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Небывалую ажтыўнасць паваэалі щ>а-
цоўныя ОООР 12 онежня 1937 года, у 
дзвнь выбараў Совецкага Соцыяліістыч-
наіга Парламента. Дзень выібараў у 
Вярхоўны Оавет ООСР пвранварыўся 
ва ўвенароднае свята, у трыумф пера-
могі сталгасжага блока комуністаў і 
беопартыйных. У выбарах Вярхоўнага 
Совета ОООР ігрымала ўдзел 98,8 цроц. 
j-oix вьйіаріпчьюаў. 

ВеяіЕІ лашы перамогі ў мінулаД вы-
барчай «ампайИ! I тым не менш йьф-
'гьм Леігіна—Сталійа ставідь эадату: 
вы<іары Вярхюўцшх Соввтаў Саюанйх 
Расаіуіблііс і А ^ н о м н ы х Рэопуіблік ігра-
веечі яішчз лепш, яшчэ больш аргані-

Центральны ВьЕьанаўчы Камітэт 
БООР уотаінавіў даень выбараў Вяр-. 
хоўнаіга Совета Б00Р-2в чэрвеня 1938 
года. Оряэнаінооная квітнеючая рэсігуіб-
лі»а 3 вялііівіім раззАахам вядзе падрых-
тоўюу да выбаіраў. Асаблі'ва шырожа 
раагорнута работа з выбарійчыікамі. 

Вялікую і дзейсяую агітацыйна-ма-
савую pfuftory праводзяць нашы агіта-
тафы яа 4 выба-рчым участку. У^сяіго на 
выбарчші участку іградуе 51 агітйтар. 
Заідача партыйна-жомАамольс-кгх аргаіні-
зацый заключаецца ў тьнм, каб гэтьгм 
таіварьшіам акайіваць оістэматычную да-
памогу ў іх адкаэнай і гаікаровай рабо-
це. 

У прадатаячых выбарах Вярхоўнага 
Совета БООР мы па®інны шпчэ больш 
уалацавадь ншаруіпны блок комуністаў 
і беспартийных. Кшдадатуры нашы на 
эьнбврах павійны атрымаць поўную пв-
рамоігу. 

Задача кожнага агітатара — несці ў 
маісы выбаршчыікаў жывое большэвіц-
кав слоіва. На канврэтных прыкладаос 
агітатар павінен паказаць выбаршчы-
кам найвяліюшыя заваёвы Кастрьютід-
кай соцыялютычінай раволюцыі, радас-
нав і шчаслівае жыіздо совецжага на-
рода. Агітатар можа і павійен раска-
ЗАЦь выбарапчыікам аб выіключна цяж-
кім ЖЫ1ЦДІ працоўных Беларусі ў міяу-
лым, аалі Беларусь была з^aлoнiяй руФ-
кагз царизма. 

Агітатар у правядзенні агітацыі ся. 
род выбарпічыкаў не можа прайсці мі-
ма той вялікай барацьбы, яжую гграво-
дзіць наша партия і ўрад а уоімі вора, 
гамі народа — трапжістамі, бухарын-
цаігі — агентам! фашизма, мэта явіх— 
аадаець ярімо на шыю совецкаму наро-
ду. Агітатар ігавінвн выхоўваць у вы-
барппчыкаў пачувді раволюцыйнайошь-
насаді і «янавісці да ўоіх ворйгаў наро-
да. Ен паійінеіі ра&казаць выбаршчы-
кам а6 тым, што зіначьгць .каіпіталі-
стычнае акружэнне, што абаірона баць-
каўішчьгай ёсць свяшчэняы абавязак 
кожнага грамадзяніна СССР. 

Гралдыёзны напш поспехі ва ўсіх 
галінах народпай гаспадаркі, якіх БССР 
дасяітула пад кіраўніцтвам партыі 
Ланіна—Сталіна! У нв^еючай сталіі-
цы БООР — Менску — ёсць добрыя 
выстаўві, музйг, дзе агітатар можа по-
каэаць сваім выбаршчьгасам усв тыя да-
сягаеінні, якіх дабілася наша spatea 
над жіраіўніцтвам вяліжага маршала 
комуяіэма — Сталіна. 

Працоўныя ордэнайоонай БССР у 
іт.радстаячых выбарах Вярхоунага Со-
вета БССР прадэманструюць яшчэ раз 
оваю бяізмежную лкк^ў і адданасць 
справе Леніна—Сталина, оправе воііу-
ніэма. Beijapyc®! народ прадаманструе 
і.ьаральнав і палітычнае адаінстіва і га-
тоўнаоць да канца абараняць вялМл 
ідэ! комуніізма. Народ палие ў Вярхоў-
ны Совет БСОР самых лепшых, самЫх 
чаоных, стойЕіх і сімелых патрыётаў «а 
шай ріад.іімы, гатовых разам з у>сім на-
родам у любую Хівіліну выст^ 'Ць ла 
абаірону нашай яеабсяжнай шчаслі'вай 
радзімы. 

З А Б Ы Т Ы Ў Ч А С Т Д К 
На сваім даручаным 4 выбарчым 

участку мы разгарнулі вялікую работу 
па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоў-
ны Совет БССР. На выбарчым участку 
працуюць лепшыя, правераныя агіта-
тары І прапагандысты. Аднак, побач з 
г»тым, партарганізацыя, прафком да. 
пусці.чі вялікую памылку. Яны эусім 
уіпусцілі работу сярод студэнтаў, якія 
жывуць у інтэрнатах. У выніку гэтага 
са ст>тдэнтамі не праводзіцца ніякая 
агітацыйна-масавая работа па падрых-
тоўцы да выбарау у Вярхоўны Совет 
БССР. 

Фармальна ў інт&рнатах выдзелены 
агітатары, алв яны ніякай работы са 
студэнтамі не праводзяць. Усё гэта 
праходзіць на вачах парткома і праф> 
кома. I гэта ў той адказны нерыяд, 

калі ўсе рзспублш Совецкага Саюэа 
вядуць велізарную падрыхтоўку да 
выбараў у Вярхоўныя Советы. Работа 
са студэнтамі тавсама была ўпушчана 
Ў міінулых выбарах у Вярхоўны Совет 
СССР. У вынку гэтых безадказных ад> 
ПОСІН да правядзення агітацыйна-ма. 
савай работы был! выпадкі (на 41 BU-
барчым участку), калі студэнты не ве-
дал! пара.дку ! ТЭХНІІК! галасавання, а 
таіі;сама некаторыя не был! ўключаны 
Ў выбарпыя спісы. 

Мы іі і Ў якім разе не маем права да-
пуспіць йаўтарэння памылак, якія 
мелі месца ў мінулай выбарчай кампа-
іііі. Мы павінны дабіцца, каб усе сту. 
дэнты вывучыл! Канстытуцыю і «Па. 
лажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет 
БССР» ЦЕЛУШКО. 

НОЖНЫ ВЫБАРШЧЬШ ПАВІНЕН 
БЫЦЬ У КЛЮЧ АН У СПІСЫ 

Наш сталінскі выбарчы закон з'яў-
ляецца самым дэмакратычішм выбар-
чым законам у свеце. Наша задача — 
аабяспечыць праверку спісаў выбар-
шчыкаў 3 тым, каб кожны грамадзя-
н!н, як! карыстаецца выбарчым пра-
вам, быў беспамылкова ўключан ў 
спіс. Праведзенай дням! папярэдняй 
праверкай чарнавых сп!саў выбаршчы-
каўпа4 выбарчаму ўчастку Каганов!ц-
кай выбарчай акруг! выяўлена ынота 
скйжэнняў прозвішча^ і імсн выбар-
шчыкаў, эанеоеных у спісы, а; такса-
ма ўстаноўлеііы факты ўключянпя ў 
'стсы выбаршчыкаў асоб, якія пазбаў-
лены выбарчых правоў, або выбыў-

шых. Ёсць таксама факты йеўклю-
чэння ў спісы грамадзян, якія ка-
рыстаюпца выбарчым правам (Руль-
кев!ч, Акул!ч і інш). Пасля пра-
верк! ўсе выяўлеяыя памылкі вьыіраў-
лены, і .&П!<!Ы звернуты ў горсовет 
для друкавання Аднак на гэтым нель-
га спыніць работу ns, праперцы спі-
гаў Еыбаршчыкаў. Чеабхолна кожваму 
агітатару па свайму ўчастку аб ўсіх 
фактах змен, якія могудь адбынйа да 
дня выбараў, своеіасова паьед'З^ляць 
участковай камісіі. 

Сакратар 4 аыбарчага ўчаотйо. 
ч ДАВЫДЗЬКО. 

АПРАУДВАЮ ДАВЕР'Е 
у часе выбараў у Вярхоўны Совет 

СССР партийная і комсамольская арга-
нізацыі вылучылі мянв агітатарам 
26 выбарчага ўчастка. Цяпер я працую 
агітатарам 4 участка па выбарал 
у Вярхоўны Совет БССР. Спа-
чатку работы я • абыйшоў усе дамы, 
склаў ісп!сы хатніх гаспадынь, рабочих, 
работн!ц ! служачых, жадаючых яавед-
ваць гуртой па вывучэнню «Палажэння 

аб выбафах у Вярхоўны Совет БССР». 
Ахвац!ў 20 чалавек. Я гэтых людзей 
разбіў на тры гурткі. Адным ікіруЮ' я 
сам, а астатвімі—Цыперсон ! Скобеле-
ва. Парткабінет забяспечыў нас добры-
м! бібліятэчкам!. Я ўжо правё^ 4 за-
няткі. Заняткі праводзяцца ў доме 
№ 21 у хатняй гаснадын! тав. Шсялё-
вай, якая дапамагае мне збірацьслуха-
чоў. Мае слухачы добра ўсвоілі Пала-
жэине аб выбарах. Гутарк! праходзяць 
вельм! цікава. Я адначасова растлумач-
ваю як праходзтяць выбары ў фашысц-
к!х юраінах., 

Актыўны ўдзел у рабоце гуртіка пры-
маюць тт. Кісялё(ва, Кудраўцава, якой 
60 год, Пісарэнжава ! Пілецкая. Пасля 
гутарк! я знаёмлю слухачоў .з газет-
ным матэрыялам аб падзеях у Кітаі ! 
Іспанііі. Тт. Пісарэнкава ! Кіселёва аку-
ратна чытаюць газеты. 

9 маі< на занятках вывучалі даклад 
таварьипа Сталіна аб праедаце Кансты-
туцыі. Я зачытваў жожны абзац ! раст-
лумачваў яго. Слухачы добра раау-
меюць гістарычіны даклад таварыша 
Сталіна. 

Агітатар ОЗЕР. 

АГІТАЦЫЯ НА 
ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ 

Для масава-агітацыйнай работы на 
участку вылучані 51 агітатар, з іх — 
9 комуністаў і 42 комсамольцы. Агіта-
тары прысту'піл! да сваёй работы 15 
кірасавіка. Для правядзення планавай 
работы парткомам распрацавана тзма-
тыка палітбясед а 8 тэм. 

На ўчастку арганізаван 41 гуртокдлп 
хатніх гаспадынь. Гурткамі ахвачана 
250 чалавев. Да хатніх гавпадынь, якія 
Не імогуць наведваць гуртов, прымаца-
ваны асобныя аг!татары, іх 10 чалавек. 
Яны займаюцца з 25 хатнімі гаодады-
нямі. Аг!тацыяй на ўчастку ахвачаны 
ўсе хатнія гаападыні-выбаршчьвды. Аг і -
татары правял! рад гутараж па Кан-
стытуцыі БССР, па «Палажэнню аб вы-
браах у Вярхоўны Совет БССР», аб свя 
цв Першага мая ! т, д. 

Лепшыім! гурткам! па правядзенню 
палітаг!тацыі з'яўляюцца гуіл'кі тт« Су-
'дарава, Станкевіча, Эпштэйн, Озе-
ра, Чарняўскага і інш. Тав. Суда-
раў апрача правядзення палітзаняткаў 
3 оваім! выбаршчьпсам! практыкуе пра-
вядзеігае экскурсій. 6 мая^ім была пра-
ведзена эковурсія ў Гістарычны музей, 
якая зрабіла вялікае ўражанне на эк-
екурсантаў. Тав. Оудараў з любоўю 
адносіцца да сваёй работіл на выбар-
чым участку. 

Не зуеім добра працуе гурток тав. 
Юдзіна. Тав. Юдэін аі вялікім спазнен-
нем узяўся за работу па выбарчым 
участку ! пакуль правёў тольк! 2 за-
няткаў. 

Усе пал!таг!татары забяспечаны да-
статкова літаратурай, кожны з іх ат-
рымаў бібліятэчку. Усе слухачы за-
бяспечаны брашурам! «Палажэнно • аб 
выбарах у В я р х о ^ ы Совет БООР». Для 
агітатараў арганізоўваюцца кансульта-
цыі, якіх ужо праведзена 2. Праводзяц-
ца давлады, лекцы! для агітатараў і 
хатніх гаспадынь. Складзены ўсе ўмо-
вы, каб сапраўды па-большэвіцку раз-
Тарнуць паліт-масавую агітацыю на вы 
барчыаі участку, каб забяспечыць поў-
ную перамогу блока комуністаў ! бес-
партийных у прадстаячых выбарах у 
Вярхоўны Совет БССР., 

А. Г, КУНСО. 


