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24 СНЕЖНЯ ДЗЕНЬ ВЫБАРАУ 
УСЕ НА ВЫБАРЫ Ў МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ ДЭПУТДТДЎ ПРЯЦОЎНЫХ 

КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ МІНСКАГА Г А Р А Д С К О Г А 
СОВЕТА ПА 343 ВЫБАРЧАИ АКРУЗЕ 

ГАЛАВАНАЎ Іван Леондьевіч 

Ш Ч А С Л І В А Я 
СТАРАСЦЬ 

Я — старык. Маю 75 т д ад роду. 
Але не гдёдзячы на такі праклонны ўз-
рост я адчуваю сябе маладым, бадзёрым. 
Партыя большэвікоў, совецкая улада, 
родны Сталін забяспечылі нам шчаслівую 
«тарасць. Сталінская Еанстытуцыя апра-
ча праў на работу, асвету і адпачынак 
забяспечыла нан, старыкай, права на 
забеспячэнне ў старасці. Я атрымоўнаю 
дзяржаўную пенсію. Усе дзеці мае ира-
цуюць у розных галінах нашай гас-
падаркі. 

Старыкоў у нашай краіне паважаюць, 
акружаюць іх штиоьвми клонаташ і 
павагай. У нас — і старасць-радасць. 
Пезадарма спяваецца ў песні: 

«Молодым у нас везде дорога, 
старыка* везде у нас почет». 
За сваё доўгалетняе жыццё я многгае 

псражыў, многае бачыу. Большасць 
жыцця было Ў беспрасветнай кашмарнай 
ночы, якой уяуляла з сябе царская са-
«ауладства. 3 пііацоўнымі, і асабліва з 
працоўнымі яўрэямі, не лічыліся. Здек-
ванні, праізвол, нацыянальны гнёт былі 
на кожным крону. 

Аб якіх выбарах нагла' ісці тады гу-
тарка. Царскія сатрапы, чыноўнікі так 
зажымааі орацоўнае насельніцтва, што 

з'яўленне гэтых людаедаў палохала горш 
чым з'яўленне драпехнага звера. Мы 
былі забіты, загнаны, замучаны. Вось 
уснамінаеш усё гэта зараз і сэрца сшс-
каецца ад болю. 

Хутка будуць выбары ў мясцовыя со-
веты дэпутатаў працоўных. Гэтага дня я 
чакаю як вялікага свята, узмоцнена да 
ЯГО рыхтуюся. Зараз старанна вывучаю 
выбарчы закон, Сталінскую Канбтыту' 
цыю, вывучаю біяграфіі нашых кандыда-
таў у дэнутаты. Павінен сказаць, што 
зарэгістрыраваныя кандыдаты — са-
праўдныя прадстаўнікі народа. Узяць 
прыкладу тав. Хасіна. Ён балатыруецца 
ў дэпутаты абласнога совета. Гэта—вер-
ны сын працоўнага народа, чулы і ўваж-
дівы да ўсяго і ўсякага работніка. Та-
кія вось і патрэбны ў нашнх органах 
совецкай уіады. 

У Дзень выбараў я пастараюся пер-
шым прыйсці на выбарчы ўчастак і з 
радасцю аддам свой голас за кандыдатаў 
сталінскага блока комуністаў і беспар-
тыйных, ьа сваю шчаслівую старасць, за 
лешнага чалавека сучаснасш, нашага род-
нага, блізкага і дарагога Сталіна. 

Іосіф Беніямінавіч ШКЛЯР. 
Пенсіянф, 75 год. 

Іван Лео'йцьевіч Галаванау радаіўся ў 
1903 гозе ў сам'і селяніна етаініцы Пер-
шамайскай, Чэчэна-ІнгуШ'Скан АОСР. 
Бацыві тав. Галаванава да ^Кастрьгчніцкай 
соцыялгстычнай рэвоаюцыі і пасля яе 
займаліся эемляцюбства», з 1926 гоДа па 
1938 г. працавалі на вытвоірчасці. У с у 
часны момант яго бацькаі інвалід-пенсія-
нер. 

Тав. Галаванаў прайшоў суровую шко-
лу жыцця, адсутиасць у ібацькі у дастат-
ковай колькасці сродак цракарміць сваю 
вялікую сям'ю, састаячую з 12 душ, 
заставіла яшчэ .малый Івана Леонцьевіча 
ісці батрачы'ць да кулакоў, а зімою ву-
чыцца V школе, якую да рэчы не ўдало-
ся завончыць. 

У суровы, галодны для вашай крашы 
1920 год Іван Леонцьевіч ідзе працаваць 
на мясцовы ікірпічны завод, дзе спачату 
працуе кадравыи рабочым, а потым ма-
іііыйістааі. Тут жа ў 1924 годэе уступав 
Ў рады леншскага кшсамюла. Па паста-
нове губкома комсамола гав. Галаванаву 
даручаецца арганізацыя комсамолыжай 
ЯЧЭЙКІ сяіюд груэчыікаў станцыі Гровнага. 

У тым жа 1924 годзе колсамол пасы-
лае тав. Галаванава у ваеяніа-палітычную 
школу. Першы перыяд вучобы ў школе 
з'яуляевда для яго вельмі цяжкім так як 
ён не скончыў наваг сельскай пачатковай 
школы. Але цяга да вучобы і настойлі-
васць «ададога болшэвіка забяспечваюць 
•яму сканчэлне школы ў І 9 2 6 годзе з 
бліскучымі вынікамі. 

I. Л. Галаванау, як верны сын кому-
ністагчйай партыі, якому яе сгшажнынія-
кія цяжкасці, едзе на ахову сярздне-
азіяцкіх граніц СССР — у Туркестан, 
дзе Ў геты час яшчэ anepHipaBa î банды 
Ібрагім Бека і баомачоў, парушаўшыл 
сваімі набегаш мірную працу нашага на-
рода. Актыўяа ўдзельнічаючы ў разгроме 
ўсіх гэтых банд, тав. Галаванаў выхаваў 
дзесяткі адданых байцоў Чырвонай Арміі, 
мйогія 3 лкіх за адвагу, мудрасць і ге-
ройства узнатароджаны ордэнамі Совецка-
га Саюза. 

У 1929—1930 г.г. тав. Галаванаў па-
вышае сваю палітычную і баявую пад-
рыхтоўку ў вышэйшай пагранічнай шко-
wje, куды быў паслан камандаванйем ок-
руга. Па сканчэнні школы яго зяоў па-
сылаюць на той жа самы учасгав пагра" 
нічнай службы, што і раней — у Тур-
кестан ламочшкам каменданта паграа-
участка па палітычнай часш, дзе прай* 
ШЛІ усе ЯГО баяеыя годы службы. 

1933—38 г. г. тав. Галаванау — па-
літрук бронепоезда войск НКВД. 

Да мая 1939 года ён црацуе ваенко-
мам склада НКВД. А з мая 1939 года 
партыя ставіць тав. Галаванава на адну 
3'адказиейшых работ — начальнівам па-
літаддзела ўпраўлеяня ваеннага забеспя" 

чэння войск НВВД Беларускай^ акруті. 
Палвавы вамісаів тав Галаванаў і на гэ-
тай рабоце э чэсцю анраўдаў вяіікав да* 
вер'е партыі і ўрада. 

Выкояваючы іістарычнае рашэнне Coi-
вецкага ўрада аб аказанні брацпай дапа* 
могі пашым адзінакроўным брагам —• 
беларусам і братам-украінцам, 20 год 
знаходзіўшымся пад гнётам польскіх па-
ноў, палкавы камісар таві Галаванаў 
прыкдаў усю сваю сілу і знергію на вы-
датнае забеспячэнне слаўных байцо? ге* 
раічнай Чы;рво>най Арміі. 

Іван Леонцьевіч Галаванаў з 1927 года 
з'яўлжецца членам комуністычнай паргыі. 
Аддіаны сын партыі ён гёў і вядзе не* 
Пйымірымую барацьбу за чыстату пар-
тыйных радоў, 3 завлятымі ворагамі на-
рода, трацкісцва-бухарыінскім;, і ішпымі 
здіаднівамі. 

За увесь час свайго доўгага нрабыван-
ня ў радах слаўнай Рабоча-Сялявскай 
'•ыовонзй Арміі палкавы вамісар тав, 
Галаванаў, на ўсіх участках, дзе-б ён ні 
працаваў, ашраўдвае сябё, як верны бая-
вы каман,тзір-вамісар нашай магутаай 
арміі магутнага народа. 

НЕХАЙ, 
давераны па 343 выбарчай айруэе 
па выбарах у Мінскі гарадскі Смет 
Азпутатаў лрацоўных. 

О 

НЕДАЧАКАЦЦА ДНЯ ВЫБАРАЎ 
Да выбараў у мясцовыя Советы дэпу-

татаў працоўных іамашнія гаепадыні на-
шага перавулка рыхтуюцца ўжо даўно. 

Піяк не дачаклпца знамянальнага дяя 
выбараў у мясцовыя советы — гэтага 
вяііікага радаснага ўсенароднага свята. 

24 снежня »ы, дамашнія гаспадыні, 
першымі врыдэем на выбарчы участак, 
дружна І адаадушна прагаласуем за да-
стойных кандщатау у мясцовыя органы 

совецкай улады. У гэты дзень мы яшчэ 
раз перед усім светам прадэманетрыруеж 
бязмежную любоў і адлапасць вялікай 
нартыі большэвівоў, ленінска-стаіінскаму 
оовецкаму ўраду. вяліваму кормчаму 
вомунізма — усенароднаму кандыдаіу 
роднаму Сталіну. 

Еявна Арыстархаўна БАРЫСЕВІЧ, 
хатняя гасладыня. 


