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Т Р Ы Б У Н П А Р Т Ы І 
Пяць год шЗад — 1 шежня 1934 го-1 

ла ў 4 гадзіны 30 ІКІНТТ вечара ў Смоль-
ным зіадзейсЕім выетщалам быў забітса®-
ipamp ЦК ВКЩй), саіфатар Лещнградекаи 
партыйнаі аргаагізацыі Сергей Міроііііавіч 
Kipaf. 

С. М. Кіраў бьгу аинъш з любейпіьгх 
шноў совещ^ краіны., Адаін з кіраўні-
коў болыпэвіцкай партьгі. «аірашк і щнут 
вяліжага Сталіна, Еіраў быў аргашзата-
рам большэвіцваігаі падпомля ў года ца-
ризма, палкаводцаис у годы дажадзяшжаи 
вдйлы І пакля яе заноатэпия стаў буй-
нейшым дзеячаас тоцыяліістычааій «тройм. 
С. М. Кіраў быў выдатным — узорам 
большэвіка віяліюай сталі'шжай эпохі. Ку-
ды-б не пасыаала яго йартыа, ёя высоіва 
трымаў яе баявы «цяг, ён ішоў ^тіерад, 
незгібгнемы. поўны ўверанаст ў перамозе 
вялікіх ідэй Марюса. Энгельса, Леніна, 
Сталіна . 

3 трыбушл партыйных з'езЦаў^ тав. Ш" 
раў біязлітаісйа граміў трацккцка-буха-
рынскіх здраднікаў. Яго мадутлы аратар-
скі талант служыў сшраве пафтьй, оправе 
рабочага івласа. 

Агромиае эначэнне Еііраў прыдаваў рэ-
воаюцыіінай тэорыі, .болыпэвщваму, леыін-
окаму выхаванню партьшцаў. Kignay часта 
нанярэджваў паргыйныя арганіэацыі, што 
кожны ноівы дэень будзе охавіць перад 
імі новыя і больш 'складаньй заданы. 
Каб правілыіа іх вырашыць, большэвш 
навішны яшчэ глыбей вывучаць раволю' 
цыйяую тэорыю, яшчэ лешп авалодваць 
ёю. 

«Гіеторыя нашай «ощ'кктычнай пар-
ты!, — гаварыў Кііраў у «ваам діакладае 
ў стуйзені 1932 гоща на IV Ленінград-
свай аб'ядшшай абласной і rapavUCKofi 
шнфеірэыцыі ВВІІ(б), — ёсць гіотхрыя 
пайеданосйай пролегарікай рэволюцыі і 
будаўніцтші сюіцыялізма. Кожйая старонка, 
кожная страна гісторыі нашай парші— 
гота не проста хроыіка падзей, гэга ог-
рокная глыбокая навука, не ведаючы 
якои нельга рабіць пролетарскай рэввлю-
ЦЫІ». : J . 1 

Разам 3 та(ваірьшіам Сталіным і тавары-
шам Жданавым Сергей Мірона®іч удзель" 
нічаў у напісанні эаўваіг на ваюшект 
вучэбліка па Гісторыі СССР і па н<шй 
гісторыі. Гэтыя заўвагі сталі адпраўяымі 
вехамі ў івьшучэнні гісторыі нашай краі" 
ны, гісторыі ШлР і новай гісторыі. Ён 
быў членам Галоўыай рэдажцыі «Цсто-
рьві грамадзянскай вайны ў СССР». ' 

fle гледзячы на сваю занятасць, Сергей 
Міровавіч мнюга чьггаў, добра ведау ала-
сачную І сучасную літарагуру. Ён сачыў 
за ўоім нзівійаімі латащагуры і мастащтва, 
за ўсіхі дасягненнямі навуві і тэхніві, 
любіў тэатр, музьщу і мнші зрабіў» для 
развіцця масііацтва ў Іеншградзе, 

Громячыі (мрагаў партыі. В'Оірагаў еоцы-
ялізма, ворагаў народа, Кіраў сплачваў 
лешнщвдсих боільшэвікюў, партыйных 
і ненаіртыйныіх, вавол істлінокага Цэн-
тральнага камітэт партыі, вакод тавары-
ша Оталіна. 

Сергей Міршашч быў /праніікЕут глы-
бачайшай любоўю, безмежнал аддааасцю 
вялікаму правадьвру, настаўніву і даугу 
пірацоўных таварышу Сталіну. Гэту аг-
роМ'Ную любоў, гэту ібеслрадзельную адда-
насць таварышу Сталіну Кіраў перадаў 
уюііМ леішідайісікім большэиькам, усім пра-
цоўным Лейінграда. 

Вялікая бесярадзельная была адданасць 
Крава сораше Ле|}на — Сталіна, шра-
вв шравкш пролетаірскай рэволюцыі. 

АГІТАЦЫЯ 
-ЗА КАНДЫДАТАЎ 

На прьгмацаваным да універсітэта вы-
барчым учаютку № 22 Кагановіцкага \ 
раіёна створаны 26 гурткоў ла вывучэн-
ню выбарчаіга закона. Да гурткоў пар-
тыбная аФганізацыя орымацзівала зоіта-
тараў 3 лілу лешшых студантаіў і наіву-
ковых работвікаў. Да кожнай выбарчаі 
акруті прымацавалы члеаы ішртыі, якія 

1 адкаававдь за работу невальвіх аіітата-
раў. 

'Агітатары прыстушді ўжо да агітацыі 
за каядьідатаў у аібласны, гарадскі і 
раённы Советы дэпутатаў іпрацоўных. Яны 
знаёмящь выібаріігчыБаіў з біяграфкш 
кандьцатаў, ,ра<;кавіваютц> а6 іх рабоце, 
арганіэоўБаюць суютрэчу кандыдатаў з 
выйаршчывамі. 

Регулярна і ціжава шраводзіяь заняты 
3 выбаішічыкааіі аігітаітар т. Фрьцша 
(фіізмат). Ён добра ведае оваіх выбар-
шчыкаіў, 'цікавіцца іх жыцдём, быташыза 
ўмоваагі і т. д. 

Добраюумлеана адно«яцца да вшікай і 
пачэснай раіботы агітаітары тт. ІІлсудне(ў-
ская. Міхееў. Талкачоў, Хацінсіа і др. 

ШУЛЬМАН. 

Сергей Міровіаівіч ібыу любімцам дароца. 
Дзе б ні паж,азва.тася яго моцная фігура, 
дае іб ні раздавіаўіся яіго звюйкі голаю, ён 
црыцягваў да юяібіе чъюячы, дзееяткі ты-
Ісяч прашоўных, артаншўвіаў іх на ба-
рацьбу за далейшыя пефадіоігі нашай краі-
ны. . ; , ! 

I імейна таму, што С. М. Кіраў быў 
адным 3 бліскучых ісаратншаіў вялікага 
Сталіаа, быў буйнейшым аалітычіным і 
дзяіржаўньш ідзеячам, банда вабойщ, здрад' 
шкаў забіла Кірашй Яны забілі яго таму, 
што ён бязлітасна граміў трацкісцка-зі-
ноўеўсійх і бухафыаокіх вырадааіў. Яны 
зайлі аго таму, што ,ён беззаветна любіў 

Ьсва®) радзку, быў ёй адаан да шнца, та,-
жу, што ён, яв і забітыя імі буйнейшыя 
дзеячы ' совецкай дзяржавы тг. Куйбы-
шаў, Менжынскі і вяліюі шсьмеянік про-

летарыята 'Максім Горкі, б̂ыіў гаО'Дліяым 
барацьбітом за порамогу кощтшма ў на-
шай краіне. 

Дні похаіран Кірава ператварышііся ў 
гращдыёзную дэдаиетрацыю адзансдаа w 
вецкага народа, яг,о бязмежнай адданасці 
большэвіцкай пафтьгі і свамму правадыру 
таварышу Сталіяу. 

Імя С. М. К і і р ^ народы вялівага Со" 
вецвага Саюэа но забудуць йіколі. 

«Уся паіртыя, увееь рабочы клас і 
ўвесь народ нашага Совецвага Саюза бу-
дзе свята шіаяаваод., б̂удзе берагчы, яж 
зеяіцу вока, памяць ай тава/рышу ІКіраівв, 
і ён, наш народ, пасггавщь вяліка паасят-
нів таварышу Кіраву»,—^гава-рыў сакратаір 
ЦК ВЕП(б) таварыш Жданаў йа акішве 
Лешнтрадіеікай нартыйвай аргашзіацыі. 

ПЕРШЫ ЭКЗАМЕН 
Днямі студэнты Ш курса йялагічнаіга 

фавультэта здавалі першы экзамен пл 
кольваіснам\' аналізу. 

Экзамены павазалі, што асноўная мава 
студіэнтаў .сур'ёзніа і тлыбожа иашрацавала 
над курсам. Аб гэтым гавораць ацзнкі 
пасоіяховасці студэнтаў. Студэнты Ліда 
Серавова, Антон Міхайлоўекі. А. Ільючо-
нав І Чарняіўская здалі прадиет на вы-
датна. 

Добрую ацэнву атрызсалі гг. Міхайлоў-
ская, Рымашэўсві, Лысухо і др. 

М. ЧАРНЯЎСКАЯ, * 
профорг курса. 

Дастойныя кандыдаты 
Дэпутат — слуга' народа. Ён верай 

І праўдай павінен служыць овайму наро-
ду, сваім выбаршчывам. бьщь яго вер-
ным пралстаўнівом у органах улады. 

Цвёрда помнячы еталінсвае указание 
аб тым, ЯВІМ павінен быць выбраннів на-
рода выбаршчыі̂ і нашага універсітэта з 
выключнай сур'ёзнаедю падышлі да вы-
лучэйня кандыдатаў у мясцовыя ^веты 
д.шутатаў працоўных. Усебакова яны аб-
іаварвалі вьглучаемых людзей. 

I Калі; на прадвыбадчым сходае сту-
дэнт V вурсаі истфака тав. Сцепаненва 
прананаваў кандыдатам у дэпутаты Мін-
скага гарадсвога совета вылучьщь дэвана 
гіетфава Алексея Петровіча П'янвова, 
прысутныя бураа ашадыравалі. Колшы 
ведаў, што гэта дастойны кандыдат. 

Тав. П'янкоў—малады, растучы наву-
ковы работнш. Толькі ў мінулым годзе 
ён аібараніў дысертацыю на ступень кан-
дыдата гістарычных навув. Зараз ён 
пращуе над довтарсвай дысертацыяй. На-
пісаіў 15 навувовых работ. А. П. П'яИ' 
коў '— прадстаўнів перадавой, совецвай 

ікавукг. У гарадевім оовбцеі дэпутат^ў пра" 

цоўных ён 3 уласцівай any настойлівасцю 
будае рашаць дзяржаўныя пытанні. 

Тав. Цоіра, савратара. иартыйнага 
бюро універсітата, ведае кожны студэнт 
і навувовы раіботнів. Прастатаі і свром-
насць—адметная рыіса гэта^а чалашека. 
Тав. Цоір аднагалосна вылучан кандыда-
там у дэиутаты гарадскога совета дапу-
татаіў працоўных. 

Тавсама вылучан вавдыдатам у депу-
таты гарадскога Совета дэкан фізмата 
Грыгоры Наумавіч Саігаловіч. Тав. Сага-
ловиа любяць і паважаюць студэнты 
І навукшыя работнікі. Шчыра і аддана 
працуе ён на жарысць пірацветання совец-
вай навукі. на падрыхтоуку выдагных 
кадрау матэматыкаў і фівікаў. Ён—^кан-
дыдат матэматычных навув, мае 35 на-
вуковых артывулаў. Надзвычайна многа 
ўваігі аддае тав. Сагаловіч грамадскай ра-
боце як ва універсітэце, тав і сярод гра-
мадекасці горада. Часта ён выстунае з 
дакладамі ў дварцы піонераў, на сходах 
наютаўнікаў. Як нетадыста, яго ведае 
амаль кожны матэматыв нашай рэспуб-
ЛІВІ. 

•Горача любіць Грыгоры Наума®іч с в а ю 
дарагую соцыялістычную радвіму. На бла-
га працветання яе ён неаслаібна працуе. 

иАднагалосяа вылучан вандыдатам у дэ-
путаты гарадскога Совета тав. Феірдер 
Абрам Хемавіч, былы студэнт нашага 
універсітэта, нядаўна вылучаны сакратаг 
ром Мінскага гарадскога вамітэта ком-
самола. 

У раённы Совет іэпутатаў лрадоўных 
прафесарсва-выкладчыдаі оерсаная і ва-
левтьгў студэнтаў вылучылі дакана хім-
фава, вандьцата хімічных навук Івана 
Петровіча Марвоўва і студэнтку гэтага 
факультэта Людмілу Ілынічну Савасцья-
наву. 

Усе яны подлінна народныя кдядыдаты 
магутнага сталінскага блока вомуністаў 
і бесшартыйных. Задача агітатараў і 
давераных асоб — расвазаць аіб змястоў* 
ным і баігатым жыяді вожнага з іх, ааі-
таваць выбарпгчыкаў у дзень выбараў 
галасаваць за гэтых вандыдатаў у гарад-
скі і раённы Советы дэпутатаў працоў-
ных. 

I. МІРОНАЎ. 
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