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14 год таму назад перастала біцца сэрца вялікага генія працоунага чалавецтва 

В Л А Д 3 1 М 1 Р А _ 1 Л Ы Ч А Л Е Н Ш А 
С ц я г л е н і н і з м а в ы с о к а і п а д н я ў н а д с в е т а м т а в а р ы ш С Т А Л Ш 

, ПАМЯТАЙЦЕ, ЛЮБЩЕ, ВЫВУЧАЙЦЕ 
1ЛЫЧА, НАШАГА НАСТАЎНША, НАШАГА 
ПРАВАДЫРА. 

• ЗМАГАЙЦЕСЯ I ПЕРАМАГАЙЦЕ ВОРА-
ГАЎ, УНУТРАНЫХ I ЗНЕШН1Х, — ПА 
ІЛЫЧУ. 

БУДУИЦЕ новАЕ жыццЁ. н а в ы 
БЫТ, НОВУЮ КУЛЬТУРУ — ПА І іЫЧУ. 

HIKOII HE АДМАЎЛЯЙЦБСЯ АД МАЛА-
ГА Ў РАБОЦЕ, БО 3 МАЛАГА ВУДУЕЦЦА 
ВЯ-ИВАЕ, — У ГЭТЫМ АДЗШ 3 ВАЖ-
НЫХ ЗАВЕТАЎ 1ЛЫЧА. 

1. СТАЛт. 

СПРАВА ЛЕНІНА-
Ў РУКАХ СТАЛІНА 

Чатырнаццаць год таму назад пераста-
ла біцца сэрца найвялікшага стратэга 
пролетарскаП рэволюцыі, аргапізатара 
партыі болыііэвікоў, правадыра працоў-
ных усяго свету — Владзіміра Ільіча 
Леніна. ; 1 ! I t Ц 

ІМЯ Леніна — гэта сінонім народаў 
СССР, сінонім працоўных усіх капіталі-
стычных краія. Ленін жыве ў сэрцаі 
мільёнаў. Ідэі Владзіміра Ільіча Леніна 
натхняюць нрацоўпых СССР на далей, 
шыя перамогі на ўсіх франтах соцыялі-
стычляга будаўніцтва. ІдэІ Лвніна нат-
хняюць працоўных капіталістычных кра-
ін на барацьбу з імперыялізмам, на ба-
рацьбу 3 крывавым фашызмам, на ба-
рацьбу супрЬць надыходзячай новай ім-
перыялістычнай вайны, у першую чаргу, 
супроць соцыялістычнай бацькаўшчыпы 
ўсіх працоўных СССР. 

Рабочыя і сяляне, якія жывуць пад 
гнётам капітала, не забылі і ніколі не 
забудуць усіх жахаў імперыялістычнай 
бойні. Яны не могуць забыць, што ў 
імперыялістычную вайпу было забіта 10 
мільёнаў і ранена—скалечана 20 мільё-
наў чалавек. 

Скінуўшы ўладу памешчыкаў і капіта-
лістаў, народы СССР пвд кіраўніцтвам 
партыі большэвікоў на чале з Леніным 
і Сталіным пачалі ўстанаўлівац^. разбура-
ную гаспадарку і будаваць соцыялізм. 
Але Владаіміру Ільічу не прышлося да» 
жыць да нашых шчаслівых і радасных 
дзён. Здароўе яго было падарвапа катар-
гай, турмамі і ссылкамі. Народы СССР, 
партыя большэвікоў і ўсё -прагрэ^Унае 
чалавецтва ўтраціла свайго правадыра. 
Утрата вялікая. Але большэвікі не палі 
Д5-хам. На чале партыі стаў вялікі 
Сталін. Таварыш Сталіп над магі.іай 
Леніна пакляўся, што большэвікі давя-
дуць да канца начатую ім справу. Тава-
рыш Сталін даў клятву, што вялікі сцяг 
Маркса—©нгельса—Леніна большэбікі з 
гонарам будуць свята хаваць і высока 
трымаць. 

3 таго часу прайшло чатырнаццаць 
год. Таварыш Сталіп са сцягам Лепіна ў 
руках упэўнена вядзе краіну ад перамогі 
да перамогі. Усе ,атакі ворагаў народа — 
традкістаў. зіноўеўцаў, бухарынцаў і 
т. п. паспяхова адбіты. Пабудавана цер-
шая фаза комунізма, соіплялізм. Створа-
на першакласная індустрыя. СелІская 
гаспадарка стала непазнаваемай. П(»ацоў-
ныя СССР жывуць шчаслівым, радасным 
і заможным жыДцём. 

Створан першы ў свеце парламент со-
цыялістычнай дзяржавы, у выбары. яквга 
прымалі ўдзел усе працоўныя. У сорецкі 
парламент народ паслаў лепшЬіх сваіх 
сыноў, якім таварыш Сталін даў наказ: 
«...каб яны былі такімі-гк бясстрашньші 
ў баю і бязлітаснымі да ворагаў народа, 
якім быў Ленін..., каб^яны так любілі' 
свой народ, як любіў яго Ленін»| 

Слоны таварыша Сталіна' глыбока ўрэ. 
заліся ў памяць усіх працоўных СССР. 
Кожнаму хочацца быць такім. якім быў 
Ленін. Кожнаму хочацца быць такім, 
якім з'яўляецца таварыш Сталін. 

Не верыцца, што памёр Ленін. Не, ён 
жыве ў сэрцах мільёнаў. Ён жыве ў па-
мяці і сазканні кожнага патрыёта соцыя. 
лістычнай радзімы. 

ЛЕНІН I СТАЛІН У ГОРКАХ У 1922 г. 

В. СТЛЛІН 

ПА ПОВАДУ СМЕРЩ ЛЕНША 
ПРАМОВА НА II УСЕСАЮЗНЫМ З'ЕЗДЗ 

Таюарьнпы!,' Mfei. ікойуіііісты. — лшаі 
асобага складу. Мы овроены з асо^ага 
матэрыя.ту. JfH — тыя, якія складаем 
армію зялівага ,ті̂ олетарекага стратэга, 
армію таварыша Лёніна. Няма яічога вы-
шэй, дк rt)Hap надежаць да гэтай арміі. 
Няма яіч^а івышэі|;%к яваііяе члема пар-
ты!, асжівальнікам і KipaynkoM якой 
з'»ўля«чйа таварыіш Ледіа He ўсякаму 
дана быць членам •такой аіастыі. Не уся-
каму дана Еытрымаіц» йяўзгЬды і .&уры, 
авязаяыя з членстЬам у такой лартыі. 
Сыны ірабочага^ «ласа,' сыны нужды і . ба-
рацыбы, сыны нейма'зерных нястач і ге-
раічпых' намагання'? — весь хто раней 
усяго, павінніа быць членам! такой пар-
ты!. jBfbcb чам^ парггыя леіііяцаў, партыя 
комуністаў, наз}лэаецда ішам з тымиар-
тыяй ірабочага fciaca. 

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін 
завяшчау нам трымаць высока і 
захоўваць у . чыстаце вялікае зван-
ие чпена партыі. Клянемся табе, 
тавщшш Ленін, што мы з гонарам 
выканаеи тэту тваю запаведзь! 

25 год 'пеставау таварыш Лен!н нашу 
парггыю І выпеетавау яе, як «амую миц-
ную І самую загартаваную у свеце рабо-
чую партыю. Удары царыэма ! яго ап-
рычнікаў, ішаленства буржуазі! і паиеш-
•такаў, у^роеныя нанады Калчака і 
Дзенікіна,. узброенае ўмяшаійк Англі! ! 
Францы!,, хлусня і паклёп стаіўснага бур-
жуазнага друку,—усе гэтыя скарпіёны 1 
ііяз.мення' лада-т!- на га.іаву натай парты! 
па «раііягу чвэрці века.- Алл наша партыя | 
схаяла »k ўцёс. адбійшчы бяаіжія ўдад , 
ворагаў і ведучы- рабочы клас улерад, да , 
пеірамоігі. У жврсткіх Г»аях 'выкамла наша ' 
партыя • адгінСтва і afypTaBanacub сваіх 
радоў. Адзінствам і згуртаванасцю дайііа-
'ся яна перамогі над Форагам.! рабО'чага 
класаі 

УхоАэячы ад нас, таварыш Ленін 
завяшчаў нам захоўваць адзінства 
йаіуай партыі, як «эяніцу вока. 
Клянемся табе, таварыш Ленін, што 
мы 3,гонарам вынанаем I гэту 
тваю запаведзь! 

Цяжка І аевыносна доля рабочата кла-
са. Мучыцельяы і цяжв! пакуты пра-
цоўЕых, Рабы І •рабаўласнікі, прыгоавыя/ 

Е СОВЕТАЎ 26 СТУДЗЕНЯ 1924 г. 
' ! прыгоннікі, сяляне. ! памАшчыкі, рабо-

чыя ! капіталкты. прыгнечаныя ! іпрыгня-
тальнікі, — таік будаіваўся свет іспакан 
вякоў, тав!м «н застаецца ! йяпер у велі-
зарнай большасцд краін. Дзесяткі і сотні 
раз імкнуліся іПрацоўныя на іпрацяі>у 
зякоў скінуць 3 плеч прыгнятальн!каў ! 
стаць глспіцарам! сваіііго станоівішча. Але 
кожны раз, іразб!тыя ! агальбаваныя, вы-
мушаны был! яііы адстуйаць тоечы ў ду-
т ы крыўау L ўніжэшіе, злілбу! іроспач і йа-
к!роўваючы погляды на незядоііае неба, 
дзе япы спадзяваліся знайсд! вызваленне. 
Лаііпуг! рабства застаралііся некранутым!, 
бо старый ланцугі змяяяліся ноівым!, та-
кімі-ж цяжк!мі ! зняіважлівы^і. Тольк! ў 
нашай тораіяе ўдалося прьггяечаным і за-
ааўледым м'аіоаімлрайіоўііііыіх окінуць Зіплеч 
паваганне памсшчыкаў і капіЬалістаў іпа-

став!ць на яго месца яаяаванне рабочых 
і 'сялял. Вы 'ведаеце, таварышы, і ,цяпер 
увесь свет прызнае гэта, што татай гіганд-
ікай барацьбой -ві'раіваў таварыш Ленін і 
яго партыя. Вел!ч Лвніна ў тым, 'раней 
усяго, І ёсць, што ёін, стварыўшы Рэспуб-
ліку Советаў, тым самым іпаказаў на спра-
ве прырнечаным масам усяго свету, што 
надзея на вызваленне не стоачана, што 
паяаванне памешчыкау ! капіталктаў пя-
доўгавечаа, што царства працы можня 
стпарыпь намаганням! .cair!x працоўных, 
што царства ярацы трэба стварыць яа 
зямлл, а не на яебе. Гэтым ён запалгіў 
сэрпы рабочых 1 сялян усяго свету на-
дзеяй на вызваленне. Гэтым і тлумачыд-
ца той факт, што !мя Леніна стала самым 
любімы'м іменбм іфацоўных ! экоплаатуе-
«ых мае. -

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін 
завяшчаў нам захоўваць I ўмацоў-
ваць дынтатуру пролетарыята. Кля-
немся табе, таварыш Ленін, шю мы 
не лашкадуем сваіх сіл для таго, 
каб выканаць з гонарам і гэту 
тваю запаведзь! 

Дьгктат)пра пролетарыята стварылася ў 
яашай 'краіяе на аслове саюза рабочых ! 
сялян. Гэта перопая і карэнная аснова 
Рэапублів! Советаў. Рабочыя ! сяляне не 
магл1-б пераматчы каііі!талістаў і памеш-
чыкаў без наяўйаеці такога саюза/ Рабо-
чыя ие 'маглі-б разбідь вапіталістаў без 

падтрымк! сялян. Сяляне не зэіаглі-б раз-
бідь памешчыкау. без кіраўніцтва. з боку 
рабочых. Аб гэтым гаворыць .уся гісуорыя 
грамадзянекай вайны ў нашай драіне. 
Але барацьба за ўмацаваяне Рэспубл!к! 
Советаў далека яшчэ не закончана, — 
япа прыяяла тольк! . новую форму. Раней 
ісаюз рабочых і сялян меў форму 
ваеннага саюза, бо ён быў нак!ровая 
суіпроць Калчака і Дзенікіна. Цяііер саюз 
рабочых ! сялян наз!нен ирыняць форму 
гаспадарчага суіпрачоўяіцтва паміж гора-
дам ! в^кай, паміж рабочым! і сялянамі, 
бо ён накірован судроць купца ! кулака, 
бо ён ма« сваей мэта»2 узаемнае саабжэн-
яе ісялян ! рабочых ус!м яеабходн'ым. Вы 
ведаеце, што ініхто так настоіўзіва не пра-
зодз!у гэту задачу, як таварыш Лен!н. 

Уходзячы ад нас, таварыш Ленін 
завяшчаў нам ўмацоўваць усімі сі-
ламі саюз рабочых і сялян. Кля-
немся табе, таварыш Ленін. -што мы 
3 гонарам выканаем і гэту. тваю 
запаведзь! • 

^ Другой асновай Рэепубліві. .•Оветаў 
з'яўляецца саюз іпрацоўных ..яііцыяяаль-
насдей нашай кпаіны. Русыя і украінпы. 
бавгкіры Ч беларусы, грузіны !" азербайд-
джанцы, армяне і дагестанцы, татАры і 
кіргізы, узбек! і туркмены, уее яны 
адяольіказа зацікаўлены ва ўмаідавіаняі 
диктатуры 'пролетарыят.а. Не тоіьк! дьск-
татуі'а пролетарыята паэбаўляе татыя на-
роды ад ланпіугоў і прыгнечаяля, але і 
гэтыя наіроіы ла^аўляюпь нашу Рэонуб-
л!к'у Оо̂ ветау ад пэдкотаў ! «ылада.^рагаў 

. рабочага класа оваёй бтаіежндп, аіда-
j насцю Рэспубл!цы Советаў, сваёпг гатоў-
' наоцю афяроўваяіь за яе. Вось чаму' тава-
I рыш Ленін фяўставна таіварыў нам аб не-

абходнасці̂  дабразольяаіга •саюзз. ̂ яародаў 
нашій кра!ны, аб неайходнасіп-.-.брайвага 
іх сутірацоўд!цтва ў рамвах Саюза- • Рэс-
публіж. ' - -.г. . 

Уходзячы ад нас,, таварыйь Ленін 
I завяшчаў нам умацоўваць і> расшы-

раць Саюз Рэслублік.-Клянемся ̂ та-
бе, таварыш Ленін, што мы івша-
наем 3 гонарам і гэту-тваю >9апа-
ведзь! • . < 

Трэцяй асяоівай дыктатуры пролета-
рыята з яўляепца наша Чыр-зояаіІ ApiWfl. 
наш Чырвоны флот. Лен!н не' раз ^ява-
рыў нам, што перадьтшка, ажваяваная 
нам! Ў капіталістычннх краіяах, - «оіка 
аказацца «ароткачаснай. • "Левін' не Jws 
уікаэваў нам, што ўмадаванне Чырвізнап 
.\ірм!! і наляпшмше ' яе стану • з'яўляеіШа 
адной 3 бажнейшых задач нашай: парші. 
Палзеі, звязаныя з ультыматумам Rfetrao-
па і 3 крьгзімм -у Герман!!, лішя!. раз 
пап!вврдз!лі, што Ленін быў, як ! заўсёды, 
праў. Паклянемся-ж, таварышы, што мы 
не папікадуем сіл д.ія таго, каб умацпвапь 
нашу Чырівоную Армію, наш ЧырЬаяы 
флот. 

Агірамаіный упёсаім стаіць наШа кра-
іна, атгружаяая аЕ!янам буржўаз.нйх 
дзяржаў. Хвал! за хзі^іямі копячйа'-'на 'я?, 
грозячы затап!ць ! разімыць; К ўц'ёс уеё 
трьгмаепца пепахісяа. У чым яе сіла? Не 
тольві ў тым, што кра!на наша трымаетд-
на на саюзе рабочых і сялян,' 'тйто яна 
ўвасабляе саюз свабодных яацйянальям-
цей, што яе абаіраняе- магутная' рука Чыр-
вонай А'рім!! і Чырвонаіга флота. Сш;' і ія-
шай .краіны, яе моц, яе трываласць 'ёсць 
у тыім, што ma мае глЫбокае спачуванне 
! нерушым-ую паатрымзду ў с9рцаіх • райо^ 
чых і сялян уся'го свету. Рабочыя і ся-
ляне ўсяго свету, хочуяь захаваііь'-РЗС-
публ!ку Советаў, як стралу. йугііігйіуй) 
верна й рукой таварыша Лт 'на 'ў' йтан 
ворагаў, як знору свйх нл.тзеЙ М 
пазбаўленне аід гаёту і йюйУалтшпьІі. "йк 
верны маій, указваіочы ім штях" Лглаба-
непнз. Яньт хочуць я<> захаіваць, і.. я_йы 

(Працяг ка 2 і;тар,), • 


