
Працяг прамовы 
тав. СТАЛ/НА 

во "Устаядіі ш в а т таайя лшдаі, . як 
,1Ілехашў, Кадцкі, Гэд і ^ншыя. 
Леш- бы^' W а д а ш ш Ш 
амадь адэідам, ш і ^ й я ? 'рашу 
ч ™ барацьбу оушродь соцыял-
шавішама і оодшд-пацьм^виа; 
выкрыва? здрадищтва Гэдаў 
К а д а і кліяйміў лалдаетатасць 
меіжа\-мачЕЫК сі>эв(ШОЦЫЯДйрау 
Лвшн рачрмвў, піто ён :мав за са-
бой вязначаую меншасць, але гэ-
т а и е м а ддя лга рашаючага 
зкачэшя, 6о оа еедаў, што адзі-
иавернай аіадітшай, якая мае за 
сабой б д а ы н ю , з'яўляецца палі-
тыіка тасліяяоіўяага .тнтарващыяна-
ліам^.; бо ён вдаў , 'што нрынцы-
повая паліпіыка ecjp. адзжа нра-
ЕІ дшая падіггша. 

^Бадома што і f гэтай спрэчцы 
за новы Іатарвацыідаад .Іешн 
аіказаіўоя пераміойкцал. 

«Прьшцььпаааія пажтыка ёсць 
адзка праівіл>ная палдтыш» — 
гата тая 'самая формула, пры да-
дамовв яі«>й Леак біраў прьюту-
там товыя »іне!пріі.і!стушвыія.> лазі-
цыіі, завао^іваючы йа бок рэволю-
цыййага марклівма двпшыія эле-
менты дролетаршта. 

ВЕРА Ў МАСЫ 

Тэауэтьшіі і іпраівдыры партыі, 
яйш ведаюць гісторыю ялрода^, 
я'вія драпітул!.'і'равалі исторыю 
іюволюцыі аід аачатку да канца, 
часам хварэюцъ адной ншрыстой-
най хваробай. Xsajwoa гэтаяяэізы-
ваецца болэню мае, нявер'ем у 
творчыя зідолшаміі мае. На гэтай 
гдебе ўзйікіае часам нейкіі арыета-
кратьгам правадыіроў у адаосшх 
да мае, не спакупгапых у ігі-
сторыі' рэішюцый, але заішкаяых 
ламаць отарое і будаіваць новае. 
Боязнь, што стмхія можа равбу-
шавацда, што масы могуць «пала-
маць шмат лішйяла>, жадаяне ра-
зьйіраць ролю м-аімігі, якая ста-
ізаецца лучыць май.і па юніжіках. 
але нб жада« вртыцца f мае, — 
такава а-снова гэтдаа роду аіры;-
стаіаратызла. і і і ' 

Леаін прадстаі^ля? поўную про-
цілегдасць такім нр-авадыіраіМ. Я 
ае ведаю другога рэводюцыяйера, 
яіаі так гл'ы&шса вврыіў-бы ў твор-
чыя оіілы продетарьгята і f рэво-
дюцыйную мэгаагоднаощ. яго кла-
савага інстыті'та, як Ленін. Я не 
ведаю другога ^рэвоиюцыяиера, яійі 
'ўмеў бы так бязлйтасяа бачаващ. 
•самадавольных кірытыкаў »хаоса 
рэволюцыі» І сівакханаліі оама-
чылных дзеянняў мас>, як Левін. 
ПомЕІцца, ак у часе адаой гутар-
КІ, у адказ на заўвагу адшшч) в 
таварышоў, што «пасля рэіволю-
цьгі павіяен уотаііавіціі,з нармаль-
ны 'ішрадак», Левш саірікастычна 
заўважыў: «бяда, калі людзі, жа-
даючыя быць рэволюцыяЕеіраімш, 
забываюць, што найбольш нар-
мальным парадкам у іністо^ыіі 
зі'яўляецца пар-адак рэводюцыі». 

А'дсюль пагардлівью адносіяы 
Ленійа да ўоіх тых, явія етараіжі-
ся звыооку глядзець на маоы і 
вучыць ijx па кніжках. Адсюдь 
нястомная пропаведзь Леніна: ву-
чыцца ў мае, асоіыслііць и двеян-
йі, стараша вьгвучаць практычіш 
вопыт барацьбы мае. 

Вера ў твюірчыія оілы мае — тэ-
та тая самая атблівас-ць у дзей-
шеці Лешіна, яііая давала яму 
магчьгмасць асмыісліць стыхію і 
накіроўваць яе рух у ірэчышча 
пролетарскай рэволюцыі. 

ГЕНІЙ РЭВОЛЮЦЫІ 
Лейін быў наряжая для р&во-

апоцыі. Ён быіў савраўды гейет 
рэволюцыйных узрываў і велізар-
інейшым майетрам рзволюцыйяага 
кіі^ўінііцтва. Ыііколі ёл не адчуваў 
сяб'е таік овабоідка і ірадасяа. як у 
зяоху 'рэвоающйных ііатр.а)сенніяў. 
Гэтым я зусііім не хачу сказаць. 
ш » Левія адйолькаіва адобрываў 

усяікав рэволюцыйнае патрасенне, 
або, што ён заўсёды і пры ўоякіх 
умовах стаяў ва рэволюцыйныя 
узрывы. Бііколькі. Гэтьгм я хачу 
толькі свазаць, што нколі гені-
яльіная яразордавасць Лекка не 
праяўлялася так аоўна і выраина. 
як у часе рэволюцыйных узрываў.' 
У дні рэволюцыйных павіаротаў ёя 
літаральна расцвітаў, станавііўся 
яснавідцам, прадуігадваў рух кла-
саў і матчымыя зііятзагі рэвол«)-
цыі, бачачы іх, як на далоні. Не-
да,рма гаворыцца ў яашых пар-
тыйяых колах, што сЬіьіч умее 
плаваць у хвалях рэволюцы'і, »к 
рыба ў вадзе». 

Адсюль «здзіўляючая» яснасць 
гактычны'Х лозунігаў і галавакру-
жыцельная» смеласць рэволю-
.і,ыйных заіМые-лаіў Ленина. 

Уеяаміійаіюіцца два аеабліва ха-
>актзірйЫ(Я факты, ямя адана-
чаюць гатую асабліва^тп, Леніна. 

Лершы факт. П е р ь щ пвфад Ка-
•тры'чнііцкіаі шераваіК'таіМ, калі 
.[і.ті.ён:ы рабочык, Сіяаж і салдат, 
іадгаімемыія крмвісач у тылу і 

на фронце, ігатрабавалі м;:ру і сва-
іоіды, калі шенерадтат і би'жуа-
зія лааірьсстоіўвіалі! іваеян'уію дькіта-
туфу ў інтарэсах «івайн^л да кан-
ціі»; ііа-іі ўся так званая <!:ра-
мэдскан дужыі'», уС'в та.к званыя" 
^гацыялістьтіыя; ікііртьаі» стаялі 
суяроіць боль'шэвйдаў, т,1ютыфуточы 
іх с'швмецкЬв! шіі!Йііа:мі>; к:лл;і 
Кеірэвота лрабаваў 'сагнадь у па;д-
полле — і часткава- ўжо паспеў 
загнлць партыію болъшвако?; ш -
лі ўс(ё яіпчэ магутвый дыс-цьйш-
наваяыіяі аріміі аіў ;̂тра-,теір.манмс<ій 
ішляцыі стаялі суяроць нашых 
стшдааыіх і іраізлйігаўяіыкея лр-
.мій, а ваіходкееўірішейокш 
цьвяйкты» блііігапнліітава знахсдаі-
лк® ў блюпіу са свавіі ўірадамі ў 
іытаріэсж «вайны да чюўшй п«ра-
МОІГІ)>... 

Што эначі>ія-а ўавяівд. паўстанне 
j такіі момант? Ўзшяці. паўстая-
йе ў • т а і М абстаяоўцы — гэта 
знйчыщь пастаіваіціь iyic« на карту. 
•Але Ленія не баяўсй рывыікн\тіц., 
бо ён ведаў, бачыіў сваіім яенаві-
ді̂ ячым зроікам. што паўставне яе-
iiiHj-^a, што яаўстанне явраможа, 
штэ еаўстаняв ў Раей йадрыхтуе 
кав'віч (імпвріьряітіііс'іірсай вайны, што 
паўетаявів ў Pacdi ўскалыхне зму-
чавыя масы: Зажада .̂ пгго яаўстан-
не ў Раісііі ператвсирыць ваіну ім-
івдрыяліісаіікую ў вайну і|»амаідз'яя-
сюрю, што яаўетаяіпе даоць Рэсгауб-
лііку Сошга^. ягго • Р&спубліка 
Советаіў паелржыць аіпіліэтам рэто-
люіцыійвага ртау ва ўсчім свеце. 

Вяідоіма. што ігета рэволюцый-
нае прадбачавне Лшіяа збылосіяі ў 
далейшыя з небьшалай дакдаідЕас-
'ЦЮ. 

Другі факт. Першьгя діві шслія 
Кастрыічяіцкай рэв'ллюіціыі, калі 
CoiBJT НгірС'Дных Еамісараў пра-
баіваў йрымійіць мяцежаага гене-
рала, галоўяакаімквдуючага Дутх'а-
ніна, іспынііць Bâ HflbLfl даеяяві і 
адкрыць перагаворы з немцам! т 
перамір'і. Полгяіцца, як Ленія, 
йрылеі?ка (будучи галоўйажаміан-

Іііто нам трэба узяць з старой школы, з старой навукі? 
в. А JJEH/H Снаіріая школа ваяўляла, што 

яна хоча отва(ріы!ць чаяавша ўоеба. 
кова адушіавіанага, што явпа в^тмцд) 
назз^ткам 'наоігу-.т. Мы ведаем, што 
гэта было наснрю'зь хлуслЕШк Оо 
усе ррвімадотза Сыию асаютана і 
тір^ымаліаіая на падаеіів людзей ніі 
класы, на эксплаашатарну і щрьппне-
чажых. Нату5).ал!ша, што іўоя старая 
школа, 6уд>-чы цалкам прасякнута 

кла'Оашым дугазі, давала вады толь-
КІ деш^ям. буржуавпй. Кожнае сяі.іва 
яе 'было падрюблб'ни ў іінгаросах 
буржуивй. 

У рэтык шкмаж машадач -пажаявн. 
не ірабочыіх і сялетн іш> стзлькі в ы . 
хоіўваді, коільш натаіс.кіЕа..ті ў шітл-
(рэеаж твдП.жа буржушзш. BbrocoyBari 
i s так, кгб ствнрьщь д т а ян) n j r a . ' 
годніж слуг, як:я-б быіці гд .-іліыііы , 
даіпаць ёй гарыбіытаік і іралаім з "ьем ' 

(Урыукі 3 орамовы на ііі 
усерасійскіі з'ездзе РКОЛ/і) 
йе тішвожыуіі.б яе сшакш) і бяз-
даелой. Та.му, адімаўліяючы ста|ріу.ю 
школу, мы пасшівйчі сіаібэ эддаічгіі 
j-чяць .3 яе тое, што т м пат. 
'рэбна, дтя TUTO, каб даб:.ц;иа со,-
шраўднай KO'-MyiiiiiCTHiqiniaH: асівоты.' 

Тут я пад'ыхвджу дч, тих 
кайняў, да тых абвінавачванігяў 
craipodt школы, якія пастаянна пры-
ходзіцца чуць і якія вядіувд, нярэд-
ка 31 syciM ляпф»лімяышіга/ тлуіма-
Ч5ШІЯ. 

Кажуць, што стаірая пшоліа. была 

шкоілвій вучобы, шЕоіЯай імуштір.ы, 
школай зутбірюжші. Гэтв верЕ^ ал( 
ўсё-ж така трэба ўмеіЦіь іаідровішваць 
ШТО бЫВЮ ў СтйрюЙ ШІКШВ ДІрЭ'Н 
'йага d жарьпсишта идам, тірэба умець 
выбріаць 3 яе тоа, што ивабходш 
для номзтшіізміа. 

Ста(ріая шзіо.та быаіа шіюоілМ івіуічо. 
бы, я)ніа п|рыліуша№і, людзей усвай. 
ваць маюу нопатрэбйіыі, лішні-х 
ме,і)тв/ы« ©еД'аіў, яіііія зайшдалд гаійаізу 
і пеіріа/гварадіі маладое шшкаліеікшіе j 
ігаід̂ дігшіініьпс пада'г}іл!шырайжыір чы, 
ілоўні'ікаў. Аліе в ы зіраібііілі-б яяром. 
иую памылку, калі-б паяірабавал 
зрабіць той выьіа/д, штоможна с/гйшіь 
комучгіста;!!, ire ўсвоіўнгы таіо, што 
інакоплена чалавочымі ведамі. Бы-
ло^ йаімышікоіва думаіц. так, што 
дастаткюва ўаваіць коіяуінпісггыічішыя 
лоі;;5''ніпі, ВЫІЕВДЫ коімуіясіотіьгчшй на-
вужі, ініе ўошіўішы оаібв той суша 
всдаў, BHjjiiiKrtijfi якв'х з'яўліявцца 
олм йоіміуініівм. 

Узіораіч таіго, я-к тя!аі,ўісія кюму-
кізм 3 Сіу.мы чали'нечых ведаў, з 'яў-
ляецца маіркіссям. 

Прз/іетарокая культура 
Прот'отарск.ая тщ'лштур.,, лл з 'яў. 

ліжіцціа ьы!Ойііч,ыўшіай 'немавіеяіааг;!. 
а,'1куигь. Ml' з'яўл;яоцніа иьвдумиш 
людзей, яаія пизъжадапь шбу 
<'.й('цыялі:ігпаміі яа П])і0ілііутаірс,к.а.'й куль. 
тзіры. Гэтл ўсё сплалшіідя '̂яізгліу-

Дрш!ета||)С!кіаія .куітіьтура па-
'нінна з'явіцца закономерным ра^-
нііп'ёлі ты'Х запал?;ііў ведаў, яік''я чй'. 
Ліі.гй;цтв\і выпрацавидга гнётам 

ка'піталістычнага Рі)амалотва, ііамі'-
інчыцкага 'Гі̂ амалгггаіа, чьгігоўніцкага 

грамадства. 

Усіе г . т л я іпллхі і дні>ожкі тая-
ва.та:лі і іівдводзяіа. 'і н^іадаўжаюць 
паднад'іГН|[. да піролі.та|рокіаП: куш.-
туры ') так-жа. як гаалітычная »кашо-
v'ji , гюрилрщ.чвеит Маркю^м, нікі». 
сала чгам тое, да ч'аіго павшнна прый-
оці ча.-ил®йчав грамадлва, уіюаізіа;,га. 
не,раіход да класаівай бйіраіцьбіыі, да 
пачатку пра-атарсвай рэ'вюілюцыіі. 

' ) У першалшчатковым таксце .чл-
пюана, мабыць, па.чыэдова: «Да 
ііу«)лвта,)іскай дыктатуры». РЭД. 

(ПРАЦЯГ НА 3 СТАР.). 

ПймнііЦЦкг, як пас ля яек этоірай 
пары к;іля 'правада твар Лешна 
заетяцііўпя нейкім яезвыиайныш 
святлет. Виаць было, што ён тао 
прыия^ ірашанне. «По/йдаем на ря-
дьнё-етаяцыю, — сказаў ЛенІЕ, — 
яна нам саслужыць карысць, мы 
знімем 1)1 еяеіцыіяігьіныій загалзе ге-
нерала 'Дітхонава, ншначыім па яіго 
месц:» гааіаўнаііамаіндуіючым та». 
Крьслотка ? звеірнежя) да салдііт 
праз галаву камавднаіа састаяа з 
эаікліЫіам — анфускычь гвйеталлў, 
спьсніць ваетныи дзеяяяі, звязац-
ца 8 аўісііра^герйанеікш салдата-
імі І ўзяць справу міру ў стае 
ўл-эеіныя іруікіі». 

Гэта быіў «сісачояг у пеэядо-
і ш » . Але Леяін 'яе баніўсн гэтага 
^сікачка», ваааварот, ён йпоў яму 
юсустрач, бо ён яедаў, нгго атчЬт 
хоча міру і яна заваше мір, змя-
таючы на ш.іяху к ігі,ру ўее і 
ўсшік пе,раткоды, бо ён ведлў, 
пгро такі сіпюісаіб устаяаіў.те'вн і мі-
ру не прондэе даірачяа Ьія аўст-

12І0ДВЫКАНАННЯЗАВЁТАУ ЛЕНІНА 

душы) і ія адпіраівілііся ў Галоіў-- ра-гармаяюких саадат. ішго ёя раз-
йы штаб у Піцер « проввду для в№жа цягу к імсрру яа ўек без вы-
перагаяоіраў з Духояіныім. М к р а J ключэн'ня франтах, 
быіта жтідаша®. Д'5-конк іі Стаўка 
каггогарыняа аямояілсся івьжатліці, 
загад Соўнарко.'ма. Камак-гяы са-
стаў аріміі зяакодзіўся щаякам у 
ррсах Ста.ўкі. Што датыічыць юал-
дат, то ншядома быіта, што с.ка-

Вяідіоіма, ішт'э тата р0во;ік>цый-
ііііав щзадбача'Еяе Лешша тактамл 
: з&ылюся ў даліепшыім ў^й да-
• ыаіднаісіцію. 

Геяікльнал ішраізорлюасць, вдоль-
жа 12-;М'шёйная армш, шйнача- Іяасіць быістіра ехвгтваіц. і разгад-
леяая так званйім армейскім арга- 'ваць уярраиы сз'̂ нс надыкоцзячых 
піза'цьші, наістроеныім еупроць^ Со- 'кадэей — гэта тая са,мая ў.гаеіі)і-
гецрай улаоыі. У самым Піцеры, і̂васіць Летна, ш а я ааіішмайзіла 
я'К БЯідіома, нашяівала тады лаў- | яіму надгачедь .правільную стратэ-

' гію і яіся̂ тю лінйю паводзк на па-
варотак рэвоіюцыійнага іруху. 

станне іонікеіраў. Аіірамя таго. Ее-
іг^вскі ішоіў на Ш'Цеір ваййой. 

Дваінаіццліць лод таму назад 
працоў'ныя ўояга свету танеслі, 
найцяіжэйпі™ 'ўпрату: пашёр най-
вялкшы! ганіій чалаввцтва, арга-
яізатаір ш>гунктыіч!най партьгіі — 
Вдадзімф Ільіч Лбнк. 

Усіё еівао жьщцщ Вліадзімф 1ліь''ч 
а:дідаў щрожтачидагу іі ото аван-
гарду — комуйктыічяай яартыі 
Над кіраўніцтваім Леніна і яію 
яартыі ііроліотарыіят яа адной 
шостай частцы земнага шара 
ўстаінавіў сваю дьжтатуру. На 
адной шо'стай частцы земнага 
шара ^ацоўіныя СОСР будуюць 
еоцыяліэм — лешпы подаік В. 1. 
Леніну. 

Няіўхідыпа вьгіконваюч,ы заветы 
Лекіна, тав. Сталін — леотшн ву-
чань І саратак Ільіча — вядзе 
і,-'раіну Со'ветаў да шлчаткояай 
•ігаріамоігі содыили'ма. 

Велвзарнейішыіяі поонехі ў ба 
рацьбе за сщышам даюягяуты ' ў 
:всрсті;ай гаелрымірйімай бараіцьбе 
3 к<)нтррз»0'.щоцый1ный1 трацкі}-
мам, а а̂ 'ідйыміі зйЯіОіўеў і̂ка-каме-
Евўсжгмі надояіі;а!М!І і з правым і 
«левыімі аптартшізмаім. Гэгай не-
пф'ьгагір-'ымаісчі Bj"4bif Лекін. 

Сошіец'кі Оаіюз з ацсталай аіграр-
най .кіраііныі лрратворан т і іяй ле-
іікіс'кай партыіі і яра'цоіўюк у к -
дуістрыіяільпую !краід5\ .яікаія зай-
ііае ацяо э п<чрш.ых ме'-ц у све-
те. Ленинш план ГОЭРЛО п^рат-
твоірая IV жывдё. 

Соцывыкч іперамагае на ўе.ііх 
фраятаих яашага будаўні'цтва. 
Ленін влтчьгў, што тодькі высокая 

•црадтацыійяаіе-ць пірацы .забясле-
чыіць набщову ком!уп)ізма. Гэту 
п]рад}1Щьгйвас|Ць дав стаханаўскі 
pvx, яікі вмрас ыа аенаве яаапі.га 
іпоепехаіў. 

План народнагаопадарчага бу-
даіўніцтва яа 1936 ігод з'я'ўляецца 
іыавам іаятроіюаіга ўздыіму матэры-
яльяапа і йтаьтурнага добірабыту 
лрацо-ўінык яашай ірасрімы. Тольн-і 
соцыяліэм эрюібіць «жыіццё ўсіх 
пірацоіўкык яайболші ліёпкьй, да-
стаіўліЯіюічым іім эіагч'Ымаець добра-
быіту. Толыііі оацыіялзім мажл 
ажьщцявщь ілэФа. 1 мы яедаем, 
што мн ій«інй.н аіжырцявіць га-
та». ( Л т і я ) . 

Над 'ккіраўнііцтвам нашага агу-
драіга гаравадыра та®. Сталіна лс-
яівокая .палішыЕа кашай яартьгі 
ажыіццяіў'ЛЛіецца ў кояснай галке 
наішага шлітьгчяіага, гаснаааірча-
га» культурнага а нащыяяальаага 
ЖЬЩЦЯ. j I; 

Адсталая ў MiHjmiM Be-napjxb, 
як i дру);ік наіцыйнальньм ірэспуб-
лім;,і ОССР, ператвораяа ў квітаею-
чую іроўжашраіўяую йрдэнанюск'ую 
'Рвсіпублэку, аікая буду® соіцьгялізій 
у друснвай іСіяій'і яародаў ОССР. У 
гэтыім чірыріф леншс-кай-сталін-
скай інацыіяяальнай паліітыікі. 

Дванаіццаць іюд, як таів. Сталін 
даў кл.яітву вад іроібам Леніна. За 
ігэтыія 12 год ОСОР ггаў е>еп«ра-
можнай кракай, ілішхгам еусвет-
най (рэвоілюіціыі Наш'а партыя пад 
сіцягай Ленжа^—Оталіва адзв і 
прывядз« ОООР да комушвма. 


