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:ягненьні мінулага году былі заваёваны рабочай клясай і партыяй у рашучай барацьбе 
' ^'авым ухілам і „лева"-апартуністычнымі настроямі, няпрымірымым выкрываньнем рэшт-
:ты — — наў контррэвалюцыйнай ідзолсгіі трацкізму". 
пены (3 рэзалюцыі Лістападаўскага плеяуму ЦК Усе-КП{б). 
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Чыстш партарганізацыі Б. Дз. У. 

^̂ ацняем баяздольнасьць нашых радоу, жалезную 
^ = дысцыпліну бальшавізму. 
р ы ц ь І БЯЗЫ] ТАСНА ВЫГНАЦЬ 3 ШЗРАГАЎ ПДРТЫІ УСІХ ПРЫМАЗАЎШЫХС}], 

K J P b l G T b l X І НУЖДЫХ НАМ ЭЛЕМЭНТАУ, НЯЗДОЛЬНЫХ ПРАВОДЗІЦЬ ГЕНЗ-
РАЛЬНУН) ЛІіІІЮ ПАРТЫ I 

|ка парторганізацыі BHV у першую чаргу лавінна садзейнінаць хутчзйшаму 
вьжананьню дырэктыу піртыі па падрыхто|цы нвоых кадраў. 
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Поўнасьцю адабраем ві'вад 
т. Бухарьвна са складу Паліт-

бюро ЦК. 
П а т р а б у е м п р ы н я ц ь ц я р г ш у ч ы х мер с у п р о ц ь 

правых апазыцыянэраў. 
Не д а з в о л і м т а р м а з і ц ь пераможнае сацыялі-

стычнае б у д а у н і ц т в а . 
П а д с т а л ё в ы м н і р а ў н і ц т в а м лен інскага Ц К 

Усе КП(б) у п е р а д за выкананьне генэральнай 
ліні і партыі . 

с ходу К П ( б ) В Б Д У . 
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.чэйка Мэдфаку на праверцы. [іваціі. 

^"У.Лка яч. КП(б)Б -Мэдфаку 
спэшіачалася з 25-га к .стрыч-

ісадцаГры дні абмяркоўв ілася 
іздача сэкратара ячэйкі. 

^"Рр^лася каля 50 чалавек 
V Выказаліся 4' про-

шлірі. Выступаючыя тавары-
самаіі бальшавіцкі, „ня гле-
іосьбг, да асобы", крытыка-
^'^"'ўсіо працу парт, аргані-
увапна факультэце. 

•̂ оў тыйная арганізацыя за 
шале'' навучальны гоц зява-
пытаіЗ пытаньне клясавай і 
іым ^ічнай дыфэрэнііыяцыі ся-

ачьі^удэнцтва і навуковых 
"д-^нікоў. Выяўлены шэраг 
зў. тіітаў, якія захавалі сваё 
йн, льнае становіш а, пра-

на Мэдфак і, нават, 
лівалі стыпэндыю, а не-

вяе,эія сваімі дзеяньнямі пе-
:ьць-джалі пярт. ячэйцы пра-
на ліь партыйнае кіраўніцтва 
найкультэце (Будай). 
caMiiĝ r сгулэнтаў па пахо-
Ў "іню — нэііманы і кулакі 

'̂ -'̂ "^йыключаны 3 ліку сту-
іньн^ і топькі дзяк\ючы не-

^овай палітыцы НКАяны 
га іастаноўленм (Шляпэнтох, 
' Надэльсон і інш.). 

даны нааежны адпор 
рэакцыйнай і ідэалё-

^'^'''чуждай н ім профэ^ уры, 
'̂ ''''на лекцыях вь,казвала 

іы ўавецкі погляд па розным 
J Віьпям (грама ізкая пр іца 
ігул»ковая дзейнагьць, бела-
на (цыя і інш.). Быў выяў-
іякаі цэлы шэраг студэнтаў, 
вінвдіўшых на 1-шы курс па 
ы ),кам НКА. 
чыК)тыйная арганізацыя Мэд-

ў гэтым годзе зьвярнула 
рчасі̂ ю ўвагу па прыгму на 
; які курс, у выніку чаго 3 іач-
іісзьвялічыўся проц;.нг рабо-

— л 
ШЫІ 

чых, батракоў і сялян бедня-
коў на 1-м курсе (да 80 проц.). 

Праведзены акадэм. паход 
даў павялічэньне акадэм. пась-
пяхонасьці. 

Разгормутая самакрытыка 
выя-йла шэраг недахопаў у 
працы ячэйкі. На сходзе быў 
агідны, нявытрыманы напад на 
паріыйную арганізацыю з боку 
навукова а-працаўніка-партый-
ііа Пэдфаку тав. Чарняўскага. 
Ён, на падставе таго, што яго 
жонцы, сгуд 5-га курсу Мэд-
факу, кандыдату партыі Росін-
Бега! ай была дадзена дрэнная, 
3 яго пункту погляду, характа-
рыстыка, дзе ўказвалася мя-
шчанства, быта ыя вывіхі ў 
жыцьці. наваліўся на ячэйку 
3 паклёпам: „ячэйка склочніц-
кая", „яна сама разлажыіася", 
„займаецца пустымі спрапамі" 
і г. д. Але тав. Чарняўскі а ры-
маў наіежйы адпор з боку 
выступаючых 

П ыкмячаецца, што частка 
выступаючых таварышоў ка-
паепца ў дробязях, зводзяць 
аса'істыя рахункі Напрыклад, 
Сокалаў скард.ііцца, што яго ў 
трэці раі ня прынялі йа Мэд-
фак у той час, як „Беларус ая 
веска" даводзіла, што „пан" 
Сокалаў „добра" працаваў 
фэльчарам на вучастку. 

Трэба адзна"ыць, што сходы 
заўсёды пачынаюцца са спазь-
неньнем да 1-й гадзіны з пры-
чыны неакуратнасьці партый-
цау І камсамолыіаў. На пер-
шых сходах прысутнічала поў-
ная заля. Цяпер-жа зусім не-
внлічкая колькасьць камса-
м о л т а ў І беспартыйных пры-
сутнічае на сходах. Навуковыя 
працаўнікі зусім перасталі ха-
дзіць. М. Б. 

Чыстка рнбфзкоўскЕй 
яч. КП(6)Б. 

Чыстка парт'ячэйкі Раб-
факу выклікала вялікую ак-
тыўнасьць партыйцаў і беспар-
тыйнага студэнцтва. Спра-
ваздача Бюро прахос>зіла пры 
100 проц. удзеле студэнцтва 
і амаль усяго настаўніцтва. 
У спрэчках па гэтаму пы-
таньню выказалася 50 асоб. 
Спрэчкі насілі прынцыповы 
характар. Недахопы зазнача-
ліся ў дусе дзелавоп сапраў-
днае самакрытыкі. 

Асабліеая актыўнасьць пра-
яўляецца т,ам, дзе маса адчу-
вае небясьпеку пралазкі ў пар-
тию сацыальна чужых эле-
мэнтаў. Выпадак з чысткай 
Казарноўскай можа быць па 
казальнікам высокае сьвядо-
масьці і'адказнасьці за кляса-
вую чыстату партыі з боку 
кож нага партыйца і беспар-
тыйнчга стуОэнта. У спрэч-
ках па гэтай кандыдатуры 
выказалася 35 асаб, якія ад-
наг ілосна патрабавалі выклю-
чэньня яе 3 партии Рабфаку. 

Былі выступленьні і з та-
кімі характарыстычамі, якія 
нічога ў сэнсе шсьвятленьня 
каштоўнасьці правяраемага не 
даюць, напрйклад: „Добрй та-
в ірыіа", „цікавіцца партжыць-
цём", „читав газэты" і г. д. 

3 цягам чысткі наз1,)аеща 
ўцечка камсамольцаў і беспар 
тийних наведвальнікаў схо-
даў. Неабходна ўжыць усе 
магчимия захады, каб актыў-
насьць ня зьніжалася. 

Я к шкоднае зьявішча, трэба 
адзначыць недысцйплінава 
насьць некаторых т. т. на 
сходзе, што выражоеццаў гу-
тарках, у чытцы кніг. 

Ралько. 

Рэзалюцын агульнага 
Заслухаўшы інфармапыю па-| 

становы Лістападаўскага Пле-
нуму ЦК УсеКП(б) па пыт..нь-
ніо правых ухілістых, на чале 
якой стаіць т. Бухарын, агуль-j 
ны адчынены партыйны сход 
калектыву КП(б)Б БДУ цалкам 
і поўнасьцю далучаецца да 
рашэньня Пленуму ЦК аб вы-
вад.іе т. Бухарына са складу 
Папітбюро ЦК і аб папярэ-| 
джаньні другіх правых апазы-
цыянэр-ў (Рыкаў, Томскі). 

Правая апазыцыя, ня глеізя-
чы на вынікі першйга году 5-год 
кі, якія поўнасьцю падцьвер-
дзілі праьільнасьць генэраль-
найлініі партыі і яе Ленінс^а-
га ЦК, ня толькі не адмовіліся 
ад сваіх шкодных права-апар-
туністычных „тэорый", алена-
ват перайшлі на шлях фрак-
цыйнай барацьбы супроць пар-
тыі. 

•Агульны сход 3 усёй катэ-
гарычнасьцю заяўляе, што пра-
паганда антыленінскіх погля-
даў і далейшае вядзеньне фрак-

цыйнай барацьбы супроць пар-
ты! 3 боку правых ухілістаў 
несумяшчальна з прабывань-
нем у шэрагах партыі. 

Сход патрабуе ад т. т. Ры-
кав*:, Томскага і Бухарына 
прызнаньня сваіх памылак і, у 
выпадку адмауленьня, сход па-
трабуе ад ЦК зрабіць далей-
шыя арганізацыйныя вывады. 

Мы запэўняем ЦК УсеКП(б), 
што Ў адказ на вылазку пра-
вых, яшчэ больш І шырэй раз-
горнем барацьбу 3 усяляьімі 
ўхіламі ад генэральнай лініі 
партыі, яшчэ актыўней будзем 
удзельчнічаць у пабудове на-
шай сацыялістычнай дзяржавы 
І прыложым усе сілы і ўсю энэр-
гію да правядзеньня ў жыць-
цё ўсіх мерапрыемстваў пар-
ты! І савецкай улады. 

Няхай жыве бальшавіцкі ЦК, 
цьвёрда праводзячы заветы 
Леніна! 

Няхай жыве і мацнее адзін-
ства Камуністычнай партыі! 

Няхай жыве ЦК КПБ! 

Ячэйка пэдфаку правярае свае' рады. 
Чыстка ЯЧЭЙКІ КПБ пэдфаку 

БДУ праход<іць пры надзвы-
чайна вялікім удзеле бсспар-
тыйнага студэнцтва, у абста-
вінах шырока разгорпутайбаль-
шавіцкай крытыкі і самакры-
тыкі. 

На справаздачы бюро ячэйкі 
выказалася 64 тав. Адзначаны 
даданыя і адмоўныя бакі пра-
цы ячэйкі, грамадзкіх органі-
зацый, справы падрыхтоўкі 
кадраў, пралетарызацыі пэд-
факу. 

Характэрным было выступ-
леньне т. Югава,які поўнасьцю 
адмеж'ваўся ад сваіх былых 
трацкісцкіх поглядуў і заяўляў 
аб поўным і бязумоўным пры-
знаньні сваіх памылак. 

Аб становішчы барацьбы на 
ідэолёгічным фронце гаварыў 

т. Трус. Ён даводзіў, што да 
запраиэньня навуковых пра-
цаўнікоў быў недастаткова 
ўважлівы падыход. 

Таму ў шэрагі працаўнікоў 
БДУ трапілі клясава-чужыя 
і варожыя нам людзі. 

Асабліва небясьпечным зьяў-
ляецца становішча еўсэкцыі. 

Першым праходзіў чыстку 
т. Чар оў. 

Т. Чарноў выказаў поўную 
палігычную няпісьменнасьць. 
Ён цяпер з ігадвае Дукорскім 
рабфакам, які арганізован у 
памяць растраляных белапаля-
камі партызанаў. 

На запытаньне: дзеля чаго 
арганізован Дукорскі рабфак, 
т. Чарноў адказаў; „Гэта, ве-
даеце, палітыка Баліцкага". 

Ю. 

Чыстка правгасаускай ячэйкі. 
ад аб працы ячэйкі Правгасу 

^зрТікі па дакладу разьвя|)нуліся 
<а пркае паказаньне діісчгненьняў 

недчхопаў праны нашай 
Па дамаду бюро выкэзалі. я 

галоўнмм чынам, завастраючы 
ІЮ йа наступных пытаньнях працы: 
бы праве пралетарызайыі ВНУ мы 
ĵ Q !м ьначныя дасягненьні. У гэ-

дзе прыкнта рабочых, дзяцей 
^Ф'х і саўгаскіх рябочых каля 70%. 
ком значная колькасьць рабочых да 

навучальнага году адсейваецца 
'^ьи fig прычынах слабай діпамогі 
'ЭЦЬыхтаваным стыпэндыятам, дрэ-
І вьыльлёвых умоў І г. д. 

Ў і̂ходна кадры пралетарскага сту-
. а замацаваць у ВНУ,—гаварыў 

й прамове праф. Вальфсон,—так 
гэгага залежыць жыцьцё і 

ь нашага факультэту. Трэба 
^"Р'ралетарскаму сіудэнцтву маг-
іад.ць вучыцца. Мы ўжо цяпер 
іраіДсеў пралетарскага студэнцтва 
ĵ ajjO проц, 3 I курсу". 

Іытаньнях падрыхтоўкі чырво-
""У спэцыялістых застанаўлівалася 
НЫівыступаючых. Тав. Башмачні-

жа аб безабразных адносінах да 
} факультэту а боку некаторых 

bijy. На наш факультэт ёсьць по-

гляды некаторых асоб з ВСНГ, як 
.на фабрыку лішніх людіей". Студэн-
таў Правгасу не жадаюць кантрнкга-
вань. Тав. Матвеенка прыводзійь пры-
клады, што да гэта га часу сконч .іў-
шыя эканамістыя непаслан>^ на працу 
таму, шго мы рыхтуем „наогул" эка-
намістых. А трэба рыхтаваць інжы-
нэраў-эканамістых, ТНБістых. альбо 
плянавікоў—кажа тав. Іванюк. Су-
проць думкі аб нашым факультэце, 
як фабрыку лішніх людзей, чыказ-
ваецца праф. .Вальфсон, які кажа, што 
нашы скончыўшыя студэнты усе ппа-
иуюць І што праграмы ўзгодненыя з 
установамі кажуць аб тым, што мы 
прыступаемда падрыхтоўкі патрэбных 
сііэцыялістых. 

Шмат увагі ў спрэчках удзялялася 
барацьбе на ідэол?гічным фронце. 
Ячэйка мае дасягненьні ў гэтай бат 
рацьбе. Найбольш рэакцыйная прафэ-
сура—Шыраеў, Крыльцоў і асыстэнт-
ка Рубашова—разаблачаны і звольне-
ны 3 унівэрсытэту. Ёсьць другая 
часті̂ а навуковых працаўнікоў, якая 
ня выправіла свае памылкі. Тав. Літвін 
прыводзіць прыклад, што ас. Гуткоў-
скі цяпер утрымліваецца ад дачы якіх-
небудзь фармуліровак, а згаджаецца 
3 усялякімі фармуліроўкамі студэнтаў. 

незілежна ад таге, ці правідювы яны 
ці не. Кямупігтыя навуковыя пра-
цяўн^і слаба рэагавалі на выступлепь-
ні рэакпыйных прафэсароў гаварыў 
тав Эііштэйн. Напрыклад, навуковыя 
пранаўн кі-камуністы прысутпічалі на 
пасяджэньні Праўленьня Унівэрсытэту 
ў часе разгляду заявы праф. Шыра-
ева аб аслабаненьні яго ад працы ў 
ВНУ, але яны падтрымлівалі там паста-
нову аб тым, каб прасіць праф. Шы-
раева засташш ў ВНУ, лічачы яго 
працу вельмі карысняй. 

На барацьбе з быўшымі трацкістамі 
застанаўліваецца т. Гурло, Сыіефано-
віч і інш. За 2 гады твар быўшых 
трацкістых ня зусі.« выяўлены,—кажа 
тач. Сьцефановіч. Мы гэты час былі 
ў ста ране, нам не даручалі адказнай 
працы,—гаворыць былы трацкіст Па-
лей, таму нас І не маглі выявіць, але 
мы выправілі свае памылкі і адданы 
Ленінскай партыі. 

Трацкістыя ў аснаўным выправілі 
свае памылкі,—кажа тав. Гурло, але 
мы ўчора чулі ад быўшага трацкістага 
Бялова, што ў нас і цяпер бсьиь у 
партыі дзяленьне на нізы і вяр'хі, 
інакш, як паклёпам на партыю гэта 
назваць нельга. 

Адынец—ён таксама былы трацкіст 
І прызнае, што партыя рашуча баро-
лася 3 трацкістамі, таму яны хутка 

асазнллі сваі памылкі. але ён скар-
дзіцца на .грэблівыя" да іх адносіны, 
што ІМ не давалі прачвіць сябе. Гэта 
нясумлепая скарга была разаблачана, 
00 партыя змагалася з імі, як з трац-
кістымі, І праяўляла добрыя адноі іны, 
як да выпраўляючых свае памылкі. 

Праца 3 беспартымным студэнтцвям 
праводзіцца сляба, аб гэтым гаварылі 
самі беспартыйныя тав. Сарбка і Муо-
зёнак. У проф. гурткі ўцягнута ўсяго 
17 чал. беспартыйных. Шмат рабо-
чых-студэнтаў жадаюць устіііць у пар-
тыю, але не падаюць заяў, бо бчяцца 
адказу, таму, што яны ня выяўлены. 
Аб гэтым-жа кажа .і дац. Пэўзпэр— 
п^т'ячэйка ня прыцягвала да працы 
беспартыйных навуковых працаўнікоў. 
Напрыклад, акадэмпаход прайшоў 
амаль што бяз удзельнічаньня прафэ-
суры. 

Слаба вядзецца барацьба з нацыя-
нал-дэмакратызмам і шовінізмам—кажа 
тав. Лычко.—Выступленьне Марука 
1 І Н Ш . у час ЧЫСТКІ Жылуновіча, 
спаткаўшы рашучы адпор з боку пар-
тыйна-комсамольскіх мае, не арганіза-
вала навокал барацьбы з нацыянал-
дчмакратызмам усёй масы студэнцтва. 
Слаба вядзецца надрыхтоука вылучэн-
цаў у навуковыя працаўнікі. 

Кажучы аб варожых тэорыях, не-
дастаткова растлумачваецца іх сут-

насьць, чаму студэнцтва, часам, ня 
ведае супроць чаго змагацпа. Былі 
выпадкі зямазваньня праступкаў асоб-
ных актыві таў і партыйныя масы да-
ведваліся аб іх выпадкова, напрыклад, 
аб п'янсті е т. Клыса. 

I Сацыялістычнае спаборніцтва на фа-
культэце не разгорнута. Умова з Са-
ратаўскім Унівэрсытэіам яшчэ не 
адаслана,—кажа тав. Фрыдман.—Бюро 
на гэтае рэагавала слаба. 

Аб працы бюро Ў цэлым выказва-
лася шэраг таварыійоў, якія адзначыл!^ 
што часта бюро заставалася ўхвасьце, 
а актыў выпраўляў памылкі бюро, 
унутры бюро быў шэраг неда-
рэчнасьцяў. 

Сіірэчкі паказалі. што ячэйка КП(б)Б 
Прлвгасу зьяуляецца, бязумоўна, зда-
ровай. 

Ячэйка правільна І рашуча вяла ба-
рацьбу 3 усялякага роду ўхіламі ад 
генэральнай лініі партыі. Трацкізм у 
свой час быў рашуча разьбіт. Так і 
ўвесь час ячэйка вядзе барацьбу а 
правым ухілам і прымірэнцтва да яго, 
як найбольш апасным на даным этапе. 

Ппавільна і ў большасьці сваячасова 
ячэйка ўвьнімала пытаньні барацьбы 
на ідэолёгічным фронце, выкрывала 
варожыя нам тэорыі і праводзіла ва 
ўмовах ВНУ лінію партыі. 

Фрыдман. 


