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У сэрцах працоўнага чалавецтва вечна будзе жыць памяць аб палкім трибуне,

Сергею Міронавічу К І Р А В У ,
П А Ў Ш А Г А АД РУК АЗВЯРЭЛАЙ Т Р А Ц К Г С Ц К Л - З І Н О Ў Е Ў С К А Й СВОРЫ

ЯГО І М Я - С Ц Я Г БАРАЦЬБЫ

€ ё ш я працоўныя врашш соцыялізма с х ш ю ц ь свае сцягі
перад светлай памяцдю аднаго з леяшых шігоў, лю№мейшых правадыроў народа, яалкага Йарацьбіта за ко5гі"ні9М
Сергея Міронавіча Кіраіва. Тры годы таму назад яго выдатвейшае, ЕІпучае жыццё было абарана здрадніцкай пуляй
забойцы 3 поддай трацкісцаа-зшоўеўскай банды.
Сергей Мір&навк Шраіў быў адданым барацьбітом партыі
Леніна—Сталіна, выратаваўшіай нашу краіну ад гібеяі ў
омуце ішіерыялізма і вывеўшай яе на шырокі прастор соцы:ялістычнага працвітзіння. Ён быў йлоць ад іілоці той іпартыі,
якая скінула ўладу кашітала і запалыа н е к а г а с і ш маяк соцыяліэма на адной шостай частцы свету. Ён быў бліжэйшым вучнем, саралгнікам, другам таварыіша Огаліна.
За 30 год самаадданай іюволюцыйнай работы Кіраў прайшоў нілях ад радавога байца да аднаго з ліобімых правадыІ » ў нартыі, народа. У рэволюцыйным падціоллі, у царюкіх
казематах, над градам белагвардзейскіх снарадаў, у нафтавых вышках Баіку, на заводах Ленінграда — усюды благародства ЯГО сэрца, яснасць розуму, прамата і непахісна«ць
характару, блккучая адаронасць былі без астатку пастаўлены на службу веліэаряейшай ішты, за якую калі-небудзь
вяло барацьбу чалавещтва.
Яго акрыляла палжая вера ў пабудову ооцыялізма ў нашай краіне, у канчатковую перамогу комунізма. Яго віпучая энергія паскарала і аблягчала рух мае да соцыялізма.
Яго непараўаальны талент аргайіватара і кіраўйіка, уладаўntara цудоўным дарам натхняць і ўзніііаць людэей, удзесяцяраць іх сілн. Ён ведаў словы, якія ідуць да самага сэрца
нарада. За контурамі велічйай пабудовы ён эаўсёды бачы?
жывых ладзей, Огалінекімі « о п а т а м і аб іх пггодзіённых натрэбах было іноўна жывдё гагата вялікага
чалавека, бязмежна блізката і даратога
мільёнам. «Наш Міроаыіч»,—звалі рабочыя
гоір. Леніна. Вольві цяшга і любві у к л а д а лася ў гэтыя словы!
Тры гады назад ад ірукі п о р ш найміУ аіінэй 3 сваіх ашонініх орамоў Сергей таіў
фашыэма,
пірацівііспіканзшоўеіўетх
Міронавіч гаварыў:
бавдыдатаў, затінуў на баявъм пасту
— « М ы тут, на адноі шостай частцы любі'мец партыі і ўісяіго народа. Сергей Міронаівіч Кііраў. Памяць аб любіімым Міірозямной сушы, бачыім. як з дня ў дзень, аычы будзе вечна жыщь у вашьк е э д а х .
І 3 гадзіны Ў гадаіву куецща новае соПершага снежия студэигы і навуковыя
цыялістычнае грамадства, будуецца сапраў- работнікі універсітэта оабраагіся гаа жалобды імагутнае жіыццё працоўных, і трэба ны сход. У нрынятай рэзашюцыі гаворыцбыщ. сляяым, каб не бачыць яж зараз ца:

' Портрет, С И. Кирайа

Справу тваю давядзем да пераможнага канца
(ha жалобным сходзе

увесь зямны шар расііалоўся на два riганцкіх, але няроўных поўшар'і: наадным
ноч, змрок і запусценне і мёртвае слова—
смерць, на лруп»—жыццё, работа і творчасць І пераможнае слова—наперад да
новага жыцця. І, таварышы, няиа людзей
шчаслівейшых тык, якія завуцца болышвікамі. На гэтым поушар'і мы з вам! нясем уперад гэты пераможны сцяг, і мы
бясспрэчна пераможам, кал! будзем верныМІ заветам Леніна, кал! будзем следаваць
указаниям нашага любімага Сталіна».

Кіраў паў у барацьбе двух светаў. Яго
•сразіла пуля, пасланая аб яднаным латерам Троцкага, Зіноўева і Гестапо. Адкідн
рэволюцыі ненавідаелі Кірава за тое, што
яго горача любілі працоўяыя. Яго непрымірымасць да класавых ворагаў увасабляла
барацьбу святла супроць цемры, розуму
с у щ щ ь шаленства, вернасці супроць здрадніцтва. гонару супроць подласцей.
Пройдуць вякі, алв ў сазнанні будучых
пакалеаняў вечва будзе жыць авеяны
елавай і любоўю народнай незабыўны
вобраз беззаветнага, крыштальна-чыстаг»
барацьбіта той вялікай шохі, калі ў барацьбе двух «ветаў рашаецца л ё с чалавецтва, — вобраз палкага трыбуна соцыялістычнай рэволюцыі Сергея Міронавіча
Кірала.

Т^і^кіюіцка-зшоіўеўйкія баніыты, нодлыя найм'іты фашызма выстралам 1 снежня 1934 года абаірвалі выдатнае жыпцё
Сергея Мірошвіча Кірава. Гэтыім выстралам бандыты хацелі ўінеопіі вамяшацельства ў стальныя рады б^/льш^цвай гвардыі. Але эдрадаі'ві іпралічьшея.
Подае
эабойства
выклікала
абуірэйне ва

ўсёй краіне. Лрацоўныя
яшчэ цясней Мы павінны вышэй узняць большэвіцкуіо
зігуртаіваліся вавол жомуінктычнай паіртыі, пільнасць, да канца вш-аірчоўваць трацв а т любімага
праівадыра
таварыша кіопіка-зіяюўеўіСкііх-бухіарлЕсікіх бандытаў.
Сталііна.
Цясней ггу!рту0міся важол яашай паірігыі
Народная памяць з любоўю хавае воб- і вялікага правадыра, настаўніка, нашараз крьштальіна-чыстага большэвіка, бая- га роднага бэцькі таварыша Сталіна! "
вога саратнііса і друга івллшаіга Сталіна.
У дзень 12 шежінл, у дзень усенаСовецкая йоладзь уваеабляе ўсе кіраўсжія роднага свята, мы яшчэ раз
прадэмав.явасці — щнынцыповакщь, двёрдасць, 'Струем нашу лшбоў і адданаець партыі і
ненрымьрымасць да ворагаў, бояьшэвіпкую нраваідыру народаў таварышу
Сталіну.
пільнасць.
Мы ўсе » к адаін будзем галасаваць за наМы 'оовецкая моладаь, павінны паня- шых любімых дэпутатаў у Вярхоўны Со^
таць і -нікіолі >не забываць аіб капіталі- вет Оаіюза ССР, жалеэнага наркома абаростычным акружшш. Пажятаць і ніколі не ЕЫ К л і м т а Ефрэмаівіча Варашылава
і
забыіваць, што пакуль ісінуюць капіталі- таварыша Ванеева.
'стычныя жраіны да нас будуць засыДарагі Сергей Міронавіч Кіраў! Памяць
лацца шпіёны, дыверсаінты, розныя бан- аб т ^ е будзе вечна жыць у нашых сэрдыты, сярод якіх ажтыўную ролю адыіты- jnax, оправу за якую т ы аддау оваё жыцв а в д ь трац«істы, зіійоўеўцы. бухарыпцы. цё мы давядзем да перам'Отаага канца.

СЛОВО
Эта печальная весть дошла до меня, когда о другом я думал, Мнроныч. Стионув
зубы до крови, до боли в висках, я осмотрел свое оружие. Горе мне! Почему меня
не было рядом с тобой, чтобы остановить
пулю злодея? Горе мне! Почешу меня яе
было рядом,—я бы грудью своей защитш
тебя, верный товарищ.
Друг и соратник Сталина! Лучший из
лучших боец!...
Эту песню слагая, жлянусь, я не в силах сдержать стон. От лютой ненависти
к врагу дрожит мое тело.
Я вышел из сакли. Была тишина над
горами. Туман расстилался в ущельях.
Птица сидела на голой земле, сиротливо
нахохлившись.
— Что с тобой? — спросил я ее. —
Ведь рядом зеленый сад, в котором скучают по песне твоей высокие ветви и
листья. Что ж ты, замолкнув, сидишь в
стороне? Или несчастье какое с тобой
приключилось?
И птица ответила ш е :

БДУ)

СКОРБИ

— Вижу повсюду сегодня знамена и
трауре. Того, кто растил этот cai, того,
кто с младенческих л е т трудился, его
расчищая, — не стало сегодня. Могу л и
я петь в этот день, когда у садовников
горе!
Молча покинул я птицу.
Над горами была тишгияа, но тучи сгущаяйсь в ущельях. Вижу, в глубоком овраге, голову низко склонив, тур быстроногий стоит неподвижно.
Я близко к нему подошел:
— Что с тобой?—опросил я его.—^Ведь
рядом чудесные скалы, ведь рядом широкие, полные солнца и трав, развернулись
долины, а ты в этом тесном овраге —
один... Что за печаль у тебя, житель вершинных просторов?
И тур отвечал nHfi:
— Пал большой человек, боровшийс»
во имя сівободы, во имя сверкающих «олнцем долин, во имя широких просторов. И
3 трауре спустился я в теоный овраг.
Молча покинул я тура.

Была тишина над горами, но буря ревела в ущельях, но молнии в тучах сверкали.
Ворочая камни большие, качая высокие
скалы, дробя и ломая, круша и взрывая
русло, несся клокочущий черный поток...
Пеной «воей обдавая соседние горы, с корнем, с землей вырывая столетние сосны,
он несся стремительный, грозный, могучий...
Тогда закричал я навстречу потоку:
— Не надо! Постой!... Ведь к морю и
так т ы дойдешь, все равно, и в пенных
клокочущих волнах своих успеешь корабль
врага потопить!
Ответил поток:
— Я я е » силах одержать сердца гнев.
Горы 'взрывая на воздух, моря осушая
до дна, найдем мы зловонную нору, отыщем врага, он от л а с не уйдет... От нас
пе «пасется предатель!
.

(Записано в 1935 г. со слов Абуталиба
Гафурова в с. Кумух, Лакского района.
Дагестанской АССР).

БУДЗЕМ УОЕ ГАМОйВйііЬ 31 РІАШЫЛАВІ^ ; ВАНЕЕРД!
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i прапаганбы на выварных участках!

Агітатары на ўчастку

СТАЛІНУ ДЗЯКУИ
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ФІЗМАТ ПАВІНЕН ПЕРАБУДАВАЦЬ
ШЮРАБОІУ.;

Радасныя дві яе^ражывае наша краіна.
Ва ў ' С І х яе кутжах, як-бы даліака яйы ні
Н€ка;гькі раз шматтыражка пісала аб
знаходзічі'ся, сЛзецкія людзі з вялікай дрэнных баках работы фкмата, але як
гордасцю рыхтуюцца да знаменальнай да- ібачйа оправа на факультадв
; паты, да дня выбараў вярхоўнай дзяржаўнай раму.
улады. Мы, студэнты, перажываем зараз
У г•aл®н0^•'йfeaгari#ata мрйщаса па-радвайную радасць: палова з нас упершыню нейшаму рад недахопаў: адсутнічае_ спебудзе
галасаваць за ева-ё шчаслівае
іонацтва, а ўсе мы разам першы раз у цыяліст па кафедры фізіікі. зусім нізкая
жыцці будзем прымаць удзел у выбарах па якасць выкладетня курса фізкі на Ш
сталінскаму закону. Другая наша ра'дасць. курсе і метадык! фізікі на I V і V курсах
некалькі дзён таму назад мы атрымал! (выкладчык Нелеп), студэнты ірыхтуюцца
пепшую палучку павышанай Стыпендыі. да дзяржаўньгх экзаменаў па тэарэтычнай
Трэба 'было быць у вучэбных карпусах механіцы па заяісках, у той час, калі па
у той дзень, калі былі атрыманы газеты гэтаму прадмету ёсць вялікая вавуковая
3 пастановай урада а^ павышэнні стыпен- літаіратура. Прафесар Сталярў вшладае
ДЫІ І 'бачыць !рааас.ныя тзары студйнітаіў. гэты курс па ўстаралай сімв'Оліцы 1 прыізЮнакі і дзяўчаты паціскалі адзін аднаму нае толькі азаінй нав^'ісовы' а|тарьггэт у
рукі, віталі адзін аднаго, смяяліся, бегалі. сваёй аообе:.' Усе гэтА і іпрШяло да' таАсабліва добра працуюць агітатары:
як дзеці па карыдорах і ў кожнага леп- го, ШТ'О студэнты в е ' карыістайцпа яавуШац, Дучыцкая, Панова, Бабчонак, Кавашыя мыслі і пачуцці былі накірава'ны да ковай літаратур'іій па тэайтычнай мехалёў, Бернштэйн. Гэтыя таварышы заваясэрца краііны, да Чырвонай Масквы, да
валі добіры аўтарытэт сярод хатніх гаспа, .
, •
Крэмлія,
да вялікага Стадша. У кожнага ніцы. .
дынь. Яны ў.мела праводзяць гутаркі з
3 нас на вуснах былі адиы словы.
Вьговорчая иралггыаса lY -адрюа лад иагРУСІНАЎ.
выбаршчыкамі, арганізуюць экскурсіі на«Сталіну, дзякуй!».
ірозай фыву; Дэкан фізматз тав; ^ Гель1 калі высокі паэтычны настрой перай фавд не вдае,дзе - будзе. яна- прахотзіць
шоў на звычайную прозу жывдя, кожны І які бу^йё • •йаіа'ць • ха^аетар.
3 алоўікач у іруіках вылйыў
ррыбаіўіку.
Пара дращату .кшчаікова лщ-вцавадь
Прыбаўка аказалася нямалай: хто раней
На настудных атрымліваў 94 рублі, зараз атрымоўва« ііьгніікі щвод'йцтва на, факудьтэце. •
я прадуіо йгітатйрам на 34 выба^чым чайным З'ездзе Ооветаў.
участку. Займаюся з хатнімі гаіопадынямі заиятках мяртсую расказаць аб міжнарод- 130 рублёў, х т о — 1 0 4 , той зараз—150,
К.
дома № 13 па Няміга-Раіваўекай вуліпы. HbfM СТаАОБІШЧЫ.
ХТО'—114, той зараз—^175, а на пятым
На занятках бываюць заўсёды. а-маль усе
Въйаршчыцы на заняткіх успамійіаюць апошнім курсе стыпенды? ўстаноўлена у
хатнія гаспайыні, каля 1 5 — 2 0 чаіавек. іб оваім цёмным, горкім, беспрасветнъга 200 ру'блёў. Цяпер можна лепш хафчавацУсе яны 3 вялікай ахвотай прадастаўля- мііінулым і 3 ірадаоцю гавораць аіб радас- ца. лепш апранацца і самае галоунае лепш
юць свае кватэры. Ужо праведаена 8 за- кым цянерашнім. У сваіх выступлениях вучыцца.
За ИРЫ топы 'Сівайго юнавания кафедаа
нята®. на ж і х вывучалі Сталінсікую Кай- латнія гаспадыві дзяікуюць за шчаслівіе і
— Сёння жывём лепш. чым учора,— геаграфіі нічога не зрабіла ў галіпе навустытуцыю і выбарчы закон, біяграфіі та- радаснае жыццё нашу іпартыю 1 любімата
гаворыць кожны з нас і аб гэтай радаспі кова-даслед'чай і пёзагагГчнай іработы.
варышоў Сталіла і Варашылава, а такса- правадыра народаў таварыша Огаліоа.
піша 'сваім бацькам, брагам, таварышам,
ма і інашага кандидата ў дэпутаты СовеУ гэтым годзе ,я« становішча йічьвм не
Я пастараюся на гэтай адкаанай рабо- знаёмым.
та Нацыя;нальнасцей тав. Ванеева.
змянілася. Загадчьш кафедры тав. Зудзіце апраўдаць вялікае давер'е,
аікаоанае
ЯІКОЛІ І підзе, ні ў адной юраіне св«та
На днях мы праслухалі на патэфоне мне партыінай і комсамольскай арганііза- студэнцтва не мела такіх бацькю^скіх лін нічога^йе робіць, каб забЯсіп«чыць яе
даклад таварыша Сталіна на Vtit Надэвы- цыямі.
ЮДЗІН. клопатаў урада, я к у нас. Наша партыя работу, а наадв^от, сам ня)ібаіна afiioсіцца да вьймадаяйя курса эмвамічнай
І наш урад прадстаўллюць моладзі самыя геаграфй. 3 гэтага .курса . ёя ужо оараў
найлепшыя умовы д л я жыцця, работы, каля 30 гадзш. ; •; •
вучобы.
Перад кожным: маладьгм грамадзяАГІТАТАР ПАЕХАЎ НА ПАЛЯВАННЕ
Курс ГёаграфіГ СССР вадзё Дзеяйндье?,
нінам у нас шырока расчьшены дзіверы у
ЯКІ
не можа па ісвйіёй ' агадійлхтоўцы "з ія
Мы іне суіпроць наллвавня, але мы ра- ўчастку. як ён растлумачвае Сталінскую жыццё. «Ёыбі'рай любую прафесію, расці, слравіцда. Адна:. !з;.-галоўНых- дысдюглін,
стварай,
прабуй,—нямаі
і
не
можа
быць
шуча выстітіаем суйроць таго. калі ця- Канстытуцыю, выбарчы закон, агітуе за
пад сонцам нашай радзімы ніякіх пера- такім чынам, праходзідь зусім. нядобраяuep, у самы адказны час, напярэдадні вы- нашых каіндыдатаў, бо ніхто і ініколі не шкод для чалавека, жадаючага працаваць
бараў у Вярхюўны Совет СССР,
аптатар бачыў, каб ён рыхтаіваўіся да гутаіркі. Не- над сабой, вучыцца, развіваць свае
К 'месад будзе . щ у юкнеапь, што-геата®. Лычюоў паехаў на зайцаў. Мы тутабходна таксама тут-жа адзначыць і тое, заольнасці і таланты. Вось чаму f e e на- фак упустую міога'^pacfpaчвae
ке будзем падрабязна займацца жьщцём- што першы час Лычкоў надаул мала .чаг- роды совецкай краіны славяць сваіо краіну ных ісрой.каў: к^ 'загаіваапе гйі^афііішм
кабіпетам у мінульМ ^Мдзе ^ #»рэ'»гна атбыадёім Пвіўлы Лычжова, аднак, ужажая, лядвау на ўчастак, а 25 лістаінада зусім і на ўсіх мовах гавораць аднолькава горда рымліваў грошы; ;бяэдз§д.ьнк , . Огра^ьцоў,
гучачыя словы:
шт-о тэты чалавек амаль н к о ж а е чыта< паехзў на шлявание.
а ў сучасны момаіігг.у'кабІБет ' nac-wsiji
«Мы самыя шчасліівыя людзі!» («Прав- двух «штатігььх дзяжурных», якія атрымгазет, не чытае мастацкро літа.іріатуру і
У той час, 'калі пішуцца гэтыя радкі, да»).
ліваюп'Ь за-рплатіу, але не робяць таго што
'Наогул шЧ'Ога не чытае, нікОлі не бывав калі лічаныя даі асталкя да гістарьгчнай
12 снежня мы, грамадзяне вялікай патрэбяа для работнікаў -навуковага, кабиад палітзанятках, лекплі яажедвае па вы- даты — 12 снежня — Лычікоў па гара- краіны Советаў, з мыслямі:
«Сталіну, нета.
бару, І Ў тэты час камігйт кожамола вы- чых слядах бетае за лісЗцамі, зайцамі
і дзякуй!» пойдзем з вялікай го,рдасцю га- ' Не лепш было-б пасадзідь у . кабінет
ласаваць за наша шчаслівае, радаснае сёнлучыу яі^о на вельмі адказяую а гатаіро- іншымі звя'рамі.
ня і яішчэ л е п т е заўітіра, за иашага іслаў- [ вопытнаіга каноўльтанта, які па-сапраўдвую работу, быць агітатарам на вываірКаадіт^т комсамюлі на®ійбн зфайШь на- нага кандыдата ў дэпутаты Вярхоунага наму 'КІраваў-бы жабінетам і даіпаім'нгаў
чым участку.
вучыцца студантам. '
дежны вывад.
Совета СССР Клімента Варашылава.
Цяжка оказаць, як Лычкоў працуе на
Я. ПАЎЛОЎСКІ.
А.
Трэба йарэшцё; 'скавадь, mto факультэт па сутнасці не -мае кіраўйіцтаа. - Дэкан тай''Андрушчайка ' эанадта ч а т
«хварэеі>, а .яг;о, ламешів тар. Зуйрыцкі
ШТО ПАВЖЕН ВЕДАЦЬ КОЖНЫ ВЫБДРШЧЫК
бездашаможны^ ;ва ^сіх^
а|таяізаці>шпых
пытаіннях.
•' ' ' '
'
Асталііся лічаныя дні да выбараў у
Вархоўны Совет СОСР. Перад партыйныііі
і непартыйнымі большэвікамі стаіць задача — забяспечьщь галасы
пагалоўна
ўсіх выбаршчыкаў іх участка ў карьгсць
кандыдатаў, зарагістраваных ад М«некай
гаірацк^ой зыбаірчай акруігі.
На 26 выбарчым участку іграцуюць
больш 4 0 агітатараў універсітэта. Большасць 3 іх дО'брасумленна аднооівда да
сваіх абавяізкаў,
прайрацоўвае еярод
выбаршчыкаў Палажэннв аб выбарах, праводзіць агітацыю за йандыдатаў у Вярхоўны Сорвет CCXJP—таварыша Вараішшава і Ванейва, знабйіць івыбатшічыкаў з іх
жыццём,^ іх заслугам! пе.рад соцыялістычнай .радзімай.

Ўс€'беларун:кую выстаўку, у Дюм Чырво.наіі
Арміі і т. д.
Аднак, на вялікі жаль ёсць і такій
агітатары, якія не зразумелі сваіх вялікіх
і адказных задач. Так, иапрыклад, выклочна дрэнн'ымі агітатарамі з'яўляюцца
Слепчын і Сцяпув. Яны мала калі бываюць на ўчастках, йе рштуюцца да
гутарак.
У ад'носінах Сленчына неабхо-дна сказаць. што ікамгоэт жтасанола наогул зрабіў памылку, што вылучыў яго ў атітатары, бо ён у rpasfascKiM жыцці ва ўніверсітэце меў вялікія падітшныя памылкі.
Неабходна парткому, камітэту кюмсамола і драфкому ,яшчэ раз праглядзець оклад
агітатараў і аставіць Л'епшых, адздных
сппаве Леніна—^Огаліна, здольных аказаць
большэвіцкую дапамогу ў правядзеняі выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

АПРАЎДАЮ ВЯЛІКАЕ ДЛВЕР'Е

Яшчэ раз пра геафак

ЯК БУДУЦЬ ГАЛАСАВАЦЬ НЕПІСЬМЕННЫЯ IІНВАЛІДЫ

Выбарчы закон і дадатковьгя паставовы
соведкага ўрада накіраваны к таму, каб
Hi адда група выбаршчыкаў не была пазбаўлена фактычнай магчымасці прыняць
удзел у выбарах. У гэтым выражаюцца
найвялікшыя клопаты дзяржавы, рабочых
І сялян аб кожным грамадзянше, жаданне забяспечыць фактычную магчымасць
УСІМ І кожнаму прьшяць удзел у выбарах
вышэйшага органа ўлады.
Нраяуленнем найвялікшых клопатаў да
выбаршчыкаў з'яўляедца, у прыватнасці,
артыкул 81 «Налажэння аб выбарах у
Вярхоўны Совет СССР».
«Выбарпгчыкі, якія не маюць магчымасді Ў сілу непісьменнасці або якога-небудзь фізічнага недахопу самастойна запоўніць выбарчыя бюлетэні, управе заярасіць у павой, дзе запауяяюцда выбарчыя бюлетэяі, любога іншага выбардгчыка
для запаўнення выбарчых бюлетэней».
Непісьменныя выбаршчыкі павінны будуць скарыстаць права, як<>е прадастаўлена артыкулам 81 «Налажэння аб выбарах
у Вяі>хоўны Совет СССР», і запрашадь каго-небудзь на дапамогу для задаўнейіня
выбарчых бюлетэней.
У такім-жа становішчы акажудца і
Менск, друкарня «Звязаы».

асобы, якія страдаюць якімтнебудзь фізіч- асабіста знаёмага, суоеда па кватэры, таным недахопам. Справа дае аб сляпых, бяз- варыша па рабоде і т. д., які дапаможа
рукіх, тэта значыць аб інвалдах, якія не пешсьмевнаму або анваліду ў дзень выбамаюць магчымасці без пабочнай дапамогі, раў. Грамадзянсві доўг такога памочніка—
самастойна запоўніць бюлетэнь.
не падвесці свайго давярыделя, даклад•Усе гэтыя грамадзяне ўйраве зайрасіць на у вызначаны час сустрэдца з ім, пры3 сабой у кабіну, дзе будуць запаўнядда кесді Ў памяшканне для ігаласавння, атбюлетэні, любога іншага выбаршчыка. Бяе- рымадь бюлетэні і канверт, дайсці ў Еаспрэчна, гэта павінен быць чалавек, які біну, дапамагчы запоўвіць бюлетэні.
карыстаецда безумоўным давер'ем выбарУчастковыя выбарч:ыя камісіі павінны
шчыка, ъымушанага зівяірнуцца да ягобудіуць павлапацідда аб гэтай катэгорыі
дапамоігі. Выбаршчык давінен быць упэу- выбаршчыкаў. Ш ў гарадах, ні ў сёлах
нен, што асоба, да садзейЕасці яжой ён не складзе рашуча ніявай дяжкасці прыівяртаецца, не скарыстаё на зло авазанае мацаваць 12 саежня к учасі'ковай вы.чму давер'е, не сісазіць яго волю.
барчай ваміс.іі легкавую машыну або каня.
Можна ў загадзя ўмоўл«ны час тарыЗа выключэннем членаў данай выбарчай камісіі, такім дапаможнікам можа быць везці d адвезці дадаму кожнага выбаршчылюбы грамадзянін, не пазбаўл€ны выбар- ка з фізічнымй !неда.хопамі.
Агітацыйна-прапагандысцкая і арганізагчых правоў.
цыйная
работа, неабходна, каб дапамагчы
Задіача заключаедца у тым, жаб і ;вепісьменныя І асобы з фізічнымі недахопа- кожнаму непісьмеянаму выбаіршчыку і
МІ загадзя і сурезна падумалі аб тым, кожнаму выбаршчыку з яв1м-небудзь фікаму даверадь яны рэалізавадь у бюлетэ- зічным йедахюпам з'явідца на выбары гаснях сваю волю выбаршчыка. Агітатары, падаром сваёй волі, а не папасці ў лапы
давераныя асобы павінны пабывадь дома
Ў гэтых выбаршчыкау, у гутарцы дапа- нядобрасумленнаха « советчыка».
(3 газеты «Правда»).
магчы ІМ выбраць чалавева—члена сям'і,
Тыраж 1.000
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СТУДЕНТ.

КОЖНЫ ВУБАРШНЫК
ВВДЩ)..ШЙ1ЧА(1ТАК :
fla выбарчых участках вывешаньг сшсы выбаршчыкаў. Кожны выбаршчык
абавязкова павінён 'пайСді на свой участак
І правврыць,. ці ўключан ён у спісы, ці
ўсё правільна зацісана і .наогул павінен
дакладна ведаць, куды ёд павінед ісді ў
гістарычны дзень — 12 снежня — аддаць №ой голас, выбраць леіійпых людзей нашай краіны у Вярхоўны Совет
ООСР.
Заяіамятайде: Інтэрнат па Мастауикав,
15 уваходзідь у 72 выбарчы ўчастак
(школа № 4 4 ) ; інтэрнат па Калішяа № 8
— выбарчк ўчастак 33 (школа^^№ 2 6 ) ;
тнггэинат па Hofea-MiBCiHiniliaH, 26 —- зыбаірчы ўчастай К г 33 (MftoJa Jv"? 26); інтэірінат іпа-:- Чітуданцкай. 52
вьгбаірчы
ўчастак 7.9. .,|.Студэнцвая вул., інтарнат
К » 40); штэряат, у'Актодаве
- выбарчы ўчастак
Шраівіянская вул. дом
№ 79-а, к а й о й ' -гайода Бйм-атарыялаУ),
інтзірнат рабфакаі— выбарчы ўчас-так 4 1
(Рэволюцыйная,,28, школа Хг :30).
Аяказ. рэдактар Л. КАМІНСКІ.

