
НАШ КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ 
ВЯРХОІ(НАГА СОВЕТА БССР 

Па Кагановіцкай выбарчай акрузе 
г. Менска агульнымі аб'яднапымі схо-
дам! студэнтаў і навуковых работні-
каў Белдзяржуніверсітэта , Медінсты-
тута , MUJ, рабочых, служачых і ІТР 
До.ма Уі)ада. a таксама часцей Рабоча-

Сялянскай Чы])войай Аріііі вылучаецца 
кандидатам у дэпутаты Вярхоўйага 
Совета БССР тав. Савіцкі Парфен Пя-
тровіч, верны сын боларускага народа, 
выхаванец партыі Леніна—Сталіна. 

Тав. Савіцкі зараз працуе другім 
сакратаром Менскага гаркома партыі. 

Тав. Савіцкі аб сабе расказвае: 
— Я нарадзіўся ў 1904 г. у мяс-

тэчку Гайшып, зараз Прапонскага ра-
вна БССР. 

Банька быў беззямельным. ІІраца-
вау на десараспрацоўісах і лесаснлаве, 
па найму ў якасці чорнарабочага плы-
тагона. 

Я 3 8 год пачаў наведваць Гайшын-
скую земскую школу, дзе правучыў-
ся 4 годы і ў 1916 г. скончыў яе . 

У годы вучобы ў летні час ііраца-
ваў пй найму. У І 9 1 6 г. я ііастуніў 
у Пранойскае вышэйшае пачальнае 
4-класпае вучылішча, якое свончыў 
у 1920 г. 

Пасля сканчэння вучылініча начаў 
працавадь на будоўлях у якасці бу-

даўніка, а з 1922 г. займаўся земля-
робствам. У 1922 г. устуніў у рады 
ЛКСМБ. У 1925 г. комсамольскай ар-
ган і зацыяй быў мабілізавап на рабо-
ту Ў сельсовет, дзе працаваў у якасці 
сакратара, а потым старшыпі да 
1927 г. 

У лінені 1927 г. я быў п р и н я т у 
члены ВКІІ(б). У гэтым-жа годзе 1'К 
КП(б)Б вылучае мяне старніынёй 
крэдытнага сельскагаснадарчага тава-
рыства, дзе я працаваў да канца J 929 

1 г. І быў перакінут РК К11(б)Б у рай-
выканком у якасці адказнага сакрата-
ра РВК. а Ў 1931 г. быў наслан на 
работу Ў якасці сакратаі)а нартячэй-
КІ, на гэтай насадзе пранрацаваў наў-
года, а потым наехау вучыцца ў Ком-
вуз—г. Менск. 

У 1934 г. скоіічыў Комвуз і быў па-
кінут па рабоце т а г ж а , у якасці ра-
дактара і выкладчыка. 

У канны 1935 г. рашэннем ГК і ЦК 
К11(б)Б быу уводзеп у склад оргбюро 
Варашылаўснага райкома К11(б)В, дзе 
пранрацаваў у якасці інструктара да 
лістапада месяна 193G г. 

У лістападзе 1936 г. рашэннем ГК 
І ЦК КГ1(б)Б быў пераведзен на рабо-

( ту Ў Менскі гарком К[1(б)В у якасці 
загадчыка алдзелам школ гаркома 
КП(б)В. 

У кастрычніку 1937 г. Менскім ГК 
КП(б)Б вылучан выконваючым абавяз 
КІ сакратара Кагановіцкага РК КП(б)В, 
райпартканферэнцыяй быў выбран 
першым сакратаром РК КП(б)В. Пле-
нумам Менскага ГК КП('б)В абра)5 
сакратаром гаркома КП(б)Б 

За час прабывання ў комсамоле і 
ВКПГб^ я спагнанням не падвяргаўоя, 
ні ў якіх антипартийных групоўках 
не ўдзельнічаў, заўсёды вёў непрймі-
рымую барацьбу з ворагамі народа. 

Выбаршчыкі 4 участка Кагапо-
віцкай выбарчай авругі, унэўнены, што 
Парфрп П![тровіч Савіцкі поўпасцю 
апраўдае давор'е беларускага парода, 
ніто ёп будзе яшчэ з больпіым эптузія-
змам змагацца за справу Леніпа — 
Стал і на. 

Будзем галасаваць за непахіснага большэвіка 
тав. Савіцкага 

у маёй кватэры па в у л і ц й Талсто-
га, дом № 12, кватэра 5 праходзяць 
занятк і па падрйхтоўцы да выбараў 
у Вярхоўны Совет БССР. У пашым 
гуртку займаецца 5 хатпіх гаспадынь, 
я к і я акуратна наведваюць гэтыя за-
няткі . Гуртком н а ш и м кіруе аг і татар 
тав. Фішалевіч. Тав. Фішалевіч з вялі -
кай любоўю вядзв' з памі гутаркі аб 
выбарах у Вярхоўны Совет БССР на 
ц ікавячыя нас тэмы. Гэтыя запятк і 

наведваюць і паніы муж я, я к і я пра-
цуюць на вытворчасці. Усе мы з вялі-
кай урагай і інтарэсам слухаем гэ 
т ы я гутаркі , і ў дзень выбараў у Вяр-
хоўны Совет БССР мы ўсе як адзіп 
аддадзім свае і'аласы за кандыдата 
блока помуністаў і беспартийных, за 
непахіснага больпіэвіка тав. Парфепа 
Пятровіча Савіцкага. 

Хатнія гаспадыяі: ВЕТРАВА, КА-
РАНЕУСКАЯ і ЖУКАВА. 

НА ЗДЫМКУ: слухачы палітгуртка хатніх гаспадынь 4 выбарчага участка 
Кагановіцкай выбарчай акругі, янім кіруе агітатар тав. Бабчонак, слухаюць 
паамозу тав. Сталіна на прадвыбарчым схолзе Сіглінскай выбарчай анругі 
гор. Масквы запісанную на грамафонныя пласцінкі. 

ДРУГУ-ЮБИЛЯРУ 
Ты 'день сегодняшний зачислишь 
В семью особо ярких дней — 
Один раз празднуют ведь в жизни 
Своп полнолетпнй юбилей. 

В стране, где солнце ярко светит, 
В стране с кремлевскою звездой. 
Ты эту дату, друг мой встретил 
Здоровый, бодрый, молодой. 

Нам счастье в жизни всем знакомо: 
И я имел такой 5ке день, 
Ііогда с фамилией наркома 
Я опускал, свой бюллетень. 

В тот лень—я ясно это помню — 
Ты. мне завидуя, сказал: 
«Не к стати очечь что сегодня 
Я возрастом немного мал». 

Прошло полгода шагом бодрым 
Среди кипящих нгпзян дел. 
За эти дни в труде свободном 
Ты много радости имел. 

Сегодня вместе грянем песню 
Про свет идущий и.з Кремля 
Я -дней октябрьских ровесник 
И ты—счастливый юбиляр. 

Мы в песнях много дат возвысим — 
Достойние такого—есть. 
Придет в семью великих чисел 
Число победіл двадцать шесть. 

На избирательный участок 
Пойдем тогда, мой друг, с тобой 
За жизнь, за Сталина, за счастье 

Отдать свой голос молодой. 
Мы будем жить, учиться, строить, 
А если враг навяжет бой, 
В числе і)ойцов, в числе героев 
Мы будем, друг, тогда с тобой. 

Чтоб сила нашего удара 
С липа земли врагов смела. 
Чтоб вечно радость расцвета.іа. 
Чтоб вечно моііодость жила. 

В ШАХАВЕЦ. 

ШЧАСЦЕ СОВЕЦКАЙ ЖАНЧЫНЫ 
<Няма бо.?ьш забітай нядоляй 

рабыні, 
Заместа прыбітых балезных 

жанок, 
Стаханаўкі вйрасл і у нашай 

краіпе, 
1х ведае поле, рабочы станок». 

( 3 Пісьма беларускага народа вялі-
каму Сталіну) 

Здалёку нячуткай ступою надыходзіў 
піхі майскі вечар. Ружавеў небасхііі. 
У садзе пад зялёнай развесістай гру 
шай. пакрытай белымі кветкамі вяо-
ны. сядзелі хатн ія гаспадыні. 

Адбйвалі(;я занятк і гуртка. Хатнія 
гас'лаіыні ўважліва слухалі прамову 
таварыша Сталіна на перадвыбарчым 
сходзе Сталінскай выбарчай акругі 
гор. Масквы, запісаную на патэфонныя 
пласпіпкі . Кожпае слова дарагога пра-
вадыра глыбока залятала ў сэрцы жан-
чып. Яны радаваліся за свабоднае, 
светлае лгыццё, гаварылі аб надыходзя-
чым свяце беларускага народа—выба-
рах у Вярхоўны Совет БССР. 

На гэтых запятках гуртка жанчыны 
ўспаміналі сваё мінулае—цяліггае жыц-
цё. Хатняя гаснадиия Гулецкая кажа : 
• У маладосці я не бачыла жыцця . Ма-
лой дзяЎчынкай я выконвала непасіль-
ную работу на паноў. За малацьбу ў 
намешчыка Агінскага я атрымлівала 
10 кап. у дзень. Толькі цяпер я паі -
нала што такое радасць, іііто такое 
;кыццё Совецкая ўлада вярнула маю 
маладосиь. 

Хатняя гаспадыня ПІырко мае ужо 
6 3 годы. Свае дзявочыя годы я а а 
правяла v нялгкай ирацы на намешчы-
ка Завімы Уздзенскага раёна. Непа-
с ільная праца губіла яе дзявочую кра-
CV. Яка тады не магла нават думаць, 
(НТО яе дзеці будуць жыць у такім 
шчас[;і. якое атрымалі п р и Совецкай 
уладзе. Вось яе сын—Міхаі,ч—упаўна-
сажапы па загатоуках у Ленінградскай 
вобласці. Вгісільі—старты аграпом..Вла' ' 
дз імір—галоўны інжьшер па Волхаў-
будзе.—А сын Антон,—кажа Ш ы р к о , — 

якога я нарадзіла у полі за панскай 
работай, зараз нрацуе старшым бура-
вим майстрам. 

— Я радуюся за сваю сям'ю, за 
сваё жыццё, за яр;ое ад шчырага сэр-
ца прыношу вял ікае дзякуй роднаму 
( 'таліну. 

Нашы зараз шчаслівыя жанчыны 
добра памятаюць здзекі беланольскіх 
ул.якаў, енкі і голад. Мінулі часы ня-
долі і б.чспраўя для совецкай жанчы-
ны, яны не вернудца ніколі . 

Свабодныя жаичыны Совецкай Бела-
РУСІ пра радасць і шчасце спяваюць 
норыя песпі. 3 песняй, з вясёлым ба-
дзёрым настроем яны пойдуць 26 чэр-
веня да выбарчых урнаў і аиусцяць 
свае бюлетэні за леппіых сыноў пар-
ты! І совецкага народа. 

На долю аг ітатараў выпала вял ікае 
шчасце праводзіць падрыхтоўку да 
рялікага свята беларускага народа — 
выбараў у совецкі парламент. Праводзя-
чы работу сярод хатніх гаспадыпь, я 
даб'юся 100"/о галасавання выбаршчы-
каў свайго ўчастка і гэта будзе выні-
кам маёй работы. 

IB. КАЛІНІН. 

Мы галасуем 
за партыю 

Леніна—Сталіна 
Гурток, якім я кірую, наведваюць 

сістэматычна 8 хатніх гаспадынь (Мас-
коўская вуліца дамы № 9, 7 і 13) . Зай-
маемся адзін раз у шасцідзёнку. Ужо 
правялі 7 заняткаў, Прапрацавалі «Па-
лажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет 
БССР», даклад тав. Наталевіча, прамо-
ву тав. Сталіна на иерадвибарчым 
сходзе гор. Масквы і даклад тав. 
Сталіна на Надзвычайним VHI З'ездзе 
Советаў СССР. 

Зараз хатнія гаспадыні знаёмяцца з 
б іяграфіяй нашага кандыдата ў дэпу-
таты у Вярхоўны Совет БССР тав Са-
війвага. У часе заняткаў кожны раз 
адводзім 1 0 — 1 5 мінут мішйароднйм 
иадзеям. 

Арганізавалі 4 экскурсіі ў гістарыч-
ны. і бія.тагічны музеі БДУ, у дом 1 
з 'езда РСДРП і Палац піонераў. 

Хатнія гаспадыні сістэматычна на-
ведваюць заняткі і ц ікавяцца імі. \ с а -
бліва актыўпа ўдзельнічаюць у рабоце 
гурткз тт. Гінзбург, Юшкевіч, ломір, 
Дунер Уся наша работа п а к і р а в а н а н а 
тое. каб забяспечыць 160®/о яўку вы-
баршчыкііў 26 чэрвеня для галасаван-
ня за кандыдатаў сталінскага блока 
комуністаў і беспартыйнйх. 

Галасуючй за і;андйдатаў блока ко-
муністаў і беспартийных, мы галасуем 
за партыю большэвікоў. за партыю 
Леніна—Сталіна. 

Агітатар ЦЯРЭШАНКА. 
— 

Аддадзім свае галасы 
за тав. Савідкага 

Мы. хатнія гаспадыні 4 выбарч^га 
участка Кагановіцкай выбарчай акру-
гі . пражываючыя па Маскоўскім пера-

!вулку , актыўпа рихтуемся да выбараў 
у Вярхоўны Совет БССР. Агітатары 
тт. Судараў і Б ірылка з памі у зразу-
мелых выразах праводзяць заняткі па 
вывучэнню Капстытуцыі і «Палажэння 
аб выбарах у ВярхоўньГ Совет БССР». 
Чулыя адпосіны да пас, добрая якасць 
заняткаў пас вельмі зацікав іл і . 

Мы. хатнія гаспадыні. нараўні з 
усімі працоўпымі СССР у блоку кому-
Hi стаў і беспартыйных будзем выбі-
раць леппіых людзей папіай краіньг ў 
панг совепкі парламент. Мы ўсе як 
адзін аддадзім свае галасы за любіма-
га таварыша Сталіна і яго бліжэйшых 
саратнікаў. а таксама будзем галаса-
ваць за кандыдата ў дэпутаты Вярхоў-
нага Совета БССР тав. Савіцкага. 

Душэўская, Акуліч, Гершовіч і 
яшчз 16 подпісаў хатніх гаспа-
дынь. 


