ: כאװער דעמ ״הורא



ע י צ ו ט י ט ס נ א ק
צ( ע ז ע ג ־ ט נ ו ר )ג

פונעמ
פארבאנד

םאװעטישע
אציאליסטישע0

רעפובליקנ





 אױסעואװנטלעבנ פונעמ באשטימןנג
уш פאדבאנד פונעמ ואםנ־צחאמענפאו 

רמפןבליןןנ םאצדאליםטישע םאװעטישע

 קאבםטייטוציע ר* באשטעטיקנ װעגב
 )גרובט־געזעצ(

 םאװעטישע פארבאבר פובעמ
דע&ובליקנ יאליםטישע םאצ

ראטנ־צו־ уш אויםערארדנטלעכער דער
 סאװעטישע פארבאנד פונעמ זאמענפאר

: רעפובליקנ םאצלאליסטישע ט מ י ט ש א ב
 קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט דעמ’

 סאװעטישעז פארבאנד פונעמ )גרונט־געזע״צ(
רע־ ״דער אינ רעפובליקנ סאצ?אליסטישע

 געװארנ צוגעשטעלט איז װאס דאקציע,
 פונעמ קאמיסיע רעדאקצלאנעלער דער פונ

. צוזאמענפאר, נ ק י באשטעט
צוזאמענפאר פונעמ פרעזידלומ

י, 1936 דעקאבער 5 קרעמל, מאםקװע,





ל ט פי א I ן
 געזעלשאפטלעכע די

איינארדענונג
 סאצלאליסטישע סאװעטישע פארבאנד דער .1 ארטיקל

 אונ ארבעטער די פונ מעלוכע סאציאליםטישע א איז רעפובליקנ
פויערימ.

 די בילרנ פםטר פונ יעםאד פאליטישנ דעמ .2 ארטיקל
 אויסגע־ זײנענ װאם ארבעטנדיקע, די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ

 אראפ־ פונ רעזולטאט אינ פארפעסטיקט זיכ האבנ אוב װאקסנ
 אונ סאפיטאליםטנ אונ גוטבאזיצער די פונ מאכט די װארפנ

פראלעטאריאט♦ פונעמ דיקטאטור די דעראבערנ פונ
 אר־ די געהערט פסםר איג מאכט גאנצע די ♦3 אלטיקל

 ראטנ די פונ געשטאלט אינ רארפ אוב שטאט פונ בעטנדיקע
ארבעטנדיקע. די פונ דעפוטאטנ פונ

 די בילדנ פםםר פונ יעםאד עקאנא^ישנ דעמ а אלטיקל
 םאצלאליםטישע דאם אונ װירטשאפט־םיםטעמ םאצלאליסטישע

 װאס פראדוציר־מיטלענ, אונ פראדוציר־געצללג די־ אפ אײגנטומ
 ליקװידאציע דער פונ רעזולטאט אינ אײנגעפעסטיקט זיכ האבנ

 אפ־ רער פונ װירטשאפט־סיסטעמ, קאפיטאליסטישער דער פוב
 אונ פראדוציר־געצײג די אפ פריװאט־אײגבטומ פונעם שאפובג

 עקספלו־ דער פונ פארניכטונג דער פונ אונ פראדוציר־מיטלענ
מענטש. דורכ מענטש פוב אטאציע
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 האט פסםר אינ אייגנטומ סאצ?אליםטישע דאס .5 ארטיקל
 אדער אײגנס(, )אלפאלקיש מעלוכע־אײגנטומ פונ פארמ די אדער

 אײגנ־ )דאם אײגנטומ קאאפעראטיװ־קאלװירטישנ פונ פארמ די
 קאאפערא־ פונ אײגנטומ דאם קאלװירטנ, באזונדערע פונ טומ

פארײניקונגענ(. טױוע
 װעל־ די װאםערנ, די אויצרעס, אירע ערד, די .6 ארטיקל

 דער ארצגרובנ, די שאכטעסי די פאבריקנ, די זאװאדנ, די דער,
 פארבינ־ בענק, די לופט־טראנספארט, אונ װאסער־ אײזנבאנ־,

 אונטערנעמונגעב, לאבדװירטשאפטלעכע גרויסע די דונג-מיטלענ,
 ראטװירטנ, )די מעלוכע דער פוב ארגאגיזירט זײנענ װאס

 קאמונא־ די אויכ אונ אדג.(, םטאנציעס מאשינ־טראקטארנע די
 די אינ וװינונג־פאנד גרונטיקער דער אונ אובטערנעמװגענ לע

 מעלרכע־ א זײנענ פונקטנ אינדוםטרלעלע די אינ אונ שטעט
אײגנם. אלפאלקיש אנ הײסט דאם אײגנטומ,

 די איב אונטערנעמונגענ געזעלשאפטלעכע די ך. ארטיקל
 זײ־ מיט ארגאניזאציעס קאאפעראטיװע די אע אוב קאלװירטנ

 די װאם פראדוקציע, די אינװענטאר, טויטנ אונ לעבעדיקנ ער
 פראדוצירנ, ארגאניזאציעס קאאפעראטיװע די אונ קאלװירטנ

 געזעל־ דאס בילדב געבײדעם געזעלשאפטלעכע זײערע אויכ װי
 אונ קאלװירבנ די פונ אײגנטומ סאצלאליסטישע שאפטלעכע,

ארגאניזאציעם. קאאפעראטיװע
 גרונט-האכ־ דער אויסער האט, הױפ קאלװירטישער יעדער

 װירטשאפט, קאלװירטישער געזעלשאפטלעכער דער פוב נאסע
 ערד־כײלעק ביײהויפישנ קלײבעמ א באבוצ פערזענלעכנ אינ
 אפנ װירטשאפט באהילפיקע א אײגנטומ פערזענלעכנ אינ אונ

 אויפעם פי, פראדוקטיװע וװינ־הויז, א ערד־כײלעק, ביײהויפישנ
 העסקעמ אינ ־־ אינװענטאר לאנדװירטשאפטלעכנ קלײבעמ אונ

ארטעל. לאנדװירטשאפטלעכנ פונעמ םטאטוט מיטנ

װאסדי די .8 ארטיקל װערט פארנעמענ, קאלװירטב ערד,
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 באנוצ׳ אנטערמיניקנ אוב אומזיסטנ אפ פארפעסטיקט זײ פאר
אײביק. אפ הײסט דאס

 װירטשאפט־ םאציאליסטישער דער מיט צוגלײכ .9 ארטיקל
 פססר, אינ װירטשאפט־פארמ הערשבדיקע די איז װאס סיסטעמ,
 אינ־ פונ װירטשאפט פריװאטע קלײבע א געזעצ דער דערלאזט

 פער־ אפ באזירט איז װאם קוםטארנ, אונ פויערימ דױױדועלע
 עקספלואטאציע די אויס שליסט װאם אוב ארבעט זענלעכער

ארבעט. פרעמדער פונ
 פונ אײגבטומ פערזענלעכנ פונ רעכט דאס .10 ארטיקל

 אפ אפשפארובגענ, אוב ארבעט־האכנאסעם זײערע אפ בירגער די
 זאכנ אפ שטוב־װירטשאפט, באהילפיקער א אפ אונ וװינ־הויז א

 פרנ זאכנ אפ באנוצ, טאגטעגלעכנ פוב אונ שטוב־װירטשאפט פונ
 רעכט דאס אויכ װי באקװעמלעכקײט, אונ געברױכ פערזענלעכנ

 װערנ —בירגער די פונ אײגנטומ פערזענלעכ יארשענענ צו
געזעצ. דורכב געשיצט

 װערט פססר פונ לעבנ װירטשאפטלעכע דאס ♦11 ארטיקל
 פאלקװירטשאפט־ מעלוכישנ דעמ דורכ געריכט אונ באשטימט

 געזעל־ דאס פארגרעםערנ פונ אינטערעםנ די אינ פלאנ לעכנ
 מא־ דעמ פונ אופשטײג קעםײדערדיקנ פונ רניכטומ, שאפטלעכע

 פאר־ פונ ארבעטנדיקעי די פונ ניװא קולטורעלב אונ טעריעלנ
 פארשטארקנ פוג אונ פסםר פונ אומאפהעבגיקײט די פעסטיקנ

שוצפײיקײט. זײנ
 זאכ א אונ פליכט א פססר אינ איז ארבעט .12 ארטיקל

 לויטנ ארבעט, צו פײיק איז װאם בירגער, יעדנ פונ ערע פונ
ניט״ עסט דער ניט, ארבעט עס ״װער :פרינציפ
 סאציא־ פונ פריבציפ דער פארװירקלעכט װערט פססר אינ

ט פײיקײט, זי_ינ לוי־ט יעדערנ ״פונ ליזמ: ערנ־־לוי עד  אר־ זײנ י
בעט״.
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לי3קא II ס
איינארדענונג מעלוכישע די
 םאציאליסטישע סאװעטישע פארבאנד דער .13 ארטיקל

 יעםאד אפנ געבילדעט מעלוכע, פארבאנדישע א איז רעפו־בליקנ
 סאװעטי־ גלי״יכבארעכטיקטע פונ פארײניקונג פרײװיליקער פונ
רעפובליקנ: סאצלאליסטישע שע

 סאצלאליס־ פעדעראטיװער סאװעטישער רוםלענדישער דער
רעפובליק, טישער

רעפובליק, םאציאליסטישער סאװעטישער אוקראלנישער דער
רעפובליק> סאצלאליםטישער סאװעטישער װײםרוסישער דער
 .םאציאליסטישער סאװעטישער אזערבי_ידזשאנישער דער

רעפובליק,
רעפובליק, סאציאליסטישער סאװעטישער גרוזינישער דער
רעפובליק, םאצלאליסטישער סאװעטישער ארמענישער דער
 רעפױ סאציאליסטישער סאװעטישער טורקמענישער דער

בליק•
רעפובליק, םאציאליםטישער םאװעטישער אוזבעקישער דער
 רעפו־ סאצלאליםטישער סאװעטישער טאדזשיקישער דער

בליק,
רעפובליק, סאציאליסטישער םאװעטישער קאזאכישער דער
 רעפובליק. םאציאליסטישער םאװעטישער קירגיזישער דער

 םאװע־ פארבאנד פונעמ קאמפעטענצ דער .14 אלטיקל
 העכ־ זלינע פונ געשטאלט אינ רעפובליקנ סאצלאליסטישע טישע
 מעלוכע־ דער פונ ארגאנענ די פונ אונ מאכט־ארגאנענ םטע

געהערנ: פארװאלטונג
 צװישבפעלקערלעכע איב פארבאנד דעמ פארטרעטנ דאס א(

 אנדערע מיט אפמאכנ ראטיפיצירב אונ שליםנ דאס באצלונגענ,
 ;מעלוכעם
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שאלעמ; אונ מילכאמע פונ פראגנ די ב(
רעפױ נײע פסםר פונ באשטאנד אינ ארײנעמענ דאס ג(
;בליקנ
 קאג־ דער פונ אויספילונג דער איבער קאנטראל דער ד(

 פונ קאנסטיטוציעס די אז זיכערנ, דאס אונ פסםר פונ םטיטוציע
 קאנםטיטו־ דער אנטשפרעכנ זאלנ רעפובליקנ פארבאנדישע די

פססר; פונ ציע
 צװישנ גרענעצנ די פונ ענדערונגענ די באשטעטיקנ דאס ה(

רעפובליקב; פארבאנדישע די
 אוב קאנטנ גײע פונ אויסבילדונג די באשטעטיקנ דאם ו(

 אינעפ^בא־ רעפובליקנ אװטאנאמע נײע פונ אױכ אוב געגנטב,
רעפובליקנ; פארבאנדישע די פונ שטאנד

т ▼אנפירנ דאס אונ פססר פוב לאנדשוצ די ארגאניזירנ דאס ז(  т  Т \

פססר; פונ קרעפטנ באװאפנטע אלע מיט
 מא־ מעלוכישער פונ יעםאד אפב אויסערנ־האנדל דער ט(
Т Т •;נאפאל

;געפארלאזיקײט מעלוכישע די באװאכנ דאס י(
 פוב פלענער פאלקװירטשאפטלעכע די אײנשטעלנ דאם כ(
;פססר

 מעלוכע־בודזשעט אײנהײטלעכנ דעמ באשטעטיקנ דאס ל(
 קומענ װאס האכנאסעם, אונ שטײערנ די אויכ אונ פסםר, פרנ

 אוב רעפובליקאנישע די פארבאנדישנ, דעמ בילדנ אפ ארײנ
בודזשעטנ; ארטיקע די

 אינדוםטרלעלע די מיט בענק, די מיט פארװאלטנ דאם מ(
 אונטערנעמונגעב, אוב אנשטאלטנ לאנדװירטשאפטלעכע אונ
 אלגעמײג־פאר־ פונ —דיהאנדל־אונטערנעמונגענ, מיט אױכ אונ

באדײטונג; באנדישער
 פארבינ־ די מיט אונ טראנספארט מיטנ פארװאלטנ דאס נ(

;דונג־מיטלענ
;קרעדיט־סיםטעמ אונ געלט־ דער מיט אנפירנ דאס ס(
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םטראכירונג; מעלוכישע ארגאניזירנ דאם ע(
האלװאעס; געבנ אונ מאכנ דאס פ(
 אוב ערד־באנוצ, פוג גרונט־פרינציפנ די אײנשטעלנ דאס פ(

װאסערנ; אונ װעלדער די ערד־אויצרעס, די באבוצנ פונ אױכ
 ביל־ פונ געביט אינ גרונט־פרינציפנ די אי״ינשטעלנ דאם צ(

געזונט־פארהיטונג; אונ דונג
 פאלק־ פונ סיסטעמ אײבהײטלעכע אנ ארגאניזירב דאם ק(

דיסקאנט; װירטשאפטלעכנ
 װעגנ געזעצגעכונג דער דײעסוידעםפונ אײנשטעלנ דאס ר(

ארבעט;
 גע־ אונ געריכט־אײנארדענונג װעגנ געזעצגעבונג די ש(

קאדעקסנ; ציװילער אוב קרימינעלער דער ריכט־פירונג;
 גע־ די בירגערשאפט; פארבאנדישער װעגנ געזעצב די אא(

אױסלענדער; פונ רעכט די װעגנ זעצנ
 אמ־ װעגנ אקטנ אלגעמײנ־פארבאנדישע ארויסגעבנ דאס בב(
ניסטיע.

 רע־ פארבאנדישע די פונ םװוערעניטעט די .15 ארטיקל
 אנ־ זײנענ װאס ראמענ, די איב בלויז באגרענעצט איז פובליקנ
 פסםר. פונ קאנםטיטוציע דער פונ и ארטיקל אינעמ געװיזנ
 פארבאנדישע יעדע פארװירקלעכט ראמעב דאזיקע די אויסער

 די שיצט פססר זעלבשטענדיק. מעלוכע־מאכט די רעפרבליק
רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ רעכט סװוערענע

ל ק י ט ל  קאנ־ איר האט רעפובליק פארבאנדישע יעדע .16 א
 רע־ דער פונ באזונדערקײטנ די דיסקאנטירט װאם סטיטוציע,

 אנטשפרעכיקײט פולשטענדיקער אינ געבויט איז אוב פובליק
פםסר• פוב קאנסטיטוציע דער מיט

 װערט רעפובליק פארבאנדישער יעדער פאר .17 ארטיקל
פסםר. פונ ארויסצוטרעטנ פרײ רעכט דאס פארהיט

 רעפױ פארבאנדישע די פונ טעריטאריע די .18 ארטיקל
 אײנשטימונג. זײער אנ װערנ געענדערט ביט קאנ בליקנ

78



 די אונ אײנע האבנ פססר פונ געזעצנ די .19 ארטיקל
 רע־ פארבאנדישע אלע פוב טעריטאריע דער אפ קראפט זעלבע

פובליקנ.

 עארבאנ־ א פונ געזעצ א װעג פאל, אינעמ .20 ארטיקל
 אלגעמײנ־פאר־ אנ מיט פאנאנדער זיכ גײט רעפובליק דישער

 גע־ אלגעמײנ־פארבאנדישער דער גילטיק איז געזעצ, באנדישב
זעצ.

 אײנגע־ װערט פסםר פונ בירגער רי פאר .21 ארטיקל
בירגערשאפט. פארבאבדישע אײנהײטלעכע שטעלט

 א איז רעפובליק פארבאנדישער א פונ בירגער יעטוױדער
פססר. פונ בירגער

 פעדעראטיװע סאװעטישע רוםלענדישע די .22 ארטיקל
 אלטײער, קאנטנ: די פונ באשטײט רעפובליק םאצלאליסטישע

 ארדזשא־ קראסנאיארםקער. קראסנאדארער, װײטמיזרעכדיקנ,
 װא־ װאלאגדער. ארכאנגעלםקער. געגנטנ: די פונ ניקידזער;

 קאליניבער, אירקוטםקער, איװאנאװער, גארקער, ראניעזשער,
 מאסקװער, לענינגראדער, קורסקער, קריבישעװער, קיראװער,

 אריא־ ארענבויגער, אמסקער, נאװאסיבירסקער, מורמאנםקער,
 סװערדלאװסקער, םאראטאװער, ריאזאנערי ראסטאװער, לער,

 טשעליא־ טולער, טאמבאװער, סטאלינגראדער, םמאלענםקער,
 םאװע־ אװטאנאמע די פונ יאראסלאװער; טשיטער, בינסקער,

 באשקירישער, טאטערישער, רעפובליקנ: םאצלאליסטישע טישע
 קאבארדא־באלקארישער, בוריאס־מאנגאלישער, דאגעסטאנישער,

 מארדא־ מארלערי קרימער, קאמי, קארעלישער, קאלמיקישער,
 אודמורטישער, צאפנ־אסעטישער, װאלגע־דללטשנ, די פונ װישער,

 דיאװטאנא־ פונ טשעטשעניש־איבגושער,טשװואשער,יאקוטער;
 איראטישער, קאראטשאלשער, ילדישער, אדיגײער, געגבטנ: מע

טשערקעםישער. כאקאסישער,
םאצלאליםטישע םאװעטישע אוקראלנישע רי .23 ארטיקל
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 װאראשילאוױ װיניצער, געגנטנ: די פונ באשטײט רעפובליק
 קאמענעצ־פא־ זשיטאמירער, דניעפראפעטראװסקער, גראדער,

 סטא־ פאלטאװער, אדעסער, ניקאלײעװער, קיעװער, דאלםקער,
 מאלדאװישער דער פונ אונ טשערניגאװער כארקאװער, ליבער,

רעפובליק. סאציאליםטישער םאװעטישער אװטאנאמער
 סאװעטישער אזערבײדזשאנישער דער איב .24 ארטיקל

 אװ־ נאכיטשעװאנער די ארײנ גײענ רעפובליק סאצלאליסטישער
 אװמא־ די אונ רעפובליק סאצלאליסטישע סאװעטישע טאנאמע

געבערג־קאראבאכ. פונ געגבט נאמע
 סאציא־ סאװעטישער גרוזיגישער דער אינ .25 ארטיקל

 אד־ די אםסר, אבכאזישע די :ארײנ גײענ רעפובליק ליסטישער
געגנט. אװטאנאמע דארעמ־אסעטישע די אםסר, זשארישע

 סאצלאליסטישע סאװעטישע אוזבעקישע די .26 ארטיקל
 סאמארקאנדער, בוכארער, געגנטנ: די פונ באשטײט רעפובליק

 קאראקאל־ דער פונ אונ כארעזמער פערגאנער, טאשקענטער,
 רעפו־ סאצלאליסטישער םאװעטישער אװטאנאמער פאקישער

בליק•
 סאצלא־ סאװעטישער טאדזשיקישער דער אינ •27 ארטיקל

 אװ־ בארג־באדאכשאנישע די ארײנ גײט רעפובליק ליסטישער
געגנט. טאנאמע

 סאצלאליםטישע סאװעטישע קאזאכישע די •28 ארטיקל
 אלמא־אטער, אקטױבינםקערי געגנטנ: די פונ באשטײט רעפובליק

 קא־ מײרעװ־קאזאכםטאנער, גוריעװער, מיזרעכ־קאזאכםטאנער,
 צאפנ־ פאװלאדארער, קוםטאני_יער, קזיל־ארדיבםקער, ראגאנדער,

דארעמ־קאזאכסטאנער. קאזאכסטאנער׳
 סאצלאליםטישע סאװעטישע װײםרוכישע די .29 ארטיקל

 האמלער, װיטעבסקער, געגנטנ: די פונ באשטײט ר^פובליק
פאלעסיער. מאהילעװער, מינםקער,
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III ל’9א ס !

 דער פונ ארגאנענ העכסטע די
 פארבאנד פונעמ מעלוכע-מאכט

 םאציאליסטישע םאװעטישע
רעפובליקנ

 מעלוכע־ דער פוב ארגאנ העכםטער דער .30 אלטיקל
פםםר. פונ אויבער־ראט דער איז פססר פוב מאכט

 פארװירקלעכט פסםר פונ אויבער־ראט דער •31 ארטיקל
 סאװעטישע פארבאנד דעמ צוגעײגנט זײנענ װאם רעכט, אלע

 קאנסטי־ דער פונ 14 ארטיקל לויטנ רעפובליקנ םאציאליסטישע
 קאנסטיטוציע, דער לויט ארי_ינ> ניט גײענ זײ וױפל אפ טוציע,

 זײנענ װאם פססר, פונ ארגאנענ די פונ קאמפעטענצ דעד אינ
 פרעזי־ דעמ פונ :פםםר פונ אויבער־ראט פארנ באריכטפליכטיק

 פאלקס־ די פונ ראט דעמ פונ פססר, פונ אויבער־ראט פונעמ דלומ
פםםר. פונ פאלקס־קאמיסאריאטנ די פונ אונ פםסר פונ קאמיסארנ

 װערט פסםר פונ מאכט געזעצגעבערישע די .32 ארטיקל
פססר. פונ אױבער־ראט דעמ דורכ אױםשליסלעכ פארװירקלעכט
 פונ באשטײט פסםר פונ אויבער־ראמ דער .33 ארטיקל

 באצלא־ דעמ פונ אונ פארבאנד־ראט דעמ פונ פאלאטעס: צװײ
נאליטעטנ־ראט.

 דורכ אויסגעװײלט װערט פארבאנד־ראט דער •34 ארטיקל
 אײנ נארמע: דער לויט װאל־קרײזנ לויט פםסר פונ בירגער די

באפעלקערונג. טויזנט зоо אפ דעפוטאט
 אױםגע־ װערט נאצלאנאליטעטנ־ראט דער .35 ארטיקל

 אונ פארבאנדישע די לויט פססר פונ בירגער די דורכ װײלט
נאצלאנאלע אוב געגנטנ אװטאנאמע רעפובליקנ, אװטאנאמע
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 פארבאנ־ יעדער פונ דעפוטאטג 25 צו נארמע: דער לויט קרײזנ
 אװטאנאמער יערער פונ דעפוטאטנ и צו רעפובליק, דישער

 אונ געגנט אװטאנאמער יעדער פונ דעפוטאטנ 5 צו רעפובליק,
קרייז. נאצלאנאלב יעדנ פונ דעפוטאט אײנ צו

ל לן טי  אויםגע־ װערט פססר פונ אויבער־ראט דער .36 אר
יאר. פיר פונ טערמינ א אפ װײלט

 פונ אויבער־ראט פובעמ פאלאטעס בײדע •37 ארטיקל
 זלל־ נאצלאנאליטעטב־ראט דער אונ פארבאנד־ראט דער פםסר:

גללכבארעכטיקט. נ׳ענ
 נאצלאנא־ דעמ־ אונ פארבאנד־ראט דעמ •38 ארטיקל
 געזעצגעבערישע די מאם גלײכער א אינ געהערט ליטעטנ־ראט
איניצלאטיװ.

 אויב באשטעטיקט, פאר זיכ רעכנט געזעצ א .39 ארטיקל
 אוי־ פונעמ פאלאטעס בײדע דורכ געװארנ אנגענומענ איז ער

יעדערער. פונ מערהײט אײנפאכער אב מיט פססר פונ בער־ראט
 דורכנ אנגענומענ װערנ װאם געזעצנ, די .40 אלטיקל

 שפראכנ די אפ פארעפנטלעכט װערנ פססר, פונ אויבער־ראט
 פונ אובטערשריפטנ די מיט רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ

 פונעמ פרעזידלומ פונעמ סעקרעטאר דעמ אונ פארזיצער דעמ
פססר. פונ אויבער־ראט

 פונעמ אונ פארבאנד־ראט פונעמ םעסיעס די .41 אלטיקל
גלײכצײטיק. זיכ ענדיקנ אונ אנ זיכ הײבנ נאצלאנאליטעטנ־ראט

פארזי־ א אויס װײלט פארבאנד־ראט דער .42 אלטיקל
זײנע. שטעלפארטרעטערס צװײ אונ פארבאנד־ראט פונעמ צער

 א אוים װײלט נאציאנאליטעטנ־ראט דער .43 אלטיקל
 שטעלפאר־ צװײ אונ נאצלאנאליטעטנ־ראט פונעמ פארזיצער
זײנע• טרעטערם

 אוב פארבאנד־ראט דעמ פונ פארזיצערם די .44 אלטיקל
 פונ זיצונגענ די מיט אנ פירנ נאצלאנאליטעטנ־ראט דעמ פונ
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 זײער איבער שאפב צו האבנ אונ פאלאטעס אנטשפרעכיקע די
ארדענונג. אינערלעכער

פאלא־ בײדע פוב זיצונגענ געמײנזאמע די .45 ארטיקל
 די רײ דער לױט פירנ פםםר פונ אויבער־ראט דעמ פוב טעם

 נאצלאנאליטעטנ־ פונעמ אוב פארבאנד־ראט פונעמ פארזיצערס
ראט.

 פםםר פונ אױבער־ראט פונעמ סעסיעס די .46 ארטיקל
 צװײ פםםר פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דער צונויפ רופט
יאר. א מאל

 פרעזידלומ דער צונױפ רופט סעסיעם אויםערארדנטלעכע
 לױט אדער אײנזענ זײנ לויט פססר פוב אויבער־ראט פונעמ

רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ אײנער םונ פאדערונג דער

 מײנונג־פארשײדנהײט א פונ פאל אינעמ .47 ארטיקל
 װערט נאצלאנאליטעטנ־ראט דעמ אונ פארבאנד-ראט דעמ צװישנ

 פארשטענדיקונגס־קאמי־ א לײזנ צומ איבערגעגעבב פראגע די
 די אויב יעסױדעם. פאריטעטע אפ געבילדעט װערט װ$ם םיע,

 בא־ אײנשטימיקנ קײנ צו ניט קומט פארשטענדיקונגס־קאמיסיע
 די פונ אײנע ניט באפרידיקט באשלום איר אויב אדער שלום

 די אינ באטראכט מאל צװײט א פראגע די װערט פאלאטעס,
 באשלוס אײנשטימיקנ אנ פונ אפװעזנהײט דער בא פאלאטעם.

 אויבער־ פונעמ פרעזידלרמ דער לאזט פאלאטעם, צװײ די פונ
 בא־ ארנ פסםר פונ אויבער־ראט דעמ פאנאנדער פםסר פונ ראט

װאלנ. ני״יע שטימט

 אױס װײלט פםםר פוב אויבער־ראט דער .48 ארטיקל
 פרעזידלומ דעמ פאלאטעם בײדע פונ זיצונג געמײנזאמער א אפ

 פארזײ דעמ :פונ באשטאנד איב פםםר פונ אויבער־ראט פונעמ
 עלפ פססר, פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ פונעמ צער

 פרעזידלומ פונעמ סעקרעטאר דעמ זײנע, שטעלפארטרעטערס
פרעזידלומ. פונעמ מיטגלידער 24 אונ
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 באריכט־ איז פססר פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דער
 טע־ גאנצער זײנ אינ פססר פונ אויבער־ראט דעמ פאר פליכטיק
מיקײט.

פססר: פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דער .49 ארטיקל
;פססר פונ אויבער־ראט פונעמ םעםיעס די צונויפ רופט א(
 פונ געזעצנ גילטנדיקע די פוב אויםטי״יטשונג די גיט ב(
אוקאזנ; ארויס גיט פסםר,
 גרונט אפנ פסםר פונ אויבער־ראט דעמ פאנאנדער לאזט ג(
 בא־ אונ פססר פונ קאנםטיטוציע דער פונ ארטיקל 47 פונעמ

װאלנ; נײע שטימט
 איני־ זײנ לױט רעפערענדומ אלפאלקישנ אב דורכ פירט ד(

 די פונ אײנער פונ פאדערונג דער לויט אדער צלאטױו
רעפובליקנ; פאדבאנדישע

 פונעמ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די אפ שאפט ה(
 פונ ראטנ די פוב אונ פסםר פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט

 אינעמ רעפובליקנ פארבאנדישע די פונ פאלקם־קאמיסארב די
;געזעצ דעמ ניט אנטשפרעכנ זײ אױב פאלי

 אריבער-ראט פונעמ םעסיעס די צװישנ פערלאד אינעמ ו(
 באזונדערע די באשטימט אונ אמט פונעמ ער באפרײט פסםר פונ

 פארזיצער פונעמ פארשלאג לויטנ פםסר פוב פאלקס־קאמיסארנ
 ארײנטראגנ־ פםסרי פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט פונעמ

;פםסר פוב אויבער־ראט אינ באשטעטיקנ צומ נאכדעמ דאם דיק
; פססר פונ ערנ־טיטלענ גיט אונ ארדענם מיט באלויגט ז(
באגנעדיקונג; פונ רעכט דאם פארװירקלעכט ט(
 קאמאנדירונג העכסטע די אראפ נעמט אונ באשטימט י(

;פססר פונ קרעפטנ באװאפנטע די פונ
 אויבער-ראט פונעמ סעסיעס די צװישנ פערלאד אינעמ כ(

 אינ מילכאמע־צושטאנד פרעזידלומ דער דערקלערט פססר פונ
 נײ־ דער פונ פאל אינ אדער פססר אפ קריגם־אנפאל א פונ פאל
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 אפמאכ־פארפליכטונגענ צװישנפעלקערלעכע אױסצופילנ טיקײט
אגרעסיע; קעגנ פארטײדיקונג קעגנזײטיקער װעגב

מאביליזאציע; טײלװײזע אונ אלגעמײנע דערקלערט ל(
אפמאכנ; צוױשנפעלקערלעכע ראטיפיצירט מ(
 פוב פארשטײער פולמעכטיקע די אפ רופט אונ באשטימט נ(
מעלוכעם; אויסלענדישע די אינ פסםר
 די פונ אפרופ־דאקומענטנ אונ אקרעדיטיר־ אופ נעמט ס(

 מעלוכעם, אױסלענדישע די פונ פארשטײער דיפלאמאטישע
אקרעדיטירט; אימ בא זי״ינעב װאס

 גאנצ איבער אדער ערטער אײנצלנע אינ דערקלערט ע(
 לאגדשוצ דער פונ אינטערעסנ די אינ קריגס־צושטאנד פססר

 ארדענונג געזעלשאפטלעכע די זיכערנ פונ אדער פססר פונ
געפארלאזיקטט. מעלוכישע די אונ

 נאצלאנא־ דער אונ פארבאנד־ראט דער .50 ארטיקל
 קאנטראלירנ װאם מאנדאט־קאמיסיעס» אױס וױילנ ליטעטנ־ראט

פאלאטע. יערער פונ דעפוטאטנ די פונ פולמאכטנ די דורכ
 בא־ מאנדאט־קאמיסיע דער פונ רעקאמענדאציע דער לױט

 אדער פולמאכטנ, די אנערקעבענ צו אדער פאלאטעם די שליסנ
דעפוטאטנ. אײנצלנע די פונ װאלנ די קאסירנ צו

 װענ באשטימט, פפסר פונ אויבער־ראט דער .51 ארטיקל
 אונ אויספארשונגס־לןאמיסיעס בײטיק, פאר דאם האלט ער

פראגע. באליביקער א איבער רעװידיר־קאמיסיעס
 אױס־ מעכױעװ זײנענ אמט־פערזאנענ אונ אנשטאלטנ אלע

 צושטעלנ אונ קאמיםיעם דאזיקע די פונ פאדערונגענ רי צופילנ
דאקומענטנ. אוב מאטעריאלנ נײטיקע די זײ

 פםסר פונ אויבער־ראט דעמ פונ דעפוטאט א .52 ארטיקל
 פאראנטװארטלעכ־ געריכטלעכער צו װערב צוגעצויגנ ניט קאנ
 אויבער־ פונעמ אי״ינשטימונג דער אנ װערנ ארעסטירט אדער קײט
קײנ ניטא איז עם װענ פעריאד, דעמ אינ אונ פםסרי פוב ראט
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אנ פונ אויבער־ראט פונעמ סעסיע ה־־ ס ס  אײנשטימונג דער פ
פםסר. פוב אויבער־ראט פונעמ פרעזירלומ •ונעמ

 אדער פולמאכטנ די אויס גײענ עם װענ .53 ארטיקל
 פונ אויבער־ראט דעמ פאנאנדערלאזנ פארטערמיניקנ א נאכ

 פםםר פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ באמ פארבלײבנ יסםר,
 אויבער־ נײ־אויסגעװײלטער דער ביזװאנענ פולמאכטנ, זײנע
 אויבער־ פונעמ פרעזידלומ נײעמ א אוים בילדעט פסםר פונ ראט
פםסר. פונ ראט

 אדער פולמאכטנ די אויס גײענ עס װענ .54 ארטיקל
 פאנאנדערגעלאזט טערמינ פארנ װערט עס װענ פאל, אינעמ

 פונעמ פרעזידלומ דער באשטימט פססר, פונ אויבער־ראט דער
 פונ מער ניט טערמינ א אינ װאלנ נײע פססר פונ אויבער־ראט

 אויסגעגאנגענ זיינענ עס זינט אנ, טאג דעמ פונ כאדאשימ צװײ
 געװארנ פאנאנדערגעלאזט איז עס זינט אדער פולמאכטני די

פסםר. פונ אויבער־ראט דער
 פונ אױבער־ראט ניײאויסגעװײלטער דער .55 ארטיקל

 אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דורכנ צונויפגערופנ װערט פםםר
 אינ װי שפעטער, ניט באשטאנד פתערדיקנ פונעמ פססר »ונ

װאלנ. די נאכ ארומ כוידעש א
 אפ אויס בילדעט פסםר פונ אויבער־ראט דער .56 ארטיקל

 פונ רעגירובג רי פאלאטעס בײדע פונ זיצונג געמײנזאמער א
פםםר. פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דעמ — פססר



ל9ןא ס I י V
 דער פונ אחנאנענ העכסטע די

 די פונ מעלוכע־מאכט
רעפובליקנ פארבאנדישע

 מעלוכע־ דער פונ ארגאנ העכסטער דער .57 ארטיקל
 אויבער־ראט דער איז רעפובליק פארבאנדישער א פונ מאכט

רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ
 רע־ פארבאנדישער דער פוב אױבער־ראט דער .58 ארטיקל

 רע־ דער פונ בירגער די דורכ אויםגעװײלט װערט פובליק
יאר. פיר פונ טערמינ א אפ פובליק
 די דורכ אײבגעשטעלט װערנ פארשטײערשאפט-נארמעם די

רעפובליקב. פארבאנדישע די פונ קאנסטיטוציעס
 פארבאנרישער דער פונ אויבער־ראט דער .59 ארטיקל

 פונ ארגאנ געזעצגעבערישער אײנציקער דער איז רעפובליק
רעפובליק• דער

 פארבאנדישער דער פונ אױבער־ראט דער .60 ארטיקל
רעפובליק:

 סראגט אונ רעפובליק דער פונ קאנםטיטוציע די אנ נעמט א(
 פונ 16 ארטיקל מיטנ העסקעמ אינ ענדערונגענ ארײב איר אינ

פסםר־, פונ קאנסטיטוציע דער
 רעפוב־ אװטאנאמע די פוב קאנםטיטוציעס די באשטעטיקט ב(
 די באשטימט אונ באשטאנד, איר אינ זיכ געפינענ װאם ליקנ,

טעריטאריע; זײער פונ גרענעצנ
 דעמ אונ פלאב פאלקוױרמשאפטלעכנ דעמ באשטעטיקט ג(

רעפובליק; דער פונ בודזשעט
 בירגער, די באגנעדיקנ אונ אמניםטירנ צו רעכט דאם האט ד(
 פונ געריכס־ארגאנענ די דורכ געװארנ פארורטײלט זײנענ װאס
רעפובליק. פארבאנדישער דער
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 פארבאנדישער דער פוב אױבער־ראט דער .61 אדטיקל
 פוב אויבער־ראט פובעמ פרעזידיומ דעט אוים װײלט רעפובליק

 פארזיצער דעמ פונ: באשטאנד איב רעפובליק פארבאנדישער דער
 פארבאנדישער דער פונ אויבער־ראט פובעמ פרעזידלומ פונעמ

 פונעמ םעקרעטאר דעמ שטעלפארטרעטערס, זיינע רעפובליקי
 אױבער־ראט פונעמ פרעזידיומ פובעמ דימימגלידער אונ פרעזידלומ

רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ
 דער פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזיד?ומ פונעמ פולמאכטנ די

 קאגסטיטוציע ךער דורכ באשטימט װערנ רעפובליק פארבאנדישער
רעפובליק. פארבאנדישער דער פונ

 דער אויס װײלט זיצונגענ די פירנ צו אפ .62 ארטיקל
 פאר• א זיכ פאר רעפובליק פארבאנדישער דער פונ אויבער־ראט

שטעלפארטרעטערם. זײנע אונ זיצער
 פארבאנדישער דער פונ אויבער־ראט דער .63 ארטיקל

 פארבאנדישער דער פוב רעגירונג די אוים בילדעט רעפובליק
 דער פוב פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דעמ —רעפובליק

רעפובליק• פארבאנדישער

гאפיםל V
 מעלוכע־ פונ ארגאנענ די

 פארבאנד פונעמ פארװאלטונג
 סאציאליםטישע םאװעטישע
רעפובליקנ

 פארארדענונג־ אונ אויספיר־ העכסטער דער .64 ארטיקל
 סאװעטישע פארבאנד פונעמ מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנ

 פאלקם־קאמי־ די פונ ראט דער איז רעפובליקנ סאצלאליסטישע
פסםר. פונ סארג
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 פונ פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דער .65 ארטיקל
 אונ פםםר פונ אויבער־ראט פארנ פאראנטװארטלעכ איז פםסר

 די צװישנ פערלאד אינעמ אונ באריכטפליכטיק, אימ פאר איז
 אויבער־ פונעמ פרעזידלומ אויבער-ראט~פארנ פונעמ סעסיעם

באריכטפליכטיק• איז ער װעלכנ פאר פסםר, פונ ראט
 פונ פאלקס־קאמיםארג די פוב ראט דער .66 ארטקיל

 אפנ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ ארויס גיט פםסר
 קאנטראלירט אונ געזעצנ גילטנדיקע אויםפילנ,די צומ אוב גרונט

אויספילונג. די

 פונעמ פארארדענובגענ אונ באשטימונגענ די .67 ארטיקל
 אבליגאטאריש זײבענ פססר פוב פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט
פססר. פונ טעריטאריע גאנצער דער אפ אויספילנ צומ

 פונ פאלקס־קאמיסארב די פונ ראט דער .68 ארטיקל
פםםר:
 אלגעמײנ־ די פונ ארבעט די ריכטעט או־ב פארײניקט א(

 פאלקם־ פארבאבדיש־רעפובליקאנישע די פונ אוב פארבאנדישע
 װירטשאפטלעכע אנדערע די פונ אוג פססר פונ קאמיסאריאטנ

 אונטער־ אימ זײנענ װאם קולטור־אנשטאלטני אוב אנשטאלטב
געארדנט;

 פאלקװירט־ דעמ פארװירקלעכנ צו מאסמיטלענ אנ נעמט ב(
 פארפעםטיקב צו אונ מעלוכע־בורזשעט דעמ פלאנ, שאפטלעכנ

געלט־םיסטעמ; קרעדיט־אונ די
 אר־ געזעלשאפטלעכע די זיכערנ צו מיטלענ אנ נעמט ג(

 אפצו־ אונ מעלוכע דער פונ אינטערעסנ די באשיצנ צו דענונג,
בירגער; די פונ רעכט די היטנ

 פונ געביט אינ אנפירונג אלגעמײנע די פארװירקלעכט ד(
מעלוכעט; אויסלענדישע מיט באצלונגענ

 װאם בירגער. קאנטינגענטנ יערלעכע די באשטימט ה(
אנ פירט מיליטער־דינםט, װירקלעכער אפ װערנ גערופנ דארפנ
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 פונעמ קרעפטנ באװאפנטע די פונ בוױנג אלגעמײנער דער »יט
לאנד;

п קאמײ ספעצלעלע נײטיקײט, פוג פאל אינ אוים, בילדעט 
 פאלקס־קא־ רי פונ ראט באמ הויפט־פארװאלטדנגענ אונ »עטב

 װירטשאפטלע־ פוב אנגעלעגנהײטנ איבער פכםר פונ מיסארנ
לאנדשוצ־־בױונג• אונ בוױנג קולטורעלער כער,

 פםסר פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .69 טיקל אר
 אונ פארװאלטונג דער פונ צװײגנ די לױט רעכט, דאם האט
 פונ קאמפעטענצ דער צו געהערנ װאם װירטשאפט, דער ־פונ

 פונ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ די אפצושטעלב פססרי
 רע־ פארבאנדישע די פוב פאלקס־קאמיםארב די פונ ראטב די

 די פונ אינםטרוקציעס אונ באפעלנ די אפצושאפנ אונ פובליקנ
פסםר. פונ פאלקס־קאמיםארנ

 פונ פאלקם־קאמיםארנ די פונ ראט דער .70 ארטיקל
 אינ פססר פונ אויבער־ראט דורכנ אויסגעבילדעט װערט פססר

פונ: באשטאנד
 פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט פונעמ פארזיצער דעמ

פםמר;
 פוב ראט פונעמ פארזיצער פונעמ שטעלפארטרעטערם די

פססר; פונ פאלקס־קאמיסארנ די
 פונ פלאנ־קאמיסיע מעלוכישער דער פונ פארזיצער דעמ

פסםר;
קאנטראל סאװעטישנ פונ קאמיסיע דער פונ פארזיצער דעמ

פססר; פונ פאלקס־קאמיסארנ די
קונםס־אנגעלעגנהײטב פאר קאמיטעט פונעמ פארזיצער דעמ
 הויכשול־אנגעלעגג־ די פאר קאמיטעט פובעמ פארזיצער דעמ

הײסנ;
מעלוכע-באנק. פונעמ פארװאלטונג דער פונ פארזיצער דעמ

פאלקם־ דער אדער פםםר פונ רעגירונג די .71 ארטיקל
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 אנפרא־ אנ געװענדט איז עם װעמענ צו פםםר, פונ קאמיסאר
 מע־ זײנענ פםםר, פונ אויבער־ראט פונעמ דעפוטאט א פונ גע

 מינד־ א געבנ צו טערמינ דרײטאגיקנ א אינ װי מער ניט כױעװ
 פא־ אנטשפרעכיקער דער אינ ענטפער שריפטלעכנ אדער לעכנ

לאטע.
 אנ פירנ פפסר פונ פאלקם־קאמיסארנ די .72 ארטיקל

 אריינ גײענ װאס מעלוכע-פארװאלטובג, דער פונ צוױיגנ די מיט
פסםר. פונ קאמפעטענצ דער אינ

 ארויס גיבנ פססר פונ פאלקס־קאמיםארנ די .73 ארטיקל
 אנטשפרעכיקע די פונ קאמפעטענצ דער פונ ראמענ די אינ

 גרונט אפנ אינסטרוקציעס אונ באפעלנ פאלקם־קאמיסאריאטנ
 באשטי־ די אויכ װי געזעצב, גילטנדיקע די אויםפילנ צומ אונ

 פאלקס־קאמי־ די פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ מונגענ
אויםפילונג. זײער קאנטראלירנ זײ אונ פסםר פונ םארנ

 זײנענ פםםר פונ פאלקס־קאמיסאריאטנ די •74 ארטיקל
פארבאנדיש־רעפובליקאנישע. אדער אלגעמײנ־פארבאנדישע ארער

 פאלקם־קאמיסא־ אלגעמײנ־פארבאנדישע די .75 ארטיקל
 מעלוכע־פארװאלטונג, דער פונ צװײג דעמ מיט אנ פירנ ריאטנ

 טעריטאריע גאנצער דער אפ געװארנ, אנגעטרויט זײ איז װאם
 װאס ארגאנענ, די דורכ אדער אומיטלבאר אדער פםסר פונ

באשטימט. זײ דורכ װערנ

 פאלקס־ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די .76 ארטיקל
 מעלוכע־פאר־ דער פונ צװײג דעמ מיט אנ פירנ קאמיסאריאטנ

 דורכ קלאל, אלם געװארנ, אנגעטרויט זײ איז װאס װאלטונג,
 פארבאנדי־ די פוב נאמענ זעלבנ מיטנ פאלקם־קאמיסאריאטנ די

 בא־ א מיט בלויז אומיטלבאר פארװאלטנ אונ רעפובליקנ שע
 צעטל, א לויט אונטערנעמונגענ צאל באגרענעצטער שטימטער

 אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דורכנ באשטעטיקט װערט װאס
פםסר. »ונ
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 פאלקם־־קא־ אלגעמײב־פארבאנדישע די צו .77 ארטיקל
 :פוב פאלקס־קאמיםאריאטנ די געהערנ מיסאריאטב

 לאנדשו־צ;
 אויםערנ־איניאנימ;

 אויסערנ־האנדל;
 פארקער־װעגנ;

 פארבינדונג;
 װאםער־טראנםפארט;

 אינדוסטריע; שװערער
 לאנדשוצ־אינדוסטריע;

 מאשינבוױנג;
 יאמ־פלאט; מיליטערי־שנ

פארגרײטונגענ.
 פאלקס־ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די צו .78 ארטיקל
 פונ: פאלקס־קאמיסאריאטנ רי געהערנ קאמיםאריאטנ

 שפײז־אינדוסטריע;
 אינדוסטריע; לײכטער

 װאלד־אינדוסטריע;
ערדארבעט;

 פיצוכט־ראטװירטנ; אונ טוװע־
 פינאנסנ;

האנדל;
 איניאנימ; אינערלעכע

ירסטיצ;
געזוגט־פארהיטונג.
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לז?«פ V ט I

 ארגאנענ די
 מעלוכע-פארװאלטונג פונ
רעפובליקנ פארבאנדישע רי פונ
 פאראררענונג־ אוב אויםפיר־ העכסטער דער .79 ארטיקל

 רעפובליק פארבאנדישער א פונ מעלוכע־מאכט דער פונ ארגאנ
 פארבאנדי- רער פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט דער איז

רעפובליק. שער

 א פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .80 ארטיקל
 אױבער־ פארג פאראנטװארטלעכ איז רעפובליק פארבאבדישער

 בא־ אימ פאר איז אונ רעפובליק פארבאנדישער דער פונ ראט
 פונעמ סעסיעם די צװישנ פערלאד אינעמ אונ ריכטפליכטיק,

 פרעזי־ רעפובליק~פארנ פארבאנדישער דער פונ אױבער־ראט
 רעפובליקי פארבאנדישער דער פונ אויבער־ראט פונעמ ד?ומ
באריכטפליכטיק. איז ער װעלכנ פאר

 דער פונ פאלקס־קאמיסארנ די פוב ראט דער .81 ארטיקל
 פאר־ אונ באשטימונגענ ארויס גיט רעפובליק פארבאנדישער

 גע־ גילטנדיקע די אויספילנ צומ אונ גרונט אפנ ארדענונגענ
 בא־ די רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ אונ פסםר פונ זעצנ

 פאלקס־ די פונ ראט פונעמ פארארדענונגענ אונ שטימונגענ
אױספילונג. זײער קאנטראלירט אונ פססר פונ קאמיסארנ

 פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער .82 ארטיקל
 די אפצושטעלב רעכט דאס האט רעפובליק פארבאנדישער דער

 פאלקס־ די פונ ראטנ די פונ פארארדענונגענ אונ באשטימונגענ
 בא־ די אפשאפנ אוב רעפובליקב אװטאנאמע די פונ קאמיסארנ

די פונ אויםפיר־קאמיטעטנ רי פונ פארארדענונגעב אונ שלוםנ
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 געגנטב קאנטנ, די פונ ארבעטבדיקע די פוג דעפוטאטנ פונ ראטנ
געגנטנ. אװטאנאמע אוינ

 ד*ר פונ פאלקס־קאמיסארנ די פונ ראט דער ♦83 ארטיקל
 אויבער־ דורכנ אויסגעבילדעט װערט רעפובליק פארבאנדישער

 :פוב באשטאנד אינ רעפובליק פארבאנדישער דער פוב ראט
 פונ פאלקס־קאמיםארנ די פוג ראט פונעמ פארזיצער דעמ

רעפובליק; פארבאנדישער דער
פארזיצער; פובעמ שטעלפארטרעטערס די

פלאנ־קאמיסיע; מעלוכישער דער פוב פארזיצער דעמ
 :פוב פאלקס־קאמיםארנ די

שפי_יז־אינדוסטריע;
 אינדוסטריע; לײכטער

 װאלד־אינדוםטריע;
ערדארבעט;

פיצוכט־ראטװירטנ; אוב טוװע־
פינאנםב;

האבדל;
איניאנימ; אינערלעכע

יוםטיצ;
געזונט־פארהיטונג;

בילדונג;
 איבדוסטריע; ארטיקער

װירטשאפט; קאמונאלער
פארזיארגונג; סאצ?אלער

קונסט־אנגעלעגנ־ פאר פארװאלטונג דער פונ שעפ דעמ
הײטנ;
 פאלקס־ אלגעמײנ־פארבאנדישע די פונ באפולמעכטיקטע די

קאמיםאריאטנ.
 פארבאנדײ דער פונ פאלקס־קאמיסארנ די .84 ארטיקל

מעלוכע־פאר־ דער פונ צװײגנ די מיט אנ פירנ רעפובליק שער
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 דער פונ קאמפעטענצ דער איג אר?נ גײענ װאם ו־ואלטונג,
רעפובליק. פארבאנדישער
 פארבאנדײ דער פונ פאלקם־קאמיםארנ די .85 ארטיקל

 קאמפעטענצ דער פונ ראמענ די אינ ארויס גיבנ רעפובליק שער
 אינ־ אוב באפעלנ פאלקם־ק^מיסאריאטנ אנמשפרעכיקע די פוב

 פםםר פונ געזעצנ די אויםפילנ צומ אונ גרונט אפב םטרוקציעם
 אונ באשטימונגענ די רעפובליק, פארבאנדישער דער פונ אונ

 פסםר פונ פאלקס־קאמיסארנ די פוב ראט פונעמ פארארדענונגענ
 אינ־ אונ באפעלב די רעפו־בליק, פארבאנדישער דער פונ אוב

 פאלקם־קאמי־ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די פוב סטרוקציעם
פםםר. פונ םאריאטנ

 דער פונ פאלקם־קאמיסאריאטנ די .86 ארטיקל
 פארבאנדיש־רעפובליקאנישע זײנענ רעפובליק פארבאנדישער

רעפובליקאנישע. אדער
 םאלקס־קא־ פארבאנדיש־רעפובליקאנישע די .87 ארטיקל

 מעלוכע־פארװאלטונג, פונ צװײג דעמ מיט אנ פירנ טיסאריאטנ
 דעמ םײ זיכ אונטערװארפנדיק געװארנ, אנגעטרויט זײ איז װאם
 רעפוב־ פארבאנדישער דער פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט
 פאלקס־ פארבאנדיש־רעפובליקאנישנ אנטשפרעכיקנ דעמ סײ ליק

פםסר. פונ קאמיסאריאט
 פאלקס־קאמיםאריאטנ רעפובליקאנישע די .88 ארטיקל

 איז װאס מעלוכע־פארװאלטונג, פוב צװײג דעמ מיט אנ פירנ
 דעמ אומיטלבאר זיכ אונטערװארפנדיק געװארנ, אנגעטרויט זײ

 רעפוב־ פארבאנדישער דער פונ פאלקס־קאמיםארנ די פונ ראט
ליק.
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г ל ס פי V א II

 ארגאנענ העכסטע די
 מעלוכע־מאכט דער פונ
 םאװעטישע אװטאנאמע די פונ

רעפובליקנ סאציאליסטישע
ל . לן טי  מעלוכע־ דער פונ ארגאנ העכסטער דער .89 אר

 פונ אויבער־ראט דער איז רעפובליק אװטאנאמער אנ פונ מאכט
אםסר. דער

 אװטאבאמער דער פונ אויבער־־ראט דער .90 ארטיקל
 רע־ דער פוב בירגער די דורכ אױםגעװײלט װערט רעפובליק

 פארשטײערשאפט־ די לויט יאר פיר פונ טערמיב א אפ פובליק
 רעפוב־ אװטאנאמער דער פונ קאנסטיטוציע די װאס נארמעם,

אײנ. שטעלט ליק
ער אײבער־ראט רער .91 ארטיקל  אװטאנאמער פונד

 ארגאנ געזעצגעבערישער אײנציקער דער איז רעפובליק
אכסר. דער פונ

 קאנ־ איר האט רעפובליק אװטאנאמע יעדע .92 ארטיקל
 אװטא־ דער פונ באזונדערקײטב די דיסקאנטירט װאס סטיטוציע,

 פולשטענדיקער אינ געבױט איז װאס אונ רעפובליק נאמער
 פארבאבדישער דער פונ קאנסטיטוציע דער מיט אנטשפרעכיקייט

ו רעפובליק.
 אװטאנאימער דער פונ אויבער־ראט דער .93 ארטיקל

 פונ אויבער־ראט פונעמ פרעזידלומ דעמ אויס װײלט רעפובליק
 פונ ראט דעמ אויס בילדעט אונ רעפובליק אװטאנאמער דער

 איב רעפובליק, אװטאנאמער דער פונ פאלקס־קאמיסארנ די
קאנםטיטוציע. איר מיט העםקעמ
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V I I I  5 יי3א ס

 ארגאנענ ארטיהע די
מעלוכע־מאכט דער פונ

 די אינ מעלוכע־מאכט דער פוב ארגאנענ די .94 ארטיקל
 שטעט״ ראיאנענ, קרײזנ, געגנטנ, אװטאנאמע געגנטנ, קאנטני

 אאולנ(זײנענ קישלאקנ, כוטארנ־ דערפער, )םטאביצעם, דערפער
ארבעטבריקע. די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די

 אװטא־ די פונ געגנטלעכע, קאנטישע, די .95 ארטיקל
 די )פונ דארפישע שטאטישע, ראיאנע, קרײזישע, געגנטנ, נאמע

 דע־ פונ ראטנ אאולנ( קישלאקנ, כוטארנ, דערפער, סטאניצעם,
 אריםגעװײלט אנטשפרעכיק װערנ ארבעטנדיקע די פונ פוטאטנ

 געגנט, אװטאנאמער געגנט, קאנט, פונ ארבעטנדיקע די דורכ
יאר. צװײ פונ טערמינ א אפ דארפ שטאט, ראיאנ, קרי-יז,

טילןל  ראטנ די אינ פארשטײערשאפט־נארמעס די .96 אר
 די דורכ באשטימט װערנ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פוב

רעפובליקנ. פארבאנדישע די פונ קאנםטיטוציעס
 ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטב פונ ראטנ די •97 ארטיקל

 פארװאלטונג־ארגאנענ, די פוב טעטיקײט דער מיט אנ פירנ
 דער פונ באװאכונג די זיכערנ אונטערגעװארפנ, זײ זײנענ װאם

 באשיצנ דאס אונ געזעצנ די אפהיטנ דאס מעלוכע־ארדענונג,
 װירט־ ארטיקער דער מיט אנ פירב בירגער, די פונ רעכט די

 ארטיקב דעמ אײנ שטעלנ בויובג, קולטורעלער אוג שאפטלעכער
בודזשעט.

 ארבעטנ־ די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די .98 ארטיקל
 די אינ פארארדענונגענ גיבנ אונ באשלוסנ אנ נעמענ ז*יקע

 פונ אונ פססר פונ געזעצנ די װאס רעכט, די פונ ראמענ
זײ. גיבנ רעפובליק פארבאנדישער דער
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 פוג פארארדענװג־ארגאנעב אונ אױםפיר־ די .99 ארטיקל
 די פונ געגנטנ, אװטאנאמע די פונ געגנטלעכע, קאנטישע, די

 דעפוטאטנ פונ ראטנ דארפישע אונ שטאטישע ראיאנע, קרײזישע,
 זײ װעלכע אױספיר־קאמיטעטנ, די זיינענ ארבעטנדיקע די פונ

 שטעל־ זײנע פארזיצער, פונעמ: באשטאנד א אינ אױס, װײלנ
מיטגלידער. אונ סעקרעטאר פארטרעטערםי
 פארארדענונג־ארגאנ אונ אויספיר־ דער .100 ארטיקל

 אינ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ דארפישע רי פוב
 די פונ קאנסטיטוציעס רי צו אנטשפרעכיק ילשװוימ, קלײנע

 שטעל־ זיינ פארזיצער, דער זײנענ רעפובליקנ, פארבאנדישע
אוים. װײלנ זײ װעלכע סעקרעטאר, אונ פארטרעטער

 פונ ראטג די פונ אויספיר־ארגאנעב די .101 ארטיקל
 באריכטפליכ־ אומיטלבאר זײנענ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ

 ארבעטנדיקע־ די פונ דעפוטאטנ די פונ ראט דעמ פאר סײ טיק
 אויספיר־ארגאנ דעמ פאר סײ אונ אויםגעװײלט, זײ האט װאם

 די פונ דעפוטאטנ פונ ראט העכער־שטײענדיקנ פונעמ
ארבעטנדיקע.

ל£3א פ I י X

פראקוראטור די אונ געריכט רער
 פאר־ װערט פםסר אינ געריכטלעכקײט די .102 ארטיקל

 אויבער־ די דורכ פםםר, פונ אויבער־געריכט דורכנ וױרקלעכט
 קאנטישע רי דורכ רעפובליקנ, פארבאבדישע די פונ געריכטנ

 אװטאנאמע די פונ געריכטנ די דורכ געריכטב, געגנטלעכע אונ
 קרײז־געריכטנ, די דורכ געגנטנ, אװטאנאמע אונ רעפובליקנ

 געשאפנ װערנ װאם פםםר, פונ געריכטנ ספעצלעלע די דורכ
 די דורכ פםסר, פונ אױבער־ראט פונעמ באשטימונג דער לױט

 .פאלקס־געריכטנ.
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 אלע אינ איניאנימ די פוב באטראכטונג די .103 ארטיקל
 פאלקס־בלל־ פונ אנטײל מיטנ פארװירקלעכט װערט געריכטנ

 פ*רויםגעזעג ספעצלעל זי״ינענ װאם פאלני די אױסער זיצער,
געזעצ. דורכנ

 דער איז פססר פונ אויבער־געריכט דער .104 ארטיקל
 װערט פםסר פונ אויבער־געריכט אפנ געריכט־ארגאנ. העכסטער

 טעטיקללט געריכטלעכער דער איבער אופזיכט די ארופגעלײגט
 פארבאנדישע די פונ אונ״ פםםר פונ געריכט־ארגאנעב אלע פרנ

רעפובליקנ.
 די אונ פססר פונ אױבער־געריכט דער .105 ארטיקל

 אוי־ דורכנ אױסגעװײלט װערנ פססר פונ געריכטנ ספעצלעלע
יאר• פינפ פונ טערמינ א אפ פםסר פונ בער־ראט

 פארבאנדישע די פונ אױבער־געריכטנ די •106 ארטיקל
 רי פונ אויבער־ראטנ די דורכ אויסגעװײלט װערנ רעפובליקנ

יאר. פינפ פונ טערמיב א אפ רעפובליקנ פארבאנדישע
 אװטאנאמע די פונ אויבער־געריכטנ די -,107 ארטיקל

 די פונ אריבער־ראטנ די דורכ אויסגעװײלט װערנ רעפובליקנ
יאר. פינפ פונ טערמינ א אפ רעפובליקנ אװטאנאמע

 די געריכטנ, געגבטלעכע אונ קאנטישע די .108 ארטיקל
 װערנ קרײז־געריכטנ די געגנטנ, אװטאנאמע די פונ געריכטנ

 קרײזישע אדער געגנטלעכע קאנטיישע, די דורכ אויסגעװײלט
 די דורכ אדער ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ די פוב ראטנ
 אװטא־ די פרנ ארבעטנדיקע די פוב דעפוטאטב די פונ ראטנ
יאר. פינפ פונ טערמינ א אפ געגנטנ נאמע

 אויסגעװײלט װערנ פאלקס־געריכטנ די .109 ארטיקל
 אלגעמײנעמ, פונ גרונט אפנ ראיאנ פונעמ בירגער די דורכ

 — אפשטימונג געהײמער בא װאלרעכט גלײכנ אונ דירעקטנ
יאר. דרײ פונ טערמינ א אפ

דער אפ געפירט װערט געריכט־פירונג די .110 ארטיקל
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 רעפיבליק, אװטאנאמער אדער פארבאנדישעי דער פינ שפיאכ
 באזיצנ װאס פערזאנעני פאר אונ געגנט, אװכאנאמער אדער

 באקענענ פולע דאם געזיכערט װערט שפראכ. דאזיקע די ניט
 איבערזעצער, אנ דורכ ניענ א פונעמ מאסעריאלנ די מיט זיכ
 מוטער־ רער אפ געריכט אינ ארויסצוטרעטנ רעכט דאם אױכ װי

שפראכ.
 אלע אינ איניאנימ די פונ באהאנדלונג די .111 ארטיקל

 ניט זײנענ עם װיפל אפ אפענע, אנ איז פסםר פונ געריכטנ
 באשול״ דעמ אונ געזעצ, לויטנ אויסנאמענ קײג פארויסגעזענ

פארטײדיקונג. פוב רעכט דאם געזיכעיט װערט דיקט:
 װארפנ אונ אומאפהענגיק זי.ינענ ריכטער די •112 ארטיקל

געזעצ. רעמ בלױז אונטער זיכ
 פינקט־ דער איבער אופזיכט העכסטע די .113 ארטיקל

 פאלקס־קאמיסא״ אלע דורכ געזעצנ די פונ אויםפילונג לעכער
 אונטערגעארדנט, זײ זײנענ װאם אנשטאלטנ, די אונ דיאטנ

 דורכ אױכ אונ פערזאנענ, אמטלעכע באזוניערע דורכ אײכ װי
 &ר!אקוראר דעמ אפ ארופגעלײגט װעיט פסםר פוג בירגער די

פססר. פונ

 װערטבאשטימט פונפטסר פראקוראר דער .114 ארטיקל
יאר. זיבנ פונ טערמינ א אפ פםםר פונ אויבער־ראט דורכנ

 געגנטלעכע קאנטישע, רעפיבליקאנישע, די .115 ארטיקל
 רעפוב־ אװטאנאמע די פונ פראקורארנ די אויכ װי פראקורארנ,

 פראקױ דורכנ באשטימט װערנ געגנטנ אװטאנאמע אונ ליקנ
יאר. פינפ פונ טערמינ א אפ פססר פונ ראר

 שטאטישע די אונ דיראיאנע קרײזישע, די .116 ארטילןל
 די פונ פראקירארנ די רורכ באשטימט װערנ פראקורארנ

 פרא־ פונעמ באשטעטיקונג דער מיט רעפובליקנ פארבאבדישע
יאר• פינפ פונ טערמינ א אפ פסםר פונ קוראר

־פאר־ פראקוראטור דער פינ ארגאנענ די .117 ארטיקל
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 װעלכע־ניט־ פונ אומאפהענגיק פינקציעם זײערע װירקלעכנ
 פרא־ דעמ בלױז זיכ או-טערװארפנדיק ארגאנענ, ארטיקע איז

פססר. פונ קוראר

X ל3’3א5

 גרונט־ רי אונ גרונט־רעכט ,רי
בירגער די פוב פליכטנ

 אפ רעכט דאס האבנ פססר פונ בירגער די .118 ארטיקל
 ארבעט גאראנטירטע באקומענ אפ רעכט דאם הײסט דאם ארבעט,

 איר צו אנטשפרעכיק ארבעט זײער פונ באלוינונג דער מיט
קװאליטעט. אונ צאל

 םאצי־ דער דורכ געזיכערט װערט ארבעט אפ רעכט דאם
 דורכ פאלקװירטשאפט, דער פונ ארגאניזאציע אליםטישער

 פונ קרעפטנ פראדוקטיװע די פונ װוקם קעםײדערדיקנ דעמ
 דער פונ באזײטיקונג דער דורכ געזעלשאפט, םאװעטישער דער

 ליק־ דער דררכ את קריזיסנ װירטשאפטלעכע פונ מעגלעכקי״יט
ארבעטלאזיקײט• פונ וױדירונג

 אפ רעכט דאס האבנ פםסר פוג בירגער די .119 ארטיקל
אפרו.

פארקיר־ דער דורכ געױכערט װערט אפרו אפ רעכט דאם
 מערהללט איבערװעגנדיקער דער פאר ארבעטטאג פונעמ צונג

 אור־ פרניערלעכע אײנשטעלוגג דער דורכ שא, 7 ביז ארבעטער
 דעמ אײנהיכג מיטנ אנגעשטעלטע אונ ארבעטער די פאר לויבנ

 ברײטע א ארבעטנדיקע די באדינענ צומ געבנ דורכ ארבעטלוינ,
קלובנ. אפרו־הײזער, סאנאטאריעם, נעצ

 רעכט דאם האבנ פםםר פוב בירגער די .120 ארטיקל
 אינ —אױכ װי עלטערי דער אפ פארזארגונג מאטעריעלער אפ

ארבעטפײלקײט. די פארלירנ פוב אונ קראנקײט פונ פאל
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 ברײטער דער דורכ געזיכערט װערט רעכט דאזיקע דאם
 ארבע־ די פונ פארזיכערונג סאצלאלער דער פונ אנטװיקלונג

 דורכ מעלוכע, דער פוב כעזשבב אפנ אנגעשטעלטע אונ טער
 געבנ דורכ ארבעטנדיקע, די הילפ מעדיצינישער אומזיםטער

קורארטנ. נעצ ברײטע א ארבעטנדיקע די פונ באנוצ איג

 רעכט דאס האבנ פםסר פונ בירגער די .121 ארטיקל
בילדונג. אפ

 אלגעמײנ־ דער דורכ געזיכערט װערט רעכט דאזיקע דאם
 פונ אומזיםטקײט דער דורכ אנפאנג־בילדובג, אבליגאטארישער

 סיםטעמ דער דורכ הױכבילדונג, אײנגעשלאםנ בילדונג, דער
 מערהײט איבערװעגנדיקער דער פאר מעלוכע־סטיפענדיעם פונ

 אפ שולנ די אינ לערנענ דורכ הױכשולי דער אינ םטודענטנ
 פראדוצירישע, אומזיםטע ארגאניזירנ דורכ מוטערשפראכ, דער

 די אינ ארבעטנדיקע די פאר לער אגראנאמישע אונ טעכנישע
 ארנ סטאנציעם מאשינ־טראקטארנע ראטװירטנ, די אינ זאװאדנ׳

קאלװירטנ.
 גלײכע געגעבב פססר אינ װערנ פרױ דער .122 ארטיקל

 װידטשאפטלעכנ, פונעמ געביטנ אלע אינ מאנצבל מיטנ רעכט
לעבנ. געזעלשאפטלעכ־פאליטישנ אונ קולטורעלנ מעלוכישנ,

 די פונ רעכט דאזיקע די פארװירקלעכנ צו מעגלעכקײט די
 רעכט גלי_יכע פרוי דער געבנ דורכ געזיכערט װערט פרױענ

 סאצלאלער אפרו, ארבעטלוינ, אפ ארבעט, אפ מאנצבל מיטנ
 די פונ שוצ מעלוכישער דער דורכ בילדונג, אונ פארזיכערונג

 דער געבב דורכ קיגד, דעמ אונ מוטער דער פונ אינטערעםנ
 געהאלט, דעמ אײנהיטנדיק אורלויבב, שװאבגערשאפט בײס םרוי
 אונ קינדער־יאסליעס געבורט־הײזערי נעצ ברײטער דער דורכ

קינדערגערטנער.

 פונ בירגער די פונ גלי״יכבארעכטיקונג די .123 ארטיקל
איג ראםע, אונ נאציאנאליטעט זײער פרנ אומאפהענגיק פםסר»
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 קולטורעלנ מעלוכישנ, װירטשאפטלעכנ, פונעמ געביטנ אלע
 אומבאדינגטער אנ איז לעבב געזעלשאפטלעכ־פאליטישנ אונ

געזעצ.
 פונ באגרענעצונג אומדירעקטע אדער דירעקטע יעטװירע

 אדער דירעקטע פונ אײנשטעלונג פארקערט, אדערי רעכט די
 זײער פונ אפהענגיק בירגער פאר פריװילעגיעם אומדירעקטע

 פריײ יעדע אױכ װי אנגעהעריקײט, נאצלאנאלער אונ ראםעװער
 אויםנעמלעכקױט, נאצלאנאלער אדער ראסעװער פונ דיקונג

ערנ—ביטל אונ האס אדער געזעצ. דורכנ באשטראפט װ
לןל טי ארדי צו קעדײ .124 אר  פרײהײט בירגער זיכערנפ

 מע- דער פונ אפגעטײלט פםסר אינ קירכ די איז געוױסני פונ
 אפריכטנ פונ פרי״יהײט די קירכ. דער פונ שול די אונ לוכע

 פרא־ אנטירעליגלעזער פונ פרי_יהײט די אונ קולטנ רעליגלעזע
בירגער. אלע פאר אנערקענט װערט פאגאנדע

 די פונ איבטערעםנ די מיט העסקעמ אינ .125 ארטיקל
 סאצלאליסטיש? די פארפעםטיקנ צו קעדײ אונ ארבעטגדיקע

 גע- דורכנ גאראנטירט פססר פונ בירגער די װערט ארדענונג
זעצ:

װארט, פונ פרײהײט א(
פרעםע, פונ פרללהײט ב(

מיטינגענ, אונ פארזאמלונגענ פונ פרײהײט ג( י
דעמאנסטראציעס. אוב גאםנ־פראצעםיעס פונ פרײהײט ד(
 דורכ געזיכערט װערנ בירגער די פונ רעכט דאזיקע די

 דרוקע- די ארגאניזאציעם זײערע אונ ארבעטנדיקע די געבנ
 די געבללדעם, געזעלשאפטלעכע די פאפיר־רעזערװב, די רײענ,
 באדינגונ־ מאטעריעלע אנדערע אונ פארבינדונג־מיטלענ גאסנ,

פארװירקלעכונג. זײער פאר נײטיק זײנענ װאס גענ,
 די פונ אינטערעםנ די מיט העםקעני אינ .126 ארטיקל
ארגאניזאצלאנעלע די אנטװיקלענ צו קעדײ אוב ארבעטנדיקע
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 פאלקמאםנ די פונ אקטיװקײט פאליטישע אוב זעלבסטעטיקײט
 פארײ־ פוג רעכט דאס געזיכערט פסםר פונ בירגער די װערט
 פרא^עםלאנעלע ארגאניזאציעס: געזעלשאפטלעכע אינ ניקונג

 ױגנט־ארגאניזאציעםי פארײניקונגענ, קאאפעראטיװע פארײנענ,
 טעכנישע קולטור־געזעלשאפטני שוצ־ארגאניזאציעס, אונ םפארט־

 אוג אקטױוע סאמע די אונ געזעלשאפטנ, װיםנשאפטלעכע ארנ
 ארבעטער־קלאם פונעמ רײענ די פונ בירגער באװוסטזיניקע

 דער אינ זיכ פארײניקנ ארבעטנדיקע שיכטנ אנדערע פוב אונ
 װאם )באלשעװיקעם(, פארטײ קאמוניםטישער אלפארבאנדישער

 זײער איב ארבעטנדיקע די פונ אטריאד פאדערשטער דער איז
 סא־ דער פונ אנטװיקלונג אוב פארפעסטיקובג דער פאר קאמפ

 אנפירנ־ דעמ פאר שטעלט װאם אונ ארדענובג ציאליםטישער
 װי ארבעטנדיקע, די פונ ארגאניזאציעם אלע פונ קערב דיקנ

מעלוכישע. די פוב אויכ אזוי געזעלשאפטלעכע, די פונ

 די ט געזיכער װערט פםםר פונ בירגער די .127 ארטיקל
 ארעםטירט ניט קאנ קײנער פערזאנ. פונ אומבארירלעכקײט

 דער מיט אדער געריכט פונעמ באשטימונג א לויט סײדנ װערנ,
פראקוראר. פובעמ םאנקציע

 וװינונג דער פונ אומבארירלעכקי״יט די .128 ארטיקל
 קארעםפאנדענצ דער פונ געהײמקײט די אונ בירגער די פונ

געזעצ• דורכג געשיצט װערנ

ביר־ אױסלענדישע אזיל־רעכט גיט פסםר .129 ארטיקל
 אינטערעםנ די פארטײדיקנ פאר פארפאלגט װערנ װאם גערי

 טעטיקײטי װיסנשאפטלעכער פאר אדער ארבעטנדיקע, די פונ
קאמפ. נאצלאנאל־באפרי״יערישנ פאר אדער

 מעכױעװ איז פססר פונ יירגער יעדער .130 ארטיקל
 םא־ םאװעטישע פארבאנד פונעמ קאנסטיטוציע די אפצוהיטנ

 די אפהיטנ געזעצנ, די אױספילנ רעפובליקני צלאליםטישע
 געזעלשאפט־ דער צו באצלענ זיכ ערלעכ ארבעט־דיםציפלינ,
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צוזאמענ־ םאצלאליםטישנ פונ קלאלימ ךי אכטנ פליבט, לעכער
לעינ.

 צר מעכױעװ איז פםםר פונ בירגער יעדער .131 ארטיקל
 םאצלאליסטישע געזעלשאפטלעכע, דאם פארפעםטיקנ אונ היטנ

 דער פונ יעסאר אומבארירלעכנ אונ הײליקנ אלם אײגנטומ,
 מעכטי־ דער אונ רײכטומ דעמ פונ קוואל אלם ראטנ־ארדענונג,

 קרל־ אונ פארמעגלעכנ פונ קװאל אלם הײמלאנד־ פונעמ קײט
ארבעטנדיקע. אלע פונ לעבנ טורעלנ

 געזעלשאפטלעכנ, דעמ אפ זיכ פארמעסטנ װאס פערזאנענ,
פאלק. פונעמ פײנט זײנענ אײגנטומי סאציאליסטישנ

 »Г איז מיליטער־פליכט אלגעמײנע די .132 ארטיקל
געזעצ•
 רויטער ארבעטער־פויערשער דער אינ מיליטער־דיבסט די
פסםר. פונ בירגער די פרנ ערנ־פליכט אנ איז ארמײ

 הײ־ א איז פאטערלאבד פונעמ באשיצונג די .133 ארטיקל
 דעמ קעגנ פאראט פססר. פונ בירגער יעדנ פונ .כוױו ליקער

 םוינע, פונעמ אפנצאד אריבערגײנ שוװעי די ברעכנ הײמלאנד:
 מעלו־ דער פונ מעכטיקײט מיליטערישער דער שאדנ ברענגענ

ש־װערנ כעי  שטרענג־ גאנצער דער באשטראפטלױט שפיאנאז
פארברעכנ. שװערער םאמע דער װי געזעצ, פונעמ קלט

XI ןאפיטל
דיװאל־םיםטעפ

 ראטנ אלע אינ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די .134 אדטיקל
 פונפססר, אינאויבער־ראט דיארבעטנדיקע: דעפוסאטנפונ פונ
 די איב רעפובליקנ, פארבאנדישע די פונ אױבער־ראטב די אינ

 ארבעטנ־ די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ געגנטלעכע אונ קאנטישע
 אינ רעפובליקנ, אװטאנאמע די פונ אױבער־ראטנ רי אינ דיקע,

אװטאבא־ די פוג ארבעטנריקע די פונ דעפוטאטנ פונ ראטנ די
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 דארפי־ אונ שטאטישע ראיאנע, קרײזישע, די אינ געגנטנ־ מע
 דע־ פונ ראטנ אאול( קישלאק, כוטאר, דארפ, סטאניצעי )פונ שע

 װײ־ די דורכ דורכגעפירט ארבעטנדיקע,~װערנ די פונ פוטאטב
 װאלרעכט זײרעקטנ אונ גלײכנ אלגעמײנעמ, פונ גרונט אפנ לער
אפשטימונג• געהײמער בא

 אלגע־ זײנענ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די .135 ארטיקל
 18 געװארנ אלט זײנענ װאס פסםר» פונ בירגער אלע מײנע:

 אנגע־ נאצלאנאלער אונ ראסעװער דער פונ אומאפהענגיק יאר,
 סאצלאלער אי_ינגעזעסנקי_יט, בילדונג־צענזי גלויבנ, העריקײט,

 טעטיקײט, פארגאנגענער אונ פארמעגנס־לאגע אפשטאמונג,
 דעפױ די פונ װאלנ די אינ זיכ באטײליקנ צו רעכט דאס האבנ
 פער־ אונ מעשוגאלמ אויסער װערנ, צו אויסגעװײלט אונ טאטנ

 די פארלירנ מיט געריכט דורכנ פארמישפעט זײנענ װאס זאנענ,
װאלרעכט•

גלײכע: זײנענ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די .136 ארטיקל
זיכ באטײליקנ בירגער אלע שטימע; אײנ האט בירגער יעדער

יעסױדעם. גלײכע אפ װאלנ די אינ
 אויםצרװײלנ רעכט דאס האבנ פרויענ די .137 ארטיקל

מאנצבלענ. די מיט צוגלײכ װערנ צו אויסגעװײלט אונ
ײענ אינ זיכ געפינענ װאס בירגער, די .138 ארטיקל  דיר

 אויםצוװײלנ רעכט מיטנ זיכ נאנוצנ ארמײ, רויטער דער פונ
בירגער. אלע מיט צוגלײכ װערנ צו אויםגעװײלט אונ

דירעק״ זײנענ דעפוטאטנ די פונ װאלנ די .139 ארטיקל
ארבעטנ־ די פונ דעפוטאטב פונ ראטנ אלע אינ װאלנ די טע:

 דע־ פונ ראס שטאטישנ אונ דארפישנ פונעמ אנגעהויבנ דיקע,
 װערנ פםסר, פונ אױבער־ראט ביזנ ארבעטנדיקע די פונ פוטאטנ

װאלנ. דירעקטע דורכ אומיטלבאר דורכגעפירט בירגער רי דורכ
 דעפר די פונ װאלנ די בא אפשטימונג די .140 ארטיקל

 געהײמע. א איז טאטנ
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 ארױםגע- װאלנ די בא װערנ קאנדידאטנ .141 ארטיקל
װאל־קרײזנ. לויט שטעלט

 פאר געזיכערט װערט קאנדידאטב ארויסצושטעלנ רעכט דאם
 ארבעטנ־ פונ געזעלשאפטנ אונ ארגאניזאציעם געזעלשאפטלעכע

 פראפעם?־ פארטיײארגאניזאציעם, קאמוניסטישע די פאר זײקע:
 קולטור־ ױגנט־ארגאניזאציעם־ קאאפעראטױונ, פארײנענ, אנעלע

געזעלשאפטנ.
 אפצוגעבנ מעכױעװ איז דעפוטאט יעדער .142 ארטיקל

 אר־ דער װעגנ אונ ארבעט זײנ װעגנ װײלער די פאר באריכטנ
 ער אונ ארבעטנדיקע די פונ דעפוטאטנ פוג ראט פונעמ בעט
 דער פונ באשלוס לויטנ װערנ אפגערופנ צי_יטי יעדער צו קאנ

 אײבגעשטעלט איז װאם ארדענונג, דער אינ װײלער מערהײט
געזעצ. לויטנ

XII ןאפיסל
 פלאג, דער הערב, דער

הויפטשטאט די
 סא־ פארבאנד פונעמ מעלוכע־הערב דער .143 ארטיקל

 אונ םערפ א פונ באשטײט רעפובליקנ םאצלאליסטישע װעטישע
 זונענ־ אינ אויםגעמאלט איז װאס ערדקײלעכי אפנ האמער א

 די אפ אופשריפט אנ מיט זאנגענ, מיט באזוימט אוב שטראלנ
 פונ ״פראלעטאריער רעפובליקנ: פארבאנדישע די פונ שפראכנ

 א פאראנ איז הערב אפנ אויבנ זיכי״. פארײניקט לענדער, אלע
שטערנ. פינפעקיקער

 םא־ פארבאנד פונעמ מעלוכע־פלאג ךער .144 ארטיקל
 טוכי רויטנ א פונ באשטײט רעפובליקנ סאצלאליסטישע װעטישע

 זיינ אפ האמער אונ סערפ גאלדענעמ אױסגעמאלטנ אנ מיט
פינפ־ רױטער א זײ איבער אונ שטענגל באמ װינקל אײבערשטנ
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 פאר- די ראנד. גאלדענעמ א מיט באזױמטער א שטערני זגקיקער
צװײ. צו אײגס איז לענג דער צו ברײט דער פונ העלטעניש

 םאװעטײ פארבאנד פונעמ הויפטשטאט די .145 ארטיקל
מאסקװע. שטאט די איז רעפובליקנ סאצלאליסטישע שע

X שאפיטל III
 ארדענונג די

קאנסטיטוציע די ענדערנ פונ
 פונ קאנסטיטוציע דער פונ ענדערונג אנ .146 ארטיקל

 פרנ אויבער־ראט פונ באשלוס לויטנ בלויז געמאכט װערט פסםר
 שטי־ 2/,3 פונ װיעיקער ניט מערהײט א מיט אנגענומענ פםסר,

פאלאטעם• זײנע פונ יעדערער אינ מענ



ט ל א ה נ י א
ט ײ ז

 אלפארבאנדישנ уш אפנ װ. י. סטאלע באװ. פונעמ פארטראג
 דער פונ פראיעקט דעמ װעגנ ראטנ־צוזאמענפאר

-טנ25 )דעמ סםר פארבאנד פונעמ קאנםטיטוציע
י.( 1936 נאיאבער

I

9 אופגאבנ. אירע אונ קאנסטיטוציע־קאמיסיע דער פונ אויםבילדונג די

II

יאר פונעמ פערלאד אינעמ פםסר פונ לעבנ אינעמ ענדערונגענ די

•  1936 יאר ביזנ 1924 12 • י

II I

24 • ק^נכטיטוציע דער פונ פואיעקט פוגעמ גרונט־באזונדערקײטנ די

IV

32 • קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט פונעמ קריטיק בורזשואזע די

V

44 ■ קאנסטיטוציע דער פונ פראיעקט צומ דערגאנצוגנענ אונ אויםבעםערונגענ

V I

61 • • • • פסםר פונ קאנםטיטוציע נײער דער פונ באדײטונג די

 רעדאקציע־קאמיסיע דער פונ פארזיצער פונעמ באריכט
ססר פארבאבד פונעמ ראטנ־צוזאמענפאר уш אפנ

О 6............................י.( 1936 דעקאבער 5 )דעמ װ. י• םטאלינ 4

1 0 9



ט ײ ז
 ראטנ־צוזא־ уш אויסערארדבטלעכנ פונעמ באשטימונג

םאצלאליסטי־ סאװעטישע פארבאנד פונעמ מענפאר
רעפובליקנ שע

 םארבאנד פונעמ )גרונט־געזעצ( קאנסטיטוציע רי באשטעטיקנ װעגנ

71 .............................  • • רעפובליקנ סאצלאליסטישע סאװעטישע

 םאװעטישע פארבאנד פונעמ )גרונט-געזעצ( קאבסטיטוציע
רעפובליקנ סאצלאליסטישע

7...............................אײנןןרדענונג געזעלשאפטלעכע די .1 ל ט י а א ק 3

ל ט י פ א 76 ......................................אײנןרדענונג מןלוכישע די •п ק

פו־ מעלוכע-מאכט דער פונ ארגאנענ העכסטע די ли ל ט י פ א ק

רעפוב- םאצלאליםטישע םאװעטישע פארבאנד נעמ

8  • ליקנ 1

ל ט י פ א פונ מעלוכע־מאכט דעד פונ ארגאנענ העכםטע די .IV ק

..................................................רעפרבליקנ פארבאנדישע די

ל ט י פ א פאר־ פונעמ מעלוכע־פארװאלטונג פרנ ןרגאנענ די .V ק

 88 • • • • רעפובליקנ סאצלאליסטישע סאומגטישע באנד

די פונ מעלובע־פארװאלטונג פונ ארגאנענ די .VI ל ט י פ א ק

9..............................................• רעפובליקנ פארבאנרישע 3

ל מ י פ א  פונ מעלוכע-מאכט דער פונ ארגאנענ העכםסע די .VII ק

רעפוב־ םאציאליםטישע סאװעטישע אװטאנןמע די

96 • • ־ •................................................................ליקנ

ל ט י פ א V ק III. י ע ד ק י ט ר נ א ע נ א ג ר נ א ו ר פ ע ט ד כ א מ - ע כ ו ל ע 9• • • מ 7

98 .......................................פראקוראטור די אונ גערי־כט דער .IX ל ט י פ א ק

Ю1 ־ בירגעד די פונ גרונט־פליכטנ די אונ גרונט־רעכט די .X ל ם י פ א ק

X ל ט י פ א ק I. י מ ד ע ט ס י ם ־ ל א ... װ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ю 5

ל ט י פ א Ю7......................הױפסשטן*ט די פלאג, דער הערב, דעד .XII ק

ל ט י פ א 108• • • • ק$נסטיטוציע די ענדערנ פונ ןרדענונג די .хш ק

Ц 1939 Г. 

Акт N • 5 ^״  
В клади, л.  



Р ед а к т о р  п е р е в о д а  3 . Ш у ст ер м а н . Т е х р е д . А. Ф ри дки н . К о р р ек т о р  
М . Ш п и л лер . С дано в н абор 13/У Н -38  г. П одп и сан о  к печати 3/1-39 г. 
Э״ м ес* №  97. Ф. б . 607 ,6 ינ צ92/  п. л. У полном . Главл 1та РС Ф С Р  Б — 47243. 
Т и раж  5000. Ц ена 1 р. 20  к. в н ер еп л .

Т и п ограф и я  ,.Э м ес“, М осква, П ок ровк а, у. Зак . №  118в.











И. В. С Т А Л И Н

ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ 
КОНСТИТУЦИИ 
СОЮЗА ССР

КОНСТИТУЦИЯ
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

Г-

ГОС. ИЗДАТЕЛЬСТВО ״ ЭМЕС% МОСКВА 19 38


