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АПРАЎДДЕ 
ДАВЕР'Е ВЫБАРШЧЫКАЎ 

На'бліжаевда гісгарычны дзень 24 сне-
жкя, дзеаь, далі ўсе працоўныя нашай 
краіныі пойдуць да выбаірчых урнаў і ад-
дадуць свае галаш за лепшых з лепшых 
сыноў і дачов народа, павазаўшых на 
сяраве большэвіцкая ўзары работы. Няма 
сумнешня ў тым, шт» гзтыя выбары прьг 
ЕЯісуць оовую яшчэ большую пераімогі' 
соцыялістычнага дэмакратызма, новую 
бліскучую перамогу сталіясвага блока 
войужіістаў і беспартыіных, црадэман-
сірыруюць, перад усім іовегам несакру-
шальнш ыаіральна-палітычнае адзшсгпва 
«ноганацьшналшага совецкага народа. А 
ў гэтым адэінотве — яго cua і непера-
можЕайць. У гэтьпг адзінство—залог но-
вых пераагог юомунізма. 

Галаісуючы за 'каэдыдатаў блока кощ'.-
вістаў і беепартыйных, нрацоўныя вы-
разяць бяэмежную любоў і адданасць со-
вецкаку на,роду, комуністычнай нартыі і 
любімаму мудаму ікіраўніку. бацьку, 
другу і наютаўаку працоўнага чалавецтва 
таэарышгу Сталину. 

Наш каадщат у дэпутаты Мінокага 
абласнога Совета дэпутатау працоуных 
па Кагашвіцкай выбарчаи акрузе—сакра-
тар Кахавовщвага райкома К11(б)Б гор. 
Шн<жа та®. Хасін Майсей Ханонавіч. Гэ" 
та адзая з верных сьшоў совецкага яафо-
да, бязмежна адааны спраюе комунісгыч-
ндй пафтыі. 

Тав. Хасін—растучы рабошк, выхаша-
ны партыяй Ле^а—Оталка, ён усюды 
спраўляўся Зі уовладзеиыш на яю аба-
вязкаж так, як гата оадабае санраўдна" 
»ty ібольшэвжу. 

У 1933 годзе ЦК Щ б ) Б тов. Х а т 
быў паслаіг на чытуаачны тргвйепарт. 

Дэпутат Вярхоўнага Совета БССР, сак* 
ратар вузлавога нартыйнага камітэта 
стаэдыа Мішж тав. II. Я. Сайло расказ-
вае аб сумешай рабоце з тав. Хасіныш 
насту пнае: 

— За час работы тав. Хаісана сакрата-
рои парткома работа чыгуначиага вузла 
значка паленшылзіся. Як вонышы ініцыя-
'ПіРўны работнік, ён змог хутка лікшіда-
ваць меўшую месца недысцьгалінаванавдь 
сярод ра^оттікаў вузла. Чулы. ташлрыш, ёя 
заусёды нрацаваў з масамі, вучыу Lx i 
сааі вуяыуся у іх lipaHaBaHb. Тав. Хасін 
вёў неирыышрымую барщьбу з прагуль-
шчыжамі, разгільдзяямі і бют}а'ктмтамі. 

Зараз тав. ХЗІСІН нірацуе сжратаром Ка-
гановіцкага райікома КІІ(б)Б. Сакіратар 
Мівюкага гаркома КІІ(б)Б, дэпутат Вярхоў-
йага Совета БССР тав. Смолдр гаворыць 
кб ИШ. Хасіну, як аб рах?гучш партый-

Тав. Хасін Майсей Ханонавіч, кандыдат у дэп і̂таты 
Совета дэпутатау па Кагановіпкай выбарчай актозе № 35. 

Мііюкага абласнога 

ны;м работаку. вытрыманым большэвіку, 
на црактычнай рабоце прымяняючым шы-
р&кую інйцыіятыву, як аб добрьш аргаяі-
затафу і адданыім барацьбіп за с-праву 
працоувы'Х. 

За параўнаўча каротюі тароин та®. Ха-
сін змог арганізаваць і наладзіць паіртын-
ную paoiory ў Кагановіцкім раёне, ліквіда-
ваў выніікі варожай работы, якая мела 
месца у шіртыйнай арганізацьгі. 

Тав. Хасін умела рэгламешуе работу 
са сваім палітьгчным і адукацыйным рос-
там. За год̂ л рабоггы ў Мінску на адааз-

•ныйс насадах ён эмог без адрыву ад рабо-
ты закончыць гістарычны факультет пед-
інстьггута. 

ІІрадоўныя Кагановіцкай выбарчай ак-
ру гі ў дзеяь 24 снежня з радасщю адда-
дуць свае галасы за дастойпага дандыда-
та Ў дотутагы аадаснога Совета Майеея 
Хайонавіча Хасіна. Тав. Хасін у аблас.-
ньм Оовеце в чэсцю апраўдае выюокас 
давер'е выбаіршчыкаў. 

М. М. СУВОРАУ, 
давеіраны ua 6 выбарчаміу ўчаггку 

па івыбаірах у Мінскі абласны 
Совет дэнутатаў працоўных. 

В Ы Б А Р Ч Ы У Ч А С Т А К № 6. 
КЯГДНОВІЦКАЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ JVb 35 

^ 1. У выбарчун) акругу N: 92 па выба-
рах у Кагановіцкі райсовет дэпутатаў 
црацоўных уваходзяць: 

ІІа Масноўскай вуліцы дамы 15, 
17, 19, 21, 23, 23-а, 25, 27. 

Па Рабкораўскаму завулку дом 1. 
Вагон-інтэрнат. 
Кандыдатам у дэпутаты раённага Сове-

та па гэтай акрузе балатыруецца сакра-
тар Кагановіцкага райкома КІІ(б)Б тав. 
Зашолевіч Хаам Езевіч. 

2. У выбарчунл акругу Ns 92 па вы^ 
барах у Кагановіцкі райсовет дэпутатау 
працоўных уваходзяць: 

Па Маскоўскай вуліцы дамы KsKs 7. 
9. 11. 13. 

Па вуліцы Талстога дамы №№ 2, 4, 
6, 8, 12. 

Па Талстоускаму завулку дамы №№ 1 
3, 5, 7. 9, 11, 4. 6, 8, 10. 

Кандыдатам у дэпутаты райсовета па 
гэтай аікруізе йа.татьгруецда тав. Яраш 
Канстанцін Міхайлавіч, ма&стар цэха за-
вода «Ударшк». 

3. У выбарчую акругу N°. 94 па вы-
барах у Кагановіцкі райсовет уваходзяць: 

Па Маскоўскай вуліцы дамы ^ГгМ 1 
і 3. 

Па вуліцы Талстога дамы №№ -3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 
22. 

Па Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 30, 
28, 26, 24, 22. 20. 

Па Рабкораўскаму завулку дамы 
3. 5. 7. Кандыдаіам у дэпутаты райсовета па-1-6, 4. 

гэтай акрузе балатыруецца тав. Владзімі-
рава Александра Антонаўна, работніца 
шчотачнай фабрыкі. 

4. У выбарчую акругу № 95 па вы-
барах у Кагановіцкі райсовет уваходзяць: 

Па вуліцы Талстога дамы №№ 19, 
21, 23. 

Па Рабкораўскай вуліцы дамы 1. 
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 

Па Праезнаму завулку дамы №№ 2, 4, 
8, 10, 12, 14, 16, 11, 13. 15. 17. 

Кандыдатам у дэпутаты райсовета па 
гэтай акрузе балатыруецца тав. Е. Д. Ла-
підус (механа-зборачны цэх завода імені 
Мясйікова). 

1. У выбарчую акругу № 287 па вы-
барах у Мінскі гарадскі Совет дзпутатаў 
працоўных уваходзяць: 

Па Маскоўскай вуліцы дамы iNsX: 5, 
7. 9, И , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 
25, 27. 

Па вуліцы Талстога дамы >i!>f2 2, 
4, 6. 

Па Рабкораўскаму завулку дом Кг 1. 
Вагон-інтэрнат. 
Кандыдатам у дэпутаты гарадскога Со-

вета па гэтай выбарчай акрузе балаты-
руецца сакратар Мінекага гаркома комса-
мола тав. Фердзр Абрам Хемавіч. 

2. У выбарчую акругу Кг 288 па вы-
барах у МІНСКІ гарадскі Совет дэпутата? 
працоуных уваходзяць: 

Па вуліцы Талстога дамы ЛІХа 1, 3, 
5, 7, 9, И , 13, 15, 17, 19, 21. 23. 

Па завулку Талстога дамы XsM 2/8, 

Па Маскоўскай вуліцы дамы №№ 1, 3. 
Па Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 
Па Праезнаму завулку дамы №№ 6, 9, 

11, 13, 15, 17, 10, 14, 12, 16. 
Кандыдаты ў дэпутаты гарадскога Со-

вета па гэтай акрузе балатыруецца агра-
ном Паркамзема БССР тав. Лутохіна Лк». 
боу Фёдараўна. 

3. У выбарчую акругу № 289 па вы-
барах у Мінскі гарадскі Совет дэпутатаў 
працоуных уваходзяць: 

Па Праезнаму завулку дамы №№ 2, 
4. 6, 8. 

Па Рабкораўскай вуліцы дамы MX: 
П . . 3. 

Кандыдаты у дэпутаты гарадскога Со-
вета па гэтай выбарчай акрузе балаты-
руецца тав. Папковіч Владзімір Владзімі-
равіч, машыніст дэпо станцыі Мінск. 

4. У выбарчую акругу № 343 па вы-
барах у МІНСКІ гарадскі Совет дэпутатаў 
працоўных уваходзяць: 

Па Рабкораўскаму завулку дамы 3, 
5, 7. 

Па Рабкораўскай вуліцы дамы №№ 18, 
20, 22, 24, 26. 28, 30. 

Па вуліцы Талстога дамы ^TsM 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22. 

Па завулку Талстога дамы 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16. 

Кандыдатам у дэпутаты на гэтай вы-
барчай акрузе балатыруецца тав. Галава» 
наў Іван Леонцьевіч, палітработнік РСЧА. 

* -¥• * 
ЖЫЦЦЁВЫ 

ШЛЯХ КАНДЫДАТА 
у 19 кілометрах ад станцыі Ходасы 

размешчап горад Мсціслаўль, той торад, 
у якім у 1908 годзе ў беднай я'ўрэй-
скаГі сям'іі парадзіўся Майсей Ханонавіч 
Хасін. 

Незавіднае і беспе<рспектыўнае было-
жыццё працоуных яўрэяў. Царскія сат-
рапы бязлітасна здзеквлаіся над бяэвк-
ным яўрэйскім яасельніцтвам. Папавала 
дзікае інечалавечае сваіволле. Уоё гэта 
адбывалася на, ваяіах дзесяціігадовага 
х.іопчыіка Майсея Хасіна. 

Каіпмарнай йрадстаўлялася Хайону 
Хасіпу будучыня яг'о сына. Як і бацьку, 
сына чакала цяжкая і бескарысная ра-
бота. 

Лліе гісторыя павяртеулася па-іншаму. 
Кастрыічніцкая рэволюцыя адчыніла лд' 
рогу працоўным ,у саіпраўдпае жыццё. 
Жвавы, ці,каўны да ўдіяію, хлопчыж Май-
сей нрагна авалодівае ведаімі ў сямігадо-
вай школе. У 1926 годзе, уступіўшы 
у рады ленійсікага комсаімола, юнак ста-
повіода каля станка разам в ібацькам. 

У хутож часе paicnjwaiMy, эдаьиаму 
ком1само.тьцу даручаецца кіруючая рабо-
та: ^ спачатку саюратара комсамольсваі 
ячэігкя, старшьші саюза буідаўнійоў а 
п«гым паагесніка сакратара Мсціслаў" 
ската райкоіма комсамола. 

У 1930 годзе тав. Хавін уступав ў 
члены КП(б)Б. 

У Чырвонаій Арміі Майсей Ханонавіч 
побач 3 аўладанн&м Баеняьгмі ведамі, 
п.рыдае актьгўны ўдэел у грамадакім 
ікыцці часці. На цранягу двухгадовага 
пірабьгванігя ў Чырвонай Арімй ён шра-
раб-дяе цікавы шляк: радаівы, атказны 
сакіратар ісомсамола, па.тітрук роты, .ка-
мандізір танкавага ўзів'ода. Чулага тавары-
ша, выцатгаата вомісамольскага арганіза-
тара, выдатнага выкадацеля і баявога 
начальніка мощна любі.ді і наважалі 
байцы. 

Лэма€л1за1ва.угаы1ея ў 1932 годэе тав. 
Хаісін працуе ў гаспадарчых арганіза-
цыях. 

1933 год. Чыгуначны транспарт ад-
стае ад патрэбнасцей народнай гаспадар-
'КІ. ІІа чалр чьштіна'чнага транспарта ЦК 
стаівіць адяаго з лейшых ісаратнікаў та-
варыша Сталіна—Лазара Майсеевіча fe-
гановіча. На ўмацаванне тралсдщрта на 
аіесцаіх вылучаюцца .тепшыя комупісты. 
У л!гку іх пафтыйная аргаяізацыя пасы-
лае тав. Хасіна. 

Новая і невяідомаія дагэті'ль раібота 
прьгнес.п пашьгчай многа ыотатаў ма-
лаоіому • большэвіку. Тав. Хасін на, чы-
г^тгцы праводэ'/ць надзвычай вялкую ра-
боту па умащаванню нрацоўініай дысцьгп-
ліны, заЙйЬпечвае своечасоівае выкананне 
графікаў руху цягашоў і пагрузачпа-раз-
грі'зачйых ра)б(уг. Апііраючыся на актьгў 
чыгуначтка(ў, ёя вьгганяе з гэтай зуіказ-
най галіны народнай ^таспадаркі ярыса-
саупгыхсія KaaicasbLx воірагаў, яісія хацеоі 
паралізаваць адну з галоўных артэрый 
народнай гаспадаркі. 

3 лютага месяца 1939 года тав. Ха-
сін выбран сакратаром Каігановіцкага 
райкома паргыі гор. Мійска. Ён окары-
стаецца усеатулънай павагай за сваю 
чуласць і большэвіііцкй падьіход к лю-
дзям. 

Жыццёвы шлях іМайсея* Ханонавіча 
Касіна—^ыйчайны шлях рабочага ча-
Лавека наяпай краіны. Але ў гэтай што' 
дзёгоай 'врапатлівад ра;боце і заклю-
чаюада- элементы выцашай якасці да-
ст(ійнага кандыдата ў абласЕы Соівет дэ-
путатау працоуных. Мы ў'йэўнена вы-
лучылі кандыдатуру тав. Хасіна ў дэпу-
таты абласиога Овета і будзем адзіна-
душна за ято галасаваць, даручаючы 
яму вялііікую І начэсную раіботу. 

) А. Ц. \ 

Чва адказнага рздактара 
I. МАЛЮКЕВІЧ. 
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