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24 СНЕЖНЯ-ДЗЕНЬ ВЫБАРАУ 
У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ 

АДДАДЗІМ СВАЕ ГАЛАСЫ ЗА ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ НАШАЙ РАДЗІМЫ 
ДАКАЗАЎШЫХ СВАЮ АДДАННАСЦЬ СПРАВЕ ПАРТЫІ ЛЕН1НА-СТАЛІНА! 

* • • 
...Чаго трэба наогул патрабаваць ад сваіх дэпутатаў, йалі ўіяць з усіх магчы-

ИЫХ патрабаванняў найбольш элементарный патрабаванні? 
ВыбаршчыкІ, народ павінны латрабаваць ад сваіх дэпутатаў, наб яны аставаяі-

ся на вышыні сваіх задач, каб яны ў сваёй рабоце не спуекаліся да ўіроўню па-
літычных абывацеляў, каб яны аставаліся на пасту папітычных дзеячоў, лвнін-
скага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі j пэўнымі дзеячамі, як Лонін, ішб 
яны былі такімі-ж бясстрашнымі ў баі і бязлітаснымі к ворагам народа, янЫ быў 
Ленін, каб яны былі свабодны ад ўсякай панікі, ад ўсянага падабенства ланіні, 
капі справа пачынав ўскладняцца і на гарызонцв вырьюоўваецца якагнвбудаь 
небяспта, каб яны быпі гэтай-жа свабодны ад усякага падабенства паяікі, m 
быў свабодзен Ленін, каб яны былі гзтак-жа мудры і нетараплівы пры рашэнмі 
складаных пытанняў, дзе патрзбна ўсеба новая арыентацыя і ўсебановы ўлін угіх 
плюсаў і мінусаў, янім быў Ленін, кабяны былі гэтан-жа праўдзівы ! чзсмы, 
янім быў Лвнін, каб яны гэтак-жа любілі свой народ, як любіў яго Лвнгн. 

(I. В. Сталін. 3 пі>ановы на іградвы'барчыш сходзе выбаршчьшіў 
Стадінскай выбарчай акругі го». Масквы 11 свежнж 1937 row). 
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ВЯЛІКАЕ НАРОДНАЕ СВЯТА 

ВЫХЯВЯНЕЦ ПЯРТЫІ 
Чыгу'йачтш станцыі Мінск аказалі вй-

лікае давер'е свайму выхаванщ' Майсею 
Халонавічу Хасіну, вылучыушы яго кая-
дыдатуру для тайната галасавання J дгау-
таты Мінскага абласдага Совета іотутатаў 
працоўпых. Яго добра ведаюць усе чыгу-
начнікі Мінокага вузла і працо і̂ныя Kara-
новіцвага раёна. як стойкага большэвіка, 
гарачага патрыёта сваёй любімай раізімы. 

За жаіроткі час тав. Xaciw зырас а,т 
саіфатара хомсайольскай арганізапыі за-
вода імені Мяснікова да сакратара Кага-
йовіцкага райкома партыі. 

Мне. jMt таварышу па рабоце, jn^Da вя-
домы усе явасці гэтата сапрауднага боль-
шэвіка. Тав. Хасін, ирацуючы яа чыгун-
цы, чула І ^важліва адносіўся да запро-
сау к&жиаага рабочага, кожпага кмунгега. 
Ён надавычай жнога дапамог т е ў ідэйна-
палітычяым росце. Будучи сакратаром 
парткома Мінсвага чыгуначаата вузла ў 
1938 годзе, тав. Хасін дапамог шіе, як 
иаадому партыйнаму кіріаўніку, ігравільна 
арганізаваць і наладзіць партийную рабо-
ту, Вучачыоя сам, ён сктэматычна пера-

давау нам вопыт партыйнай работы. На 
любое пытанне я за^сёды атрымліваў яс-
ны І вычарпальны адваз. Тав Хаісіяу 
ўдасцівы прастатз і клопаты аб мала-
дых рабоФнжах. 

I зараз, калі тав. Хасін працуе сакра-
таром КагановітікагА райкома партыі. я 
заўсёды па любому пытанню партыйна® 
І гаспадарчай работы атрымліваю ад яго 
канкрэтную дапамогу. 

Няка сумнення ў тым, што тав. Хасін, 
будучы дэтгггатам Шнскага абласнога 
Совета дэпутатаў працоўных, апіраўдае 
ся^е і на гэтай вялікай дзяржаўнай ра-
бапе. 

Я закликаю ўсіх вы'баршчыкаў Кагано-
віцкай выбарчай ажругі № 35 у дзеяь 
выбараў у МЯСЦОВЫЯ Советы дэпутатаў" 
працоўны.х—^24 снежня—усім, як аднаму, і 
адіаць свае галасы за вериага сьгеа' 
народа, выхаванцавялікайпартыі Івніва— | 
Сталіна Майоея Ханонавіча Хаоіяа. 

П. Я. САБІЛО, дэпутат Вярхоўнага Со-
вета БССР, сакратар вузлавога парткома 
станцыі Мінсн. 

Выібары ў мяюцовыя Соіветы завяр-
шащь перабудову ўсіх органаў діяріжаў-
най улады на аіслоіве Оталініеаай Каясты' 
туцыі. 

«Нікші ў свеце, — гаварыў таварыш 
Сіалін, — яшчэ не бывала такіх сайраў-
ды свабодныіх і саліраўды дэмакра.тычных 
выібараў, ніколі! Гісторыя не ведае друге-
га такога іірЫ'Клаяу. Сйрава ідэе не ай 
тым, што ў нас будуць выйары ўсеагуль" 
ныя, ірюўныя, тайныя і прамыя, хаця 
ўжо даа само па сабе мае вяліаае заа-
чанне. Справа ідзе аб тым, што ўсеагуль-
ныя выібары будуць праведзены ў нас як 
найбольнг свабоддыи выібары і ндйболын 
дэмавратычныя ў параўналші з выібарамі 
любой другой крааны f свеце». 

Лд работы мЛ'Сцовык органаў улады за-
лежыць аібслушоўванне і задлвальненне 
ўсіх патрэб населыгіцтва. Ад іх дзейяас-
ці залежыць вызшшпіе гаспадаріча-палі-
тьгчны х̂ за>іач, якіяі сталдь перад оіблас-
цю, горадам, раёна.м. Ад іх дзейиадщ за-
лежыць наспяховае ажьшцяўлешіе ўсіх 
рашэнняў партыі і ўрада. 

Выібарыі ў мясцовыя Советы япгчэ боільпі 
умацуюць ооцылшістычную дзярсааву ра-
бочых і сялян. 

Выбары яшчэ раз прадама.»струюць 
мара-лша-палітычнае адзіпства cceenjwra 
народа. ЯГО бязмежную адданаспь боль-
шэвіцкай пЗіртыі, совеіцкаму ўраду і пра-
вадыру народаў вяліваму Сталіну. 

Працоўныя на сваіх сходах вылучылі 
лешпых люідзей — юоагуністаў і беспар-
тыЁных — у дэпутая'ы абласных, гара/д-
свіх і раённых Советаў дэпутатаў пра-
цоўных, да кавда адданых справе партыі 

Ленка—Сіталійа, ощше вомунізма. 
ІІа нашай Кагановідкай вы'барчай акі)у-

зе ІМ» 35 заірэгістраван каадыдатам у 
дэпутаты ў абласны Совет т. Халін Май-
сей Ханонавіч — сакратар Кагановіцкага 
РК ЕП(б)Б. 

У гарадсісі Соівет дадутатаў првіцоўныіх 
заршстрыраваны т. Фердэр А^рам Хема-
віч — сакратад Міцскага гарксіма комса-
мола, Літохіна Іюбоў Фёдареўна — вати-
ном Наркамзема ВОС'Р, Папвовіч Валдаіагі® 
В.іадзіміравіч — машытст дэіго ставвдо 
Мінск, Галаванаў Іван Леонцьевіч — па-
літработнік РСЧА. 

У КатаяовіцЕі раёішы Совет дэпутата^ 
іірацо'ўіяых зарэгістрыравайы кандьм,атаімі 
тав. Владзйііраіва — рабюггніца пгчютачйай 
фа/брыкі, тав. Ярош Вайотайцін Міхайм-
віч — майстаір цэзса завода «Ударнік» і 
тав. Завілевіч — сакійтаф Еагановіцвага 
райкома БІІ(б)Б. 

За іх—ікандыдатаў /сталінскага блюжа 
кюмуністаў і беспартыйных •— завлікаў 
галасаваць у сваім звароце агульны сход 
прадстаўнікоў ад працоўных Кагановіцвага 
раёна. 

24 снеайгя ўівесь совепікі яарод, гала-
суючы за кандыдатаў блока воагуніотаў і 
беспарты'йньй, будзе галаеаваць за пера-
могу комуніэха ў нашай краіне, за муд-
оую знешінюю і ўнутраную палітыку со-
вецкага ўрада і сталінока ЦК Вомуні-
етычкай нартыі больпювікоі. 

Ня.хай жыве сташінокі бло® комуністаў 
і беспартыйных! 

Няхай жыве тварэц самай дэмаюратыч-
най Кан^-тытуцыі ў свеце, налп вялііо 
правадыр, любімы С/галін! 

О 

СХОД ВЫБАРШЧЫКАЎ 
11 снежня партыйным бюро універсі" 

тэта быу склікан сход выбарпгчыкаў, 
прымацаванага да нашага універсітэта 
шостага выбайага ўчастка. 

Дацэнт ун!Іів«раітэта тав. Зудзілін зра-
біў змястоўны даклад аб асіжкародным 
станошшчы. Яго праслухаіі выбаршчыкі 
3 вжлікай увахай. 

Выйгупіўшыя вандыдат v дэп^таты 
абласнога совета дэпутатаў працоўных 
тав. Хасін і кащыдат у дэпутаты гарад-
скога совета тав. Фердэр дзякавалі вы-
бартчываў за тое высокае давер'е, явое 
яны ІМІ аказаді, вылучыўшы кандыдата-
МІ у мясцовыя органы совецкай улады. 

Давераны тав. Сувораў, тав. Шульман 
І другія выбарпічыві гаварылі аб тшг, 
што дзень 24 снежня — дзень выбарИ^ 
у мясцовыя советы дэпутатаў працоўпых 
— вялакай народнае свята. Выбаршчыи 
усе як адзін прыдуць на выбарчыя Уча-
стка, дружна І адна.тушла аддадуць свае 
галаюы за кандыдатаў магутнага сталін-
свага блока йгомуністаў і бес.парты4нш, 
прагаласуюць за родны совещй ўрад і 
любіміую ленійсва-сталінскую партыю. за 
вялікага і мудрага Сталіна, яві вядзе 
наш народ да ззяючыз вяршынь »о«у-
нізма. 


