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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. 



ВЫБЯРЭМ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ Д Э П У Т А Т А У ПРАЦОУНЫХ 
КАНДЫДАТАЎ СТАЛШСКАГА БЛОКА КОіМУНІСТАЎ I БЕСПАРТЫЙНЫХ 

КАНДЫДАТ У Т Т Ш МІНСКАГД ГАРАДСКОГА СОВЕТА 
М 287 ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ 

ФЕРДЭР Абрам Хемавіч 
AidjKuc Хейавіч Фврдэр радзіўся у 1915 

годзв. т «ястэчжу Узй, Уздзенскага рав-

на, т «ям'і рабочага. Вацька да рэволю 
жыі пр&тхаваў. краскыпчыкаи і н&іьшкай. 

пАсля рэволюцыі — мельнікам, црыем-
шчытсам на мльшаі Уздэенскага іраёна. 
Заіш пі>ацуе стаі>шым рабочым на заво-
дзе «Закрэўшчыяа». Маці дамашняя 
гасігадыня. 

У 1931 годэе тав. Фердэо сюончыў 
сяііігодку, у 1933 годэе — ФЗУ чыгу-
начяікаў стаяцыі Пскоў. Некаторы час 
працаваў слесарам. 

Скончыўшы ў 1935 тедэе рабфак, тов. 
Фердэр наступав на гістарычны факультэг 
Беларуокага даяіржаўнага унгверсітэта, у 
якіх вучывда да 1939 года. 

У вомсаэіол. усгуніў у 1931 Иодзе. Член 
партыі 3 1939 года. 

За час прабывання у лоисаколе вы" 
конвау рад грамадскіх даручэнняў. Пра-
цаваў намеснікам старшыні вучэбна-бьгга-
вога калектыва ФЗУ. членах кайітэга 
комсомола рабфака; іва ўніверсітэце йыў 
прапагандыстам. членам камітэга, намес" 
нікам сак.ра.тара, а лотым сакратаром ком-
самольскага 'казгітэта. У кастрычніку гэ' 
тага года ^ашэнйем бюро ЦК комсашла 
Беларусі тав. Фердэр быў адклікан ? 
вучобы на комсамольскую работу. Плену» 
Мінскага гаркома комсамола ,выбраў яго 

сакратаром гаркома. 

КАНДЫДАТ У ДЗПУТАТЫ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА 
ПА 289 ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ 

ПАПКОВІЧ Владзімір Владзіміравіч 
Тав. Панковіч радзіўся ў 1906 годзе 

на станцыі Адзінцова, Кунцэўскага раёна, 
МасЕоўскай обласці. Бацька той час 

КАНДЫДАТ У ЛЗПУТАТЫ КІНСКАГА Г / Р А Д С К О Г А СОВЕТА 
ПА 288 ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ 

ЛУТОХІНА Любоу Фёдарауна 
у сваім аддэеле яна дзейсна аргашзавала 
соаспаборніцтва. 

Тав. Лутохіна ЧІ 'ЛЫ работнік. Яла з 
вялікай і-вагай адносіцца да любых за-
просаў арганізацыі і працоунш. За час 
яе работы ў планавым аддзеле значка 
палеошьыася нланіраванне работ МТС і 
райзо. 

Тав. Лутохіна Л. Ф. зарэпстрыравана 
кандыдатах у janyTatbi Мінскага гарад-
скога совета дэпутатаў працоўных на 

Любоў Фёдараўна Лутохіна нарадзілася 
ў 1908 годзе у наоёлку Парфеньево, Іва-
наўскай обласці, у сям'і "ра^очага. Бацька 
працаваў на нараіодзе хатросам. Неваль-
кі год прлцаваў ра€»чьаі на Іжаўскім і 
датгіх Аволах. 

Пасля Ластрычніцкая рэвоілюцыі увесь 
час служила ў розных устаяовдх. 

Своячыўшы ў 1927 годзе сярэднюго 
школу, тав. Хутохі'НА працавала сакоата-
ро* Ленінградскага сагоэа снажывецкіх 
таварыстааў. Увосень 1927 гада бша 
ярьшята ў Леншградс&і сельска-гаспа-
даірчы іінстытгР, які скончыла ў 1930 
годзе. Пасля сванчэння інстытута цраца-
вала ў Казахская АССР агранома*-гле4а-
ведак. 

3 1933 года Л. Ф. Лутохіна npajjye f 
Намамземе БССР. Спачаггку ў якасці 
агр&ноха, а затыл ста^^шых агранохах па 
тавііміаанвго МТС. 

За аевыяд работы у Нафвахзеіее БССР 
тав. Лутоііна праявіла сябе актывісткай 
пфофсаюзааі і наотул грахаіскай !работы. 

Наркох зежларобства некалькі pes прз-
хірАваў тал. Іутохіяу за добрую работу, раёяа. 

КАНДЫДАТ У:ДЭПУТАТЫ К А Г А Н О Н Ц К А Г А РАЙСОВЕТА 
ПА 93 БЫБАРЧАИ А К Р У З Е 

ЯРОШ Констанцін Міхайлавіч 
Тав. Ярош радзіўся ў 1908 годж ў 

сям'і рабочага станцыі Лушнец. Бацька 
працаваў на чыгунцы, маці хатняя гас-
падыня. 

Скончыўшы Ў 1924 годзе семігадовуго 
школу, тав. Ярош да 1926 года працавау 
вучнех у сахатужніка-шаўца. Затых год 
працаваў на жірпічных заводах рабочых-
фармаўшчыіком. 3 1928 па 1929 год — 
чорнарабочых на будаўніцтве.' У 1930 
годзе паступіў на курсы Цэнтральнага 
інстытута нрацы вучяех-слесарах, якія у 
гэтым-ад годзе закончыу і стау нраца-
ваць на заводзе «Ударшк» слесарак. 

працаваў дзяжурным па станцыі. У 1918 
годзе бацька з сях'ёй пераязджае «на 
станцыю Талачын, дзе таксаха щрацуе 
дзяжурным па станцыі. 

У 1922 годзе сям'я пераехала у гор. 
Мінск, дзе бацька працуе да 1926 года 
н» чыгунцы. 3 1926 года ён перайшоў 
на пенсію. 

Тав. Папковіч у 1923 годзе паступіў 
вучыцца Ў чыгуначную сямігодку. А з 
1930 года ёи вучывда ў чыгулачным 
фабзавучы. Па сканчэнні фабзавуча у 
1932 годзе паступіў на работу ў Мів-
скае чыгуначнае дзпо ў якасці слесара. 
У 1930 годзе вылучан на насаду пахоч-
ніка машьшіста. 3 1936 года працуе на-
шыністах. У 1939 годзе здаў існыты на 
машыніста другога класа. У кохсахоле з 
1930 года. Елндыдат (БКЩб) з 1938 
года. 

Працугочы у дэно іМінск, тав. Патаковач 
паказаў выдатныя паказчыкі работы па 
yxoAj' за паравозах, па эканохіі тонліва. 
Ён з'яўляецца першых ініцыятарам па 
прывядзению Баравоза t вьсіатііае ста-
повішча. У 1936 годзе скончыу троххе-
сячную дарожную ііартыййую школу. 

За безаварынную работу і выдатнае 
стаНйвішча паравоза Владзіхір Владзіхі-
равіч Папковіч штогод атрыхоўвае нарво-
маўскую прэхію.' Як адзін з лепшых ха-
чіынісгаў, ён вылучая для ваджэнкя 
кур'ерскіх паяздоў. Актыўпы грамадслі 
работнік. Неаднаразова выбіраўс* члена* 
вузлавога кахітэта ЛКСМБ. 

КАНДЫДАТ У ДЗПУТАТЫ КАГАНОВІЦЧАГА РАЙСОВЕТА 
ПА 9 4 ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ 

ВЛАДЗІМІРАВА Александра Антонаўна 
Александра- Антонаўнаі Владзіхірава на-

радзілася у 1894 годзе ў гор. Кобрыне, 
Гродненскай губеірні, у сям'і рабочага. 3 
васьмігадовага узросту яиа пайшла пра-
цаваць к памешчыку у якасці прыслугі, 
у явога працавала да 1915 года. 

3 1915 года па 1930 г. Александра 
Антонауна нраіцуе па найху ў горадзе 
Мінску. У 1930 годзе паступіла на шчо-
тачную фабрыку, дзе працуе і да гэтага 
часу. ' 

Тав. Владзіхірава — адна з лешпых 
стах<анавак вытворчасці. За выдатныя 

паказчыкі работы яе неаднаразова прэмі-
равалі, узнагароджша двуха грахатамі. 
яна праяўляе БЯЛІКІ інт&рэс і зацікаўле-
насць да грахадскага жыцця фабрыкі. На 
працягу хногіх год тав. іВдаізіхірава 
працуе членам страхавога іоовета,, CTapj 
шым брыгадзірах страхавога лктыва ў 
цэху, штраўскіх арганізатарах. 

Александра Антонаўна Владзіхфава ка-
рыстаецца вясіікай любоўю і іаўтарытэтах 
сярод рабочых фабірылгі. Янл — дастойны 
кандыдат у раённы совет дэптмтаў нра-
цоўвых. 

288 вьгбарчай акрузв Кагановіцкага 

За парыяі з 1929 па 1931 год Кан-
станцін Міхайлавіч Ярош зажончыў вя-
чэрні ра;бочы універсітэт. 

3 1931 па 1932 гг. служыў у Чыр-
вопай^Арміі. Пасля дэмабілізацыі зноў 
вяірнуўся на завод «Ударнік», дзе працуе 
слесарах. У 1934 годзе вылучан прыех-
шчыках гатовай прадукцыі. У 1935 го-
дзе — майстар цэха. На гэтай рабоце ён 
працуе да 1939 года. У гэтьш годзе ён 
назначай памочнікам начальніва цэха. 3 
1938 года кандыдат у члены ВЩб). У 
1939 годзе прынят у члены партыі. За-
раз тав. Ярош вылучан адказных сакра-
тарох Кагановіцкага райсовет». 

КАНДЫДАТ У ДЗПУТАТЫ КАГАНОВЩКАГА РАЙСОВЕТА 
ПА 95 ВЬБАРЧАИ А К Р У З Е 
Е. I. ЛАПІДУС 

Е. I. Лапідус радзіўся ў 1915 годзе ў працуе у якасці снабжэнца вмшазборач-
горадзе Радашковічы Ў сях'і рабочага- нага цэха. 
кажэўніка. Бацька забіты на фронце іх- Састаіць у кохсахоле, член комісахоль-
пеі)ыялістьпшай вайны. Сях'я 1915 (годзе 
пераехала ў тор. Мінс®. 

3 1925 года тав. Лапідус вучыўся ў 
сяхігодцы. У 1930 годзе паступіў у ФЗУ 
чыгуначнікаў. Па сканчэнні школы на-
кіраван на Мінскі завод іхсні Мяснікова 
у якасці слесара па рахонту пасажыр-
СКІХ вагонаў. 

У 1936 годзе вылучан брыгадзірах па 
paxoHTv жалезяай абшыўкі. За сухлен-
яую работу некалькі ,раз прэхіравал, д 
у 1934 годзе уэнагароджан значкох 
«Удаіхтжу сталішжата прызкюа». 

3 1936 г. па 1938 год Е. І. Лашдус 
слуяыць у радах Рабоча-Сялянскай Чыр-
вонай Apxii. Па адбыцщ службы зйоў сх^га кахітэта. сакратар цахавога бюро, 
вярнуўся на завод іхеш Мяюнівова і профорг групы. 

КАНДЫДАТ У ДЗПУГАТЫ КАГАНОЗЩКАГА РАЙСОВЕТА 
ПА 92 ВЫБАРЧАЙ АКРУЗЕ 

ЗАВІЛЕВІЧ Хаім Эльевіч 
Тав. Завіпевіч радзіўся ў 1903 годзе 

ў сям'і селяніна-бедняка вёскі Крылова, 
Дзержынскага раёна, БССР. 3 1927 года 
сям'я у калгасе. 

У 1923 годзе ён скончыу сяхігодку, 
а у 1925 годзе — агульна-адукацьгйныя 
курсы у горадзе Мінску. на язіх атры-
маў сярэднюю асвету. 

3 1925 па 1928 г.г. служыць у радах 
РСЧА .радавых, а потых халюдшьгх кахап-
дзірах. 

У 1928 годзе паетупіў на тэкстыльную 
фабрику «Чырвоны тэкстьтльшчык» (го-
рад Мінск), дэе працавау ірабочых. 

3 1931 г. па 1932 г. праішаў стар-
шынёй фабкоха гэтай фабрьш. У 1931 
годзе ўступіў у ікандыдаты партыі, а у 
1932 г. у члены нартыі. 

Рашэннем Мінскага гаркоха КП(б)Б у 
канцы 1932 года накіраван на вагона-
рамонтны завод іхя Мяснікова ў яікасці 
адказнага рэдактара завадской хногаты-
ражкі, дзе працаваў да 1938 года. У 
1938 годэе выбран сакратарох партбюро 
завода. 

У каслрычніку 1939 года Пленух Еа-
гановіцрга райкома партыі выбраў тав. 
Завілевіча трэціх сакратарох райкома 
1Ш{б)Б. 

Мінсй, ірукарня «Звязды». Тырам 1500. Міноблліт tb 2553. Чва адназнага рэдактара I. МАЯОКЕВІЧ. 


