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16 ГАДАВІНА 3 ДНЯ СМЕРЦІ В. I. ЛЕНІНЛ
„Ленін быў правадыром не толькі руснага пролетарыята, не толькі еўрапейскіх рабочых, 

не толькі каланіяльнага Исхода, але і ўсяго працоўнага свету зямнога шара“ (стллін)I. стдлінТ а р ж а с т в о  л е н і н і з м аШ мвадцадь ічуд тазіу назад, 21 студзеня 1924 года, перастала біцна огненнае сэрца н айвяліш ага рэволнщыянера і  рэ- фарнатара чалавечага грамадства. геніяль- нага мыслщеля і  страггэга пролегарсвай рэволюцыі, любімага правадыра сусветна- га оралетарыята —  Владзіміра Ільіча Леніяа.Цэнгральны Еамітэт парггыі ў  сваім звароде « К аіартыі. Е  усім працоўным» оаведамляў:«Памёр чалввек, шад баявым вадзійе- льстаам явога наша партыя, акутаная шарахавым дымам, ,уласнай рукой вад- руз'ла ЧЩВОНЫ ісцаг Кастрьйніка т а  ўсёй краіне, змяла сулраціўленне воратаў, зацііердзіла модна танаванне іпрацоўных у  былой нарекай Расіі. Памёр аснавадьніік Еомуністычнага Інгэрнацыянала, праваг дыр суовеітнага iWMyHisMa, любоў і  гор- дасць міжвароднага проілеварыята, сцяг прмгнечаняга Усхода, глава рабочай диктатуры ў Расіі».Увесь 'Свет працоўных і іпрыгнечаных надзеўся ў траур. Усе баявыя снягі схі- лілііся над прахам таго, хта ўсё • сваі: жьищё" да шошняй яінуты аддаў вправе проіетарскай іреволюцыі, справе оерамогі .соцыял::зма ў -ООСР.Ворагі народа зларадствавалі, лшкавалі, спадзямчыся, іято смерць Леніна ўпясе паніку і  расцеранасць у  радах партыі большэвікоў. Але няма ў свеце такой сі- лы, якая магла-б пахістіуць бяссмертныя ідэі Лешва, ідэі комунізма.У  гроба вял'ката Леніна таварьші Сталін перад тварам усіяго свету даў вя- лікую гістарыічную клятву, што ён разам 3 усім народам будзе ювята захоўваііь бяссмертныя ідэі Леніна, што ніякія кпнтл- рэволюцыйныя с'ілы не змогуць спыніць перамоіжнае шэств'е СССР к  комунізму.На працягу 16 в д  «ялікі ярадаўікаль- нік срравы Леніна таварыш Сталін, раз- біваючы ушчэнт ворагаў п а р ы і і  народа. няўхідьна вя.дзе краіну ад пабеды да яабеды. У  жорствіх схватках с  БОРагамі рэволюцыі —  трацкістамі, эіноўеўцамі, бухарьшцамі, буржуазным! нацыяналіета- мі п а р ы а  Леніна—^тал'іна 'адзяржала вя- лачайшыя суеветна-г'істарычйыя пабеды.3 краіны адсталай у  тзхяічных і культурных адносівах, з краіны аграрнай (ХХ)Р за гэтыя годы ператварыўся у  ма- гутвую індустрыяльна-вал'гаісву'ю дзяржа- ву, уэброевую шершакласнай ‘тэхнікай, як у  таліне прамысловаісці, так і ў  галіне сельскай гаспадаркі. Народы СССР вё ведаюць жахаў капіталістычнай сістзмы вядзення гаспадаркі— бсспрапоўя, голада, нішчаты і бешраўя. Сталінская Еавстьт туцыя гарантуе працоўным ўсе ўмо- вы для культурнага, заможнага і пічаслі- вага жыцця. для развіцця агромных творчых талантаў 4 здольвасцей.Мівулы 1939 год прынёс пашай краівс йовыя гіістарычныя перамогі. Іоблесныя, мужныя воіны магутнай Рабоіча-Сялян- скай Чырвонай Арміі выввалілі ад гнёта польскіх паноў працоўных Заходняй Бе- ларусі і Заходняй Уасраяны. Прытнечаныя ў мівулым брацкія народы зараз пвабО'Д- на, разам з усім совецкім народам, над кіраўвіцтвам наіртыі Леніна— Сталіна бу- хуюць новае жыццё, жыйнё свабоднае, ра- дасяае, без ікайііталістаў, без пашешчыкаў.На ттрацягу ўсяго перыяда існавання совецкай улады партыя і ў р д  усімі мерам! і ісроідваміі ахо'ўваіюць мірную працу народаў СССР. Мудрая знешняя палітыжа летвска-сталівсжага совецкага ўраіа з’яў- ляенна ярві'М доказам гэтага. СССР яяў-

г Из „песни о клятве'II что клятва верная жива,меж днями.Как слезы, с неба падал чистый снег. В большой стране, засыпанной снегами, Сконча.тся самый мудрый чёловек. II видим мы, свидетели живые,Что эта клятва верная жива.II стали делом мудрые, простые, Вошедшие в псториЮ' слова.
ДЖАМБУЛ.■(МММММММ1 ¥ ♦ма.д,аяамозе з Пры йалты йтм! дзяржшвамі, чалавек

В  етепях широких 'бушевала вьюга, Росли сугробы, и трещал мороз.

В Москве, прощаясь с гением и другом, Великий Сталин клятву произнес.

датавор аб дружбе і  граніцы СССР і Гер- маіі.Правакагары крьиваваи ©айны прымуоі- ЛІІ СССР іпаіклаоді канещ існаватію  небя- сиечнага anaffa вайвы у  Вела-Фінляндыі. Слаўныя гераічпыя палкі Чырвонай Арміі разам 3 Народнай Арміяй Фінляндыі з чэецю вывонваюпь сваю гістарычную задачу —  вьБзваляюць і несумненна выз- валяць народы Фінляндыі ад жахаў ман- нергеймаўска-таіінераўскай белабапдыцкай клікі.Вя.тікі Ленін огварыў і вьшіеставаў, за- гартаіваў у  баях з ворагамі магутную і неперамоіжную оартыю большэвікоў, якая вядзе народы нашай радзімы да ззяючыххільна «ядзе т л іт ы к у  міра. Аб гэтым вьш ы яь ко.мутзма. На чале гэтай пар- свадчаць заключаныя дагавары аб узае- тыі стаіць верны ленінец, яайвялівшы

'сучаснасці, родны і любімы Ста.тін. Ташарыш СтаД'ін пабеданосна вядзе ўперад наш соцыялісгычны карабль ся' род бушуіочых хваль капІталізма. Ён— верны 'прадаўжальнік вялівіх ідэй Леніна вядзе і (прывядзе народы яаліай цудоўнай радзімы і ўсах іпрыігнечаных каіпіталістыч- ных ікраін к иоу-наму таржаству комуніз- ма.Бяссмертныя ідэі Леніна, ідэі комупізма жывуць ва ўсім свеце, у  сэрцах працоў- ных, у  сэрцах усяго прагрзсіўнаіга чала- вецтва. Гэтыя ідэі вастаржасгвавалі ў СССР. Няма сумнення, пвго яны вастар- жаствуюць ва ўсім свеце.Няхай жыве яейераможны сцят Маркса— Энгельса— Ленінаг—СталінаІ
Няхай жыве леаівізм ва ўвііі сведе!

Ленін, як арган'затар 
і правадыр РКП
Артикул да 50-годдзя 

3 дня нараджэння ЛенінаІснуюць дзве групы марксістаў. Абедзвв яны працуюць пад флагам марксізма, лі- таць сябе «сапраўды» марксісцкімі. I  ўсё-такі яны далёка не тоесны. Больш таго: паміж імі цэлае бяздонне, бо метады іх работы дыяметральна процілеглы.Першая трупа звычайна абмяжоўвзец- цз знешнім прызнаннем марксізма, яг» ўрачыстым агалашэннем. Be ўмеючы або не жадаючы ўдумацца ў сутнасць марксіз.ма, не умеючы або не жадаючы ператварыць яго ў жыццё, яна жывыя і рэволюцыйныя палажэнні марксізма пераг варае ў мёртвыя, нічога пе гаворачыя формулы. Сваю дзейнасць яна асноўвае не на вопыце, не на ўліку практычнай работы, а на цытатах з MajyAca. Указанні і дырэвтдіівы чэрпае яна не и аналізу жы- вой рэчаіснасці, а з аналогій і гістарыч- иых іпаралелей. Разыходжанне слова са справай —  такая асноўная хвароба гэтай групы. Адсюль раечараванні і вечнае иездаволенне лёсам, які скрозь і  ўсюды падводзіць яе, пакідае «з носам». 1мя гэтай трупы —  меншавізм (у Раса), апар- тунізм (у Еуропе). Тав. Тышко (Іогіхес) на Лонданскім з’езде даволі метка ахарак- тыразаваў гэтую трупу, сказаўшы, што яна не стаіць, а ляжыць на пункте глед- жання марксізма.Другая трупа, наадварот, пераносіць цэнтр цяжару пытання ад знешняга пры- шаніія марксізма па яго правядзенне, на ЯГО ператварэнне ў жыццё. Намячэняе шляхрў І сродкаў ажыццяўлення марксіз- ма, адпавядаючых абстаноўцы, змяиенне гэтых шляхоў і сродкаў, калі абстаноўка меняецца, —  вось ііа што, галоўным чы* нам, звяртае сваю ўвагу гэтая трупа. Ды- рэктывы і ўказанні чэрпае гэтая група яе 3 гістарычных аналогій і паралелей, а 3 вывучодня акружаючых умоў. У сваей дзейнмді апіраецца яна не на цытаты і выслоўч, а на лрактычны вопыт, правя- раючы кожны свой крок на вопьще, ву- ’іачыся на сваіх памылках і вучачы дру- гіх будаўніцтву новага жыцця. Гэтым уласна і аб’ясняевда, што ў дзейнасці гэтай трупы слова не разыходзіцца са справай і вучэнне Маркса захоўвае поў* насцю сваю жывую рэволюцыйную сілу. Да гэтай трупы палкам падыходзяць ело- вы Маркса, у сілу якіх марксісты немо- гу'ць спыпяцца на тым, каб аб’ясніць свет, а павінны ісці далей з тым, каб змяніць ято. ІМЯ гэтай трупы — ■ большэ- ВІЗМ, комунізм.Арганізатарам і правадыром гэтай трупы з’яўляіецца В. I. Ленін.1. Ленін, як арганізатар Расійскай Комуністычнай ПертыіУтварэнзе пролёіарскай партыі ў Ра- сіі лрапякала пры асобых умовах, якія адрозйіваюца ад умоў на Захадзе ў моэшіт арганізацыі там рабочай партыі. У той час як ва Захадзе, у  Францыі, у  Герміа- 'ПІІ, рабочая партыя «ышла з прафесія* нальных саюзаў ва ўмовах легальнага йсгавання саюзаў і партыі, у  абстаноўцы пасля буржуазнай рэюівюлюцыі, пры на-
(Працяг на 2 стар.).



ЛЕНШ, ЯК АРГАНІЗАТАР I ПРАВАЯЫР РКП
(Пачатан на 1'й стар.)яўнасці буржуазнага парламента, калісіл, аргалізаваць стойкія партыйяыябуржуазія, якая прабралася да улады. стаяла тварам да яшару супроць п рм ета' рыята,— у Расіі, наадваруг, утвареш е пролетарскай партыі адбывалаея пр_ы са* мы'м лютым абсалютызме, у  чаканні бур" жуазна-дамакратычнай рэвюлюцыі, калі, з аднаго баку, партыйлыя арганізацыі пе" рапауняліся буржуазным! «легадьна'марк" СІСЦКІМІ» элементам!, якая жадал! выка" рьктаяня рабочага класа для буржуаз" эай рэв'олюцыі, з даупага боку, лепшыя партыйныя работнк! вырывал!ся царскай жандармерыяй з радоу парты!, м!ж тым як нарастанне стьшйната рэіволюцыйлага руху патрабавала наяўнасці стойкага, згуртаванага і дастаткова кааспіратыўна" га баявога ядра рэволюцыянераў, якое-б магло' вак!равадь рух на звяржэнне аб" салютызма. *Задача заключалася у тым, каб аддзя" л!ць авечак ад козл!шч, адмежавапда ад чужакюў, арган!завап:ь кадры вопытных равюлюцыянерау а а  мясцах, даць !м ясную прапраму ! цвёрдую тактыку, нарэшце, сабраць гэтыя кадры ў адз!ную баявую а.рганізацыю орафесіянальных рэволюцыя" нерау, дастаткова канстратыуную  для таго. каб устаяць сутгроць жандармскіх набегау, але разам з тым, дастаггкдаа звя- заную, -3 масам! для таго, каб павесц! !х у  патрэбную м!нуту л а барацьбу.Меньшавік!, тыя самыя, што «ляжаць» на гаун'кце гледжання маркс!зма, выраша" л! пытанле протта; паколькі на Захадзе рабачая паргыя выйшла з беспратыйных прафесіянальных саюзау, як!я зм агаю щ а

кадры на мясцах, як «рэгулярныя часці» парты!, сабраць гэтыя кадры ў адно праз газету 1 згуртавадь !х у  агульнаруекую баявую партыю з резка вызначанымі грашцам!, з яснай праграмай, з -цвёрдай тактьгкай, адз!най вм яй , —  вось як! план разв!ў Ленін у  сваіх славутых кшж' ках: «Што раб!ць?», «Крок уперад, тва крок! назад». Еаштоўнасць гэтата плана заключалася ў тым, што ён цалкам ад" павядаіў рускай рэчааснасц! ! па'майстэр" ску абагульняў аргашзацыйны вопыт леншых практыкаў. У барацьбе за тэты план большасць рускіх практыкаў рашу- ча оашла за Леніным. не спыняючыся псрад расколам. Перамога гэтата плана за" лажыла фундамент той згуртаванай ! за- гартаванай комун!стьгчнай парты!, роў- най якой не ведае свет.Нярэдка нашы таварышы (не тольк! меншадаік!!) абвшавачвая! Леніна ў праз' мернай с!льнаспд да •палем!к! 1 расколу, у непрымтрымай барацьбе з прымірэнцам! ! !нш. Бяснрэчна, 1 тле 1 другое мела месца Ў свой час. Але не трудна зр азу мець, што наша партыя не магла-б па’ збав!нна ад унутранай слабасці і  р а с  плыўчатасці. яна не магла’б дасягнуць уласпівай ёй с!лы ! моцы кал!-б яна не выгнала з свайго асяроддзя ненролетар- ск!я, апартун!стычныя элементы. У  эпоху буржуазнага панавання пролетарская паргыя можа расш ! мацнець тольк! ў той меры, у  якой яна вядзе барацьбу 3 апаргуністычнымі, антырэволкщыйным!! антыпартыйным! элементам! ў сва!мза паленшанне, эканамічнага стадов!шча ' а ся р о д а  ! ў рабочым класе. Лассаль быўрабочага класа, то ў РасМ трэба прара* бінь, па магчымаспд, тое-ж самае, г. эн. пакуль абмежавагща «эжанамічнай ба" рацьбой рабочих з гаспадарамі ! ўрадам» на мясцах, не ствараючы агу.тьнарускай бояБой аргашзацы!, а погьгм... петым- кал! не паявянца к таму часу прафесіяг нальныя саюзы, склікаць беопартыйны «рабочы з’езд» ! аб’явщь яго партыяй.Аб тым, што тэты «марксісцкі» «план» меншав!коў' уташчны для рускгх умоў, прадугледжВае, тым не менш, шырскую аптацыйную работу, нак!раваную на пры- ніжэане ідэ! партыйнаац!, зніштажэнне партыйных кадрау, аетаўленне трелетарьо- яга без сваёй парты! ! аддачу рабочага клала на з’ядзеш е либералам,— а̂іб гзтым наўрад ц! здагадвал!ся тады меншав!к! ды бадай, ! МН0ГІЯ з большэвікоў.Велізарнейшая заслуга Левіна пера? рускам дрюлетарыятам ! яго партыяй за- ключаецца ў тым, што ён раоврыў ўсю небяспеку меншав!цкага арган!зацыйнагз- «плана» яшчэ ў  той момант, кал! «план» быу ЛОДЗЬ зачаты, кал! сам! аўтары «плана» 3 трудом уяўлял! ясна яго а_брьг сы , ! , разкрыўшы яго, адкрыў шалёную атаку супроць арган!зацыйнай распушча- насц! меншавікоў, сканцэнграваушы _ ўсю увагу практыкау на гэтым пытанні. Во гутарка !шла аб !снаванн! парты!, аб жыц- D3 ! смерп! парты!.Пастав!ць агульнаруекую пал!тычнуго газету, ж  цэнгр сцягвання партыйных

праў, гаворачы: «партыя ўмапоўваеппа тым, што зчышчае сябе». Абвінаваўцы ЗБычайна спасылалк® на германскую партыю. дзе нрацв!тала тады «адзін’ ства». Але, па-першае, не ўсякае адз!н- ства з’яўляецца адзнакай с!лы, па'другое, дастаткова глянуць цяпер на бьгўшую германсікую партыю, разадраную на тры парты!, каб зразумець увесь ф ^ ь ш  ! мнімасць «адэінсгва» Шэйдэмана Г Носке 3 Лібкнехтам і Люксембург. I хто ведае. п! не лешп было’ б для германскага пролетарыята, кал!-б рэволюцыйны» элементы германскай парты! сваечалова раскалоліся з антырэволюдыйным! яе элементам!... Не, Ленін быў у  тысячу раз ір а ў , вядучы партыю па шляху не- прым!рымай барацьбы з антыпартыйным! ! антырэволюцыйнымі! элементам!. Во тольк! Ў рэзультаце такой аргашзацый’ най палітык! магла стварыпь у  сабе наш а партыя тое ўнутранае адз!нства ! над- звычайную згуртаванаць, уладаючы* як!" МІ яна безбалезна вышла з л!пеньскага крыз!са пры Керансктм, вынесла на сва!х плячах Кастрычн!цкае паўстанне, без па- трасенняў перажыуіа врызк Брэецкага перыяда, аргашзавала перамогу над Ан- тантай !, нарэптце, дасягнула той небач- най гібкасц!, дзякуючы якой яна эдольнз Ў любы момант перабудаваць свае рады сканнэнтравань сотн! тысяч сваіх чле- наў на любой вял!кай рабоне, не ўнося" чы замяшання ў сваё асяроддзе.2. Ленін, як правадыр Расійскай Комуністычнай партыіАле арган!задыйныя перав.аг! Рас!йскай Комунктычнай Парты! прадсгауляюць тольк! адз!н бок справы. Партыя не маігда бы вырасц! ! ўзмацнець так быстра, кал!-б пал!тычны змест яе работы,яе праграма ! тактыка не адпавядал! рускай рэчаіснасц!, калі-б яю лозунг! не вапальвал! рабочыя масы, не штурхал! уперад рэволюцыйны рух.Да тэта боку справы пяройдзем зараз.Руская буржуазна’дэмакратычная^^ рэве люцы'я (1905 г.) працякала пры ўмовах. як!я адрозн!ваюцца ад умоў на Захадзе. Ў часе рэволюцыйных пераваротаў, на,’ прыклад, у  /Францы! ! ў  Герман!!. У  той час, як рэволюцыя на Захадзе разыграла- ся ва умовах мануфактурнага перыяда І неразвітай класавай барацьбы, кал! пролетарыят быў слабы ! малалік!, ня меў сваёй уласнай парты!, якая магла-б фармуляваць яго патрабаванн!, а буржуа- ЗІЯ была дастаткова рэволюцыйна для таго, каб унушыць рабочым ! сялянам да- вер’е да сябе і вывесці іх  на барацьбу 
3 арыстакрытЫ'Яй, —  у  Рас!!, наадварот, рэволюцыя пачалася (1905 г.) ва ўмовах машыннага перыяда ! разв!тай класаваіі барацьбы, кал! параунальна шматдікі

рыят меў ужо рад баёў з буржуазіяй, меў сваю партыю, больш згуртаваную, чым! буржуазная, меў свае кяасавьш патрабаванн!, а  руская буржуазія, яжая жыла к таму'Ж заказам! ад ўрада. была дастаткова яапалохана рэволюцыйнасцю пролетарыята для таго, каб шукаць союза 3 урадам 1 памешчыкам! супроць рабочых І сялян. Той факт, што руская рэволюцыя ўспыхнула ў рэзультаце ваен* ных няўдач на палях Манчжурыі,— тэты факт толик! фарсіраваў падзеі, нічэга, аднак, не меняючы ў сутвасщ справы. Абстаноўка патрабавала, каб пролетарыяч’ стаў на чале рэволюцыі, згуртаваў вакэл сябе рэволюцыйнае сялянства і  павёў pa" ш'учую барацьбу супроць царызма ! с у проць буржуазіі адначасова, у 1мя поўнай дэмакратызацы! краіны і забяспячаняя сваіх класавых інтаросяў.Але меншавікі, тыя самыя, што «ля’ жадь» на пункце гледжання марюсізма, вырашыл! пытакне па-свойму; пакольк! руская рэволюцыя бу-ржуазна, а ў  буржуазных рзволюцыяіх кіруюць прадстаў- ніві буржуазіі (гл. «гкторьпо» француз- скай і германскай рэволюцый), то щюле-і згургаваны канігалізмам ручікі пролета--тарыят не можа быць гегемонам рускай 
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рэволющьш, віраўнінтва павінна быць прад" стаўлена рускай буржуазіі (той са-май, якая прэдае рэволюцыю), сялянства так- сама павінна б щ ь  прадстаўдена апека- ванню буржуазіі, а  пролетарыяту трэба аставацца ў становішчы крайвяй левай апазіцыі.I гэтыя попілыя перапевы дрэнненькіх лгбераяаў выстаўляліся меншав!камі. як апошняе слова «сапраўднага» марксізма!..Велізарнейшая заслуга Леніна перад рускай рэволюцыяй заключаенца ў тым што ён ускрыў да карэнняў пустату гі' старычных паралелей меншавікоў і ўсю небяспеку меяшавіцкай «схемы рэволю- цы і», якая аддае рабочую справу на з’ядзенне буржуазіі. Рэволюцыйна-дэма- кратычная дыкітатура* пролетарыята ! ся лянства замест дыктатуры буржуазіі, бан кот булытінскай Думы і ўзброенае паў- станне замест ўдзелу ў Думе і  арганічнай работы ў  ёй, ідэя «левага блока» пасла таго, як Дума ўсё-ж адбылася, ! выка- рыстанне дуискай трыбуны для паза- думежай барацьбы замест кадэцкага. мініс тэрства 1 рэакцыйнага «беражэння» Думы, барадьба з кадэцкай партыяй. як контр- рэволюцыйнай сілай, замест блоку з ёй,—  вось ЯКІ тактычны план развіваў Лепін у сваіх славутых брашурах: «Дзве так- 
1ЫКІ», «Перамога кадэтаў».Каштоўнаспь гэтагй' плана заключалася Ў тымі, што ён, прама ! рашуча фарму" люючы класавы'Я патрабаванн! пролетарыята Ў эпоху буржуазна-дэмакратычнай 
рэволюцыі Ў Рас!!, аблягчаў пераход да і^эволюныі соцыялістычнай, насіў у  сабе 
Ў зародку ІДЭЮ дыктатуры пролетарыята. У барацьбе за тэты тактычны план боль- шасць рускіх практыкаў пайшла за .Іеніным рашуча 1 беспаваротна. Перамога гэтата плана паклала фундамент той рэво- люцыйнай тактыкі, дзякуючыі якой натра- сае цяпер наша партыя асновы сусветпа" га імлерыялізма.Далейшае жыццё падзей, чагырохгадо- вая імперыялістычная вайна 1 паДрасенне ўсёй народнай гаснадаркі, лютаўская рэволюцыя 1 славутае івоеўладдзе, часовы ўрад, як ачаг буржуазнай контррэволю" ЦЫІ, ! петербургск! совет, як форма за- раждаўшайся пролетарскай дыктатуры, каегрычніцкі пераварот ! разгон Учрадзіл- К І, скасаванне буржуазнага парламента- рызма І абвяшчэнне рэепублікі советау. нератварэнне вайны імперыялктьгчнай у вайну грамадэянс-кую ! выступление су- светнага імперыялізма, у  купе з «марксистам!» на словах, супроць пролетарскай рэволюцыі, нарэшце, жалкае сгановішча

меншавікоў, якія ўчапіліся за Учрадзілку, Быкінуты пролетарыятам за борт і  пры" біты хваляй рэволгоцыі да берагоў капі- таліета, —  усё тэта тольк! падцвярджала правільнасіць аспоў рэволюцыйлай так- тыкі, фармуляванай Леніньгм ў «Двух тактыках». Партыя. маючы ў  руках такую  спадчыну, магла-б плыць уперад смела, не баючыся надводных каменняў.
* *У  наш час пролетарскай рэволюцыі, калі кожны ло<зунг парты! 1 кожная фраза правадыра правераецца на справе, пролетарыят прад’яўляе сваім правадырам асобыя патрабаваннні. Гісторыя ведае пролегарскіх правадьгроў, правадыроў бур- нага часу, правадыроў-практыкаў, самаад- дапых і смелых, але слабых у  тэорыі. Масы не хутка забываюць імены тавік правадьгроў. Такія, нанрыжлад, Лассаль 

У Германіі, Бланк! ў  францыі. Але рух V цэлым не можа жьщь аднымі голый “ спяміням!: яму патрэбяы ясная мэта (праграма) цвёрдая лінія (тактыка).Ёсць і  іншага .роду правадыры, нрава- дыры м!птгага часу, сільныя ў тэорыі, але слабьгя ў  справах арганізапыі і  зірав- тычнай работы. Такія правадыры папу- лярны толькі ў  верхв'м слоі пролетарыя' та, і то тольк! да ш ўпага часу; з нас- тупленпем рэволДоцыйнай эпох!, калі ад правадыроў патрабуюцна рэволюцыйна" практычныя лозучш, тэарэтыкі сходсяць са сцэны, уступаючьг месца новым лю- ізям. Так!я, нянрыіклад, Плеханаў у  Ра- с!!, Еаункі ў  Гермат!.Еаб угрьімадца на пасту правадыра пролетарскай рэволюцыі ! пролетарскай партыі, неабходна спалучьщь ў сабе тэа- рэ'"ычную МОН 3 практычна-аоганізяный- иьтм вопытам пролетарскага руху. П . Аксельрод, кал.; ён быў марксктам, пісаў аб Леніне, што ён «шчасліва злучае ў сабе Віопыт до брага практьтка з тэарэтнч* най атукацыяй ! шырокім пал!-гычпым кругазпрам» (гл. прамову П. Акс».льрода да брашуры Леніна: «Задачы руок!х со- цыял-дэмакратаў»), Што скага.ў бы цянер аб Леп!не цэол'аг «культурнага» капіта- л!зма п. Аксельрод,— 'не трудна здагадац- ца. Але для нас. хто ведае Ленша бл!з- ка, ! хто можа глядзець на справу аб’е«- ш у н а  бясспрэчна, што гэгая старая якасць палкам захавал*ася ў Леніне. У  тэтым, МІЖ ІНШЫМ, трэба шукаць аб’яс- нення таго факта, што Ленін, ! !менна ён, з'яуляенца цяпер правадыром самай моц- най І самай загаіртаванай ў  свеце проде- тарскай парты].
ИСПОЛИ Н В Е К О В

Перевод с ТАДЖИ.ЧСКОГОХ'вала я  честь! Хвала ібольше.вйкам! Твоим .товарищам! Твоим ученикам! Твоим народам и твоим войскам!Мы, люди гор, ноем тебе привет, Пелнкий Ленин, равный облакам!Хвала и честь! Хвала тебе стократ<^ Делам н государству твоему!Великий Ленин, ты наш вождь и брат. Ты основал советскую страну!Великий Ленин, наш отец и  друг.Ты снял, ты сбил оковы с наших рук, Ты  распахал большую целину!Великий Ленин, Ленин, наш отец.

Ты, засучив под локоть рукава,Шел впереди, как непреклонный жнец, И .враг упал, как сжатая трава! Послушайте, что Ленин говорил:«Я  с  юности был другом бедняков».Ты нам ,В'Се двери мира отворил, Великий Ленин, испо.тнн веков! іВот наша конница стучит вдали,Вот наши самолеты говорят.К тебе идут со всех концов земли,К тебе спешат со всех концов земли, Пе.ред тобой склоняется .весь мир, Великий Ленин, ты наш вождь и брат!
Д В А  С О К О Л А

Перевод с украинскогоН а дубу зеленом Да над тем простором Два сокола ясніях Вели разговоры.А соколов этих Люди все узнали:Первый сокол —  Ленин, Второй сокол —  Сталин.Первый сокол —  Ленин, Второй сокол —  Сталин,А кругом летали Соколята стаей.Ой, как первый сокол Со вторым прощался,К д а-гу обращался:Он с предсмертным словом

«Сокол .ты мой сизый, Час пришел расстаться, Все труды-заботы На тебя ложаться».
А другой ответил: «Позабудь тревоги.Мы тебе клянемся:Не свернем с дороги».
И сдержал он клятву, Клятву боевую:Сделал он счастливой Всю страну 'родную.

Адказны рэдактар I. М. ЛЕВІН.
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