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В.ІД АВТОРА 

В сучасну епоху свободи та ци,вілізацїі, якими ко

ристується су,спільство демоюратичного (за терміно

лоrі.єю комуністів "капіталістичного") світу, думка про 
боротьбу за ~комуністичне суспільство, що була кинута 

в пролетарські ма,си Карлом Марксом та Фридрихом 

Енrельсом у виданому ними в Листопаді 1847 року 
маніфесті ко'мунkтичної партії, є вже безглуздям. 

Суспільно-економічні умови, що існували в капі

талkтичних країнах тоді, :відійшли .в історичне минуле, 

а пролетаріят, нкий бу~н у той час без,батченком і 

якому "нічого було втрачати юрім кайданів", давно 

зник. Місце того пролетаріяту за,ступило орrанізоване 

робітництво, яке і батьківщину має, і має що втра

чати, і кайдані1в не має. 

ДвадІІять пять років пізніше самі автори маніфес

ту, видаючи його .в 1872 р. в німецЬІкій мові, вже тоді 
визнали ча·стину рекомендованих НИ'М революційних 

заходів застаріЛими, н з:внзку з розвиненням за ті ро

ки великої промисловости та робітничих партійних 

орrанізацій. 

Не з·важаючи, однак, на ці' факти, жадібні влади 

політичні пройдисвіти і зараз ·використовують згада

ний маніфест, на кидаючи народам ( одні~м - шахрай

ством, другим - насильством) ·свою диктатуру під 

комуністичною маш~карою. 

Проте, як би їх аrентура не розХІВалювала комуніз

му, а факти .свідчать за інше. 

Як доказано науково, первобутнє .кСІМуністичне сус
пільство породило вождівство, а з ни·м деспотизм з па
нуючими верс'Гвами та многові.ко·ве рабство. Теж са-
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ме, лише в гіршій формі, повторюється і зараз, де на

селення в останні сорок років опинил-ось під комунk

тичним режи·мом. Пануванням комунkті.в та·м створено 

такий пролетаріят, який ·К. Марк<:ові та Ф. Енrельсові 

і не сн"'вся: і голий, і в неволі, і лиснути про це не мо

же, не ризикуючи життям. 

Коли·-б було іначе, то населення .юраін, я·ким наки

нуто комуністичні режими, не ·боролось би з ними і не 

тікало-б масо:во ·від них у світ-"заочі, як це 'ВОНО, ризи

куючи життям, робить. 

Як показала дійсність, накинутий народам комуніс
тичний режи~ .ленінсЬ'ко--сталінської формації, іначе 

... ··~~~-

"боль:шевизм", є найжахливішою тира·ніІЄю, яку коли-
будь знало людСТВО.За~рІПаЧую-чи людИну не тільки 
фізично, але й духово, 6ольше.визм обертає її на ціл
К·Овитого раба, якого визискує в ·спосіІб, гірший ніж за 

державного рабства, знаного на Моско·вщині з дав

ніх часів, зо·крема за царювання Петра І-го, Катерини 

11-ї, Олександра 1-г.о (.відомі Ара.кчеєвські військові 

оселі). Страйкувати-ж чи аrітувати за -страйк в країні 

під комуністичним режимом робітникові і в голову 

не прийде,· бо це .лічиться· там саботажем проти дер

жави і ка:рається розстрілом або довгорічною (до 25-
ти років) рабською працею в та.к званих "таборах по

правної праці". 

В колон.іяль!!і!t б~ьшевицькій і;мперії, якою є за
раз Мо-ск.овіцина з загарбаними нею країнами, зни
щення або заслання на знищення людини .без провини 

є цілком .звичайною подією і незалежно від того, який 

орrан розз.вязуватиме ії справу, чи катівня державної 

безпеки за своїми лаштунками, чи суд за криміна:льним 

коде·ксом, що є ·сп'Q_авжнім без.за.конням. - '··----- ------ . ~-----;_----
Большевицький кри,мrнальнии :кодекс пеоредбачує, 

наприклад, кару для усіх членів р-одини ",зрадника", 

хоч 6и ·вони були зо·всім непричетні до заподіяного 

ним злочину, або ;карає за· діяння, я·кі зовсі'м ним не 
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передбачені, але "за аналогією" можуть бути підве
дені під ту чи іншу ·статтю того кодексу. 

Не краще справа і з большевицьким кримінально
процесуальним кодексом, за яким людина може бути 

,r. 

ви:знана винув,атою Ііа підставі .не ~ствер.а,жених на суді 
зізнань або самоаговору її на поліційному допиті, хоч 

би вона на судовому ·слідстві і відмовилась від .них. 
Розвінчуючи в Лютому __ llff·цi 1956 р. на ХХ-му 

з'їзді своєї партії Сталіна, йоrо-~ЗЗступt~_ИКИна-Чолі 
з мИки--гаюх.рущ-овим ·віиз,и·ал-ифаJ<і-Та~-и~--j)ОзПрав в 
СССР,- але ЛИШеПІдчаСдИКТаТОрстВа СталіІНа і з члена
ми партіГ\бо:ЛЬ-ШевикаМИ),-ЇЇр-нтім-усЮ· вину·зат-і роз
справИ- склалИна своГоІіаТрона~З яким їх переводили. 
За та~кі-ж розправи з населенням .ко.лекти.вні диктатори 

промовчали. 

Зас~ивши Сталіна, колект~вні диктатори ще до 

того а'~~дУ]-~!П__сами, за сталінським- прикладом, пе· 
ревмИ- 1Крива·ві роЗПрави-:-з- неоЗброЄними робітника
ми Східньої І:іімf_ччини (Ііердін) ·аа демонстрацію їх 
17 Червня -п)53 о. прот_Іі_накинутого їм ко,муністичного 
реЖИ:му-та3.бе;аахИстни;dИ- ПоЛітичними 'В'яанми своїх 
концентраційних та6орів рабської праці, зокрема І-го 

Серпня І_~рб ~Bop~y!_h ;з_~ .страйк їх проти нелюдя
ноrо--Поїюдження з ними. Опісля-ж з'їзду ними пере
ведено в жовтні-листопаді 1956 р. ,в незалежюи 

Угорщині так_у_ rvtaca_Ig>y працюючих і студенства, нас-
лідківsікqj~~-е~ QJЇI_ Жах'НУ~ся. - . . 

· Отж~ з цих фактів .вже я·сно, що ніs_!~Ї Р~)_!(Н~_ц!_ Mi!f<_ 
хрущевизмом та сталініамам чи лені~:~ізмом нема. 
- НайдемократичніпЇІ-~Ж ЗіКо.Ии~- як, на~р~кл~д, т. зв. 
"сталінська констиrгуція", я-кою ніби забезпечені ци
вільні пра·ва населення СССР, видаються тиранами по
неволених комуністами країн лише для обдурювання 

населоони їх та вільного світу. Закони ці, як і угоди 

з урядами держав ·вільного світу, СJ<Ладаються черво

ними ди'ктаторами не для доде1р·жання, а для порушен-
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ня їх нимИ в слушну для них'· нагоду. Так їх навчав 
їхній бож.о·к Ленін. ··"Для осялнення мети уся·кі засоби 
добрі", ·казав він, і вони свято делержуються цієї амо

рально-ганебної філософої. Досить пригадати варвар:. 

ські розстріли большевиками в 1937-1938 рр~ робітни
·Ків, селян та трудової інтеліrенції в м. Вінниці, на 

Україні, коли "найдемократичні.ша сталінська консти

туція" була вже чинною, а потім згаданий факт масак

ри населення Угорщини, яке, піоля десятирічного зну

щаннн над ним накинутого йому Москвою комуністич
ного режиму, піднялась проти нього 23. жовтня 1956 р. 
і було підступно втоплено в крові московськими орда

ми під керівництвом їхнього ,,лицаря" Жукова. 

А пограбування 6ольшевицькою Москвою (поста

нова ЦК КПСС та уряду СССР, надрукована в її "Віс
тях" за 20-.ro Квітня 1957 р.) трудящих СССР на 260 
міліярдів рублів, які вона повинна була, починаючи з 

1957 р., спла,чу.вати їм за "одер•жані" (фактично при

мусо:во стягнені) від них позики, і .ві.д того відмови

лась, відкла,вши ту сплату на двадцять років, за що 

свідчить? 

·Цілком проти~ежні умови існування. людини в кра

їнах демократичного світу, де .все суспільство (без ріж

ниці верств) кори·стується всіІМа благами ·вільного 

життя і соціяльного проrресу їх. 

'Одним з прикладів тому є З'єднані Держави Аме

рики, де людина втішається всіма· демократичними 

свободами та прав·ом ·власности на ·свої здобутки і 

м-ає можливість .в необмеженій творчій ініціяти!Ві ви

RЕляти усі свої здібності на користь свою та суспіль

ства і бути .ковалем свого щастя. Хоч, пра·вду кажучи, 

серед американської суспільности є досить елементі·в, 

з яких одні зловживають і1онуючими в Америці сво

бодами, як, на·пр., комуністи, що спеціяльно працю

ють на ·шкоду ій за завданням ·больше.вицької Москви, 

а другі, як напр., ~біле населення пі·вденних штатів Аме;. 
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рИ'ки, яке переш.коджає кольоровому .населенню тих 

штатів .користатись з американських свобід, що зруч

но використовує Москва для ·своєї mропаrанди проти 

усієї Америки. 

Про класову-ж боротьбу, я.ку нав'язує робіТІництву 

комунізм, ·в Америці і на думку ро:бітнико·ві не спаде, бо 

в демоюратичній країні факти1чно не ·капіталісти дик

тують умови праці робітництву, а навпаки, ро-бітниц

тво - .капіталістам. 

Не дивлячись, проте, на це, мо.сковський больше

визм, ПОІР'івняно в короткий час, опанував більш ніж 
третину усього людства. 

Не приховуючи взятої на себе місії заповідженого 

Кар.лом Марксом та Фридрихом Енrельсом опануван

ня всього світу комунізмом, москов.ська потвора його, 

мов той спрут, не задовольняється паневоленими нею 

жертвами, а простягає ·свої хижі щупальці до захоп

лення нових, на цей раз так з·вани·х "невтральних" кра
ін, уряди яких, я·к Неру в Індії, Ну .в Бі,р.мі, Сукарно 

в ІндонезН, Насе.р в Єгипті та інші, охоче в тому спри

яють Ї'Й. 

Що-ж сприяє успі·хам варвареького большевизму? 
На це питання ціл·ком об'єктивно відповідає дослі

дження большениаму - "В ЦАРСТВІ РАБСТВА І 
БАНДИТИЗМУ". 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМУНІСТИЧНОУ 

РЕВОЛЮUІУ І БОЛЬШЕВИЗМ 

За виданим Карлом Марксом та Фридрихом Ен
І'ельсом маніфестом комуністичної партії, передумо

вою комуністичної революції в капіталістичних краї

нах повинна бути наявність в них роЗ'виненої великої 

промисловости та орrанізованого .пролетаріяту (ро-біт

ництва). Заснування-ж комуністичного суспільства 

обумовлюється переведенням національних комуніс
тичних революцій в краJ:нах усього світу. 
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Зі здобуттям політичної ·влади -в капіталістичюи 
країні про.летаріятом, останній •Використовує своє в 
ній панування. (диктатуру), на переходовий до .кому

нізму час, для експропріяції (примусового безкош

товного вивла.с:нення) на кори·сть країни усього капі

талу ·буржуа:зії, а в тім і засобів виробництва, та для 

заміни ·капіталістичних ·виробничих відносин соціялі

стичними. Заходи-ж для переведення цього можуть 

бути в ріЖІНих країнах ріжні, в залежності від обставин 

в них на даний мент. 

Запрацьована власність дрібної буржуазії та селян

ства експропріяції не підлягає. 

З заміною диктатурою пролетаріяту капіталістич· 

них виробничих відносин ·соціялістичними зникнуть не 

тільки умови для. протирічь серед суспільних верств, 

але і самі ·верстви, а в тім і пануюча робітнича вер

ст.ва. 

З концентраці€ю-ж усього виробництва в руках 

вільних виробничих обеднань публічна влада втра

тить свій політичний характер і деtр'жава, що є органі

зацією примусу й насильства, сама по собі відімре. 

Місце старого капіталістично.го суспільства, з його 

верствами та протиріччями між ними, за:ступить кому

на, •В якій вілЬІНий розвиток кожного стане умовою для 

вільного розвитку всіх. 

Так мислищи автоІJ)и маніфесту. __ . 
Здійснюючи їх думки, ·ко-муністичні "апостоли~' 

вн:~и :в них такі коректи~и, що :наслідки практ~чного 
здшснювання ними комуюзму перевершили своtм жа

хом усе найстрашніше, що пережило в своїй історї 
людство. А.,/ 

Найзавзятіший з них Володимир Леніtн, інтерпрету
ючи основні принципи комуністичного маніфесту за 

своїм розумінням їх, цілком перекреслив шлях до ко

мунізму та структуру його за теорією К. Маркса і Ф. 

Енrельса і підмінив її -своїм "·большевиз:мом". 
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Демократи·чний шлях, наприклад, як засіб здобут

тя політичної влади, він цілковито відкинув, хоч 

збройне повстання в демократичвій державі К. ~rр·кс 

в 6езпосередньо зверненій до французьких робіТ:никііГ 

9 Вересня 1870 р. 11-й адре·сі rе_нералЬІНої ради І-го 
Інтер~ал~ав ~е,віллmМ. ·.- · "'" 

',класовуоороть·lf, що;за ;комуністичним маніфес
том, сама собою кіІнчається з опануванням nолітичної 

влади пролетаріято-м і експропріяцією капіталу буржу

азії, nідмінив перманентною ~класовою боротьбою, 

тоб-то боротьбою з буржуазією і після перемоги над 

нею та експропріяції усього їі каnіталу; притім не тіль

ки з буржуазією, в ~володінні якої цей капітал був і 
яка визискувала ним робіmицтво, но і з буржуазією 

дрібною, і навіть з самим селянством - теоретичним 

співучасником влади, здобутої ним та робітництвом 

для больше·виків. 

Диктатуру пролетаріяту теоретично підмінив "дик

татурою пролетаріяту та селян<:тва"*), а фактично -
диктатурою своєї большеницької партії**), тоб-то 

"диктатурою над пролетаріятом". 
Замість демократичної держави, якою повинна бути 

усяка капіталістична J<Ір·аїна опісля опанування в ній 

влади робітництвом на переходовий до комунізму час, 

створив постійну тоталітарну державу за тою-ж схід

ньо-деспотичною с"'стемою, що існувала за царської 

Московщини, з крива·вим поліційним терором, при-

•> З'їзд большевиків, що відбувся 1 травня 1905 р. в Лондоні, 
приняв, за пропозиціею Леніна, тезу про ,,демократичну диктату

ру пр-олетаріяту та селянства". 

••) За змістом 11-го розділу комуністичного маніфесту, К. 

Маркс та Ф. Енгельс під диктатурою пролетаріяту розуміли не 
диктатуру комуністичних партій з їх диктаторами, а демократичну 

диктатуру усього організованого робітнитва тіеї капіталісичної 

країни, де воно здобуде політичну владу, незалежно від його 
партійної приналежности. 
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кривши її брехливою вивіскою: "Союз Соціялістичних 
Совєтських Республи" (СССР). 

Не рахуючись з вказівками комуністичного мані .. 
фе-сту, поширив експропріяцію та1кож на запрацьова
ну власність дрібної буржуазії та селянства. 

Заміну капіталістичних виробничих .відносин соці

ялі'стичними, у насліодк чого повинні, за комуністичним 

маніфестом, зникнути не тільки протиріччя серед сус
пільних версТ:в, але й са,мі верстви та держава і місце П 

заступити к·омуна, підмінив державним рабством. В ре

зультаті протиріччя між верствами існувавшого сус

пільства і самі верстви 'Його дійсно зникли, але нато

мість виникли но·ві верстви: пануючих большевиків та 

їх ра,бів, а з тим і нові протиріччя як між новими па

нами та їх рабами, так і поміж самих панів, чого не 

передбачили самі творці маніфесту. Вихід з зачарова

ного кола, в якому опинились п~нуючі.__ бо_о!!!>~~и з 

з_ їх· ~_о)~_д~-~~~ останні знайш_л~t-_в___~~-~~гив9_1\!У 1'ер01рі і 
пі_оти н~~~хняних їм· на:в.Их Панів і проти невдоволених 
ноВИМи панаміІ"'рЮ.в:------- -:--- ---
-~Пер-едбачену-Ж к·омуністич:ним .маніфестом само
стійність національних .комуністичних партій підмінив 

підлеглістью їх диктату Москви. 

Зате точнісенько додержано ним зазначеного~ 
маніфесті принципу про викорінення в процесі кому-_ 

ністичної революції традиційних ідей, я:к правди, -спра• 

ведливости, релігії, моралі, і заміну їх новими: прав-_ 
ду замінено нахабною брехнею, справедли-вість - під .. 
ступним шахрайством, релігію - тваринною безбqж

ніст:ю, а мо-раль - найгіршою безчесністью, якої світ --' :не знав. · 
Як показано .[J;еніним, а після_ нього "достойним 

ЙО(Q:_~-~!~НИКОМ .LтаmНИМ--На ПpH:KJraJЇJ -nраКТИЧНОГО 
здійснювання-Ними комуюзму, -за--багато обіцюючими 

крикливими гаслами больще~~---~~~~Т~ЕЯ __ ша~рай .. 
_ ство, __ пИ~-rупІІJсть, ~о__р_~__!о·ка тиранія та жахливе раб· 

-· . -·-· .......... ___ ----. - - - - '- ., 
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ст~о-,і :злидні, mci несе .. він.· дід_-:комуніст.ичною, машкА
рою всьому людству,. а .в тім ·робітництву та селянству . 

. Відом·ий американський· письменник Fов.ард . Фас]'* 
якиl! довг.ий час нал-ежав До американсьі6L.ко.м:уністич· ---- --· --·----------
ної партії і в с.воїх творах очорнював амерн~анс_ьку .,це· 

м~кратію, а моск~~~оЛ~~-~~!і~~н~ва~_юв~ -за 
що в 1953 р. дістав сталінсЬІку преміІQ_j _пориваючи в 

Берез~нj м-ці 1957 р. з своеїОПаРтТЄЮ і ·з комунkт~·ІІ.ним 
~- --- ----.----=------.---~-----·--·--·- u -

рухом ·взагалІ, так охарактеризував КОІ\.іУ.НJСТичнии ре-

жим~і-ссоrвСВо~ТтІ;-в-МіЩеній в то~у-:-ж місяді 
--~------~ .. ---- .. ._ ·-- ·-. 

в американському комуюст-ичному lКYPJ;I .. aJii .,Мессес енд 
Мейнсl'рІм": "-8-РосіГМ:ИмаЄмо соціялізм без демокра
т!Ї~-·без суду присяжни.х, без rарантії проти зловживань 
сямооговорами, вирваними знущанням, соціялізм без 

громадянської свободи, без можливости публічного 

протесту, соціялізм без рівности національних меншин, 

без якого-будь права на вільну мистецьку творчість, 

с.ловом ... сqUЇ!Ілізм без мор·алі". 
Ще ви.ра.зніше аттестував комунізм і його режим 

один з найвидатніших східньо-:німецьких комуністів. 

відомий критик німецької літ~атури, публіцист і 
професор· оерЛИнсЬкоГо---уІОЩситету-·д::льфреД-канто
ровіц;---яюпгв---с-ёрпнГіі=цГ1957 р~--уТії(З{ Східньої Ні
ме~на Захід і який ран~ібно Говарду 
Фасту, теЖ в--св-оїх творах очорнював демократичн 
Америку і розхвалював большевицьку Москву. J!_!ША· 
шов, ска·зав він, з країни терористичної диктат и ре

ж у · ль рихта сатрап ольшевицької Москви в 

Схі - t.и tмеччию), зали.шивши там добре платні по-
. ------~---~~~----~--------~----~~--CE-.lPf: біб · ек і озпочат1 лІтературні пра!!LЕ_!ІQ-

кинув там друзів, які були так само, як і я, переконані, 

~о вони ~ор~ься за справ!_~л~~у __ ~!!_Р~ву, і які разом J 

зt мною ризикували ЖитТям в інте,Е..!!~ці~на~ь_!'І_Іі.~ .. .9РИ- 1 
rадах в EcJ:I~.!!L~ фронтах Мадриду і !еруелю ... 1 

З рокуна-рік н відкладаБце:іfм1ИкраИнПf юроК,Споді-1 
ваючись, що брутальність, глупота, насилст.во, б~езпра-J 
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в'я, безконечний каламутний потік брехні, придушу
вання духової свободи, що оточували мене, це лише 

конвульсії переходового часу і що з цих мук і· з цього 

бруду повстане нарешті нови:й, кращий суспільний лад, 
в якому соціяльна справедливість і осо-биста свобода 
знайдуть свій гармонійний розвиток". 

"Двадцять ш~~ть ~~у вступу мого до ~~-: 
муністичної партії я жи:в цією мрією. Але прийшли 

події останніх років, починаючи з повстання 17 Червня 
1953 р. берлипських робітників аж до угорськоі рёВо-

..... --~- ---- ---~. ~------:-----. 

люцн, а затим І!ова ~я терору проти штеЛlrенцн ... 
і я втратив останн_~ надію, втратив_усі ілюзії. про те, 
що з цьоГо оруДу моЖе- rіовстатн~коЛИСь--ноБИй, кра-
Ідий світ". - -- -- -

~ -
"Я вже не можу приховувати, що в той час, як ми 

боролись проти фашистського варварства за право і 

свободу, фашизм і варварство воск если словах і 

ділах, і ·В самдмуДусІ ·комуністично І партії". ./--- -----
,,Ми бо.р6ЛИсЯ~акінч-и1f1{анторовіц 

свій виступ в західньо-берлинському радіо, але замість 

влади .народу повстала дикт:._~ур"""~.!!~2ТШ!і~~- ~п-~_р~_тчи
ків, робітники втратили права, за які боролись сторіч
ч"Ями, і стали, я~к~іі.С~- -крrrі~о6;єктом -експлуата-
ції''. -~-

А от що, між іншим, каже про комуністичну сис

тему бувший комуніст і права рука югославського ко
муністичного диктатора Тіто, а зараз ув'язнений ним 

МіЛован ДЖ:ІJ!~с:у-в-.;rданому в Серпні м-ці 1957 р. в 
Нью~Уfорку англійською мовою його дослідженні тієї 
системИ під назвою "Нова Верства". 

"Революційні ідеї Карла Маркса, умовні і універ
салЬІ:~о неприє1мливі, Ленін обернув на абсолютні і· уні

версальні принципи і_ на цьому ложному фундаменті 

звів будівлю комунізму". 
"Ленінське тлумачення теорії Карла Маркса при·вело 
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до того, що від пер:воначального марксизму майже ні· 

чого не залишилось". 

"Комуністична революція була першою революці
ею, що створиJІа соціяльні відносини зов·сім протилеж

ні тим, в які комуністичні теоретики вірили і які вони 

обіцЯJІИ". 

"Комуністична революція, переведена в ім'я народу 

і для' його блага, ствОRИЛа__!!_ову в~. _ВJІа~никі.в
визиск)"Івач_!_ІІ_,_ я·ких .ВJІада над .людЬІМи найбільш повна 

в історіі". 

"Ця нова верства - комуністична пае~я-~І:!~~о~у
пістична бюро~ратія захопилJl в с~оІруки__усю .націо-

....__ ---- ------~·-;·-------~---- ~ ... ,.....__ _ __..... ---- .. 
нальну ВJI'crcНlC!!> 1 використовує 11 за сво1м поглядом -..._ ------ ----.___ _____________ ____..,.------- ----- - ___ / 
і для~ власного задоволення". -

"Кому~k-;и~ниИ реЖим~ це нова форма відвертої 
громадянської війни між владою і народом .. Н~~
ства власни.ків силою обставин змушена посилювати 

свью владу, щоб їй легче було зберегти свої привілеї 
і грабувати народ.". 

"Історія не знає більш хижого господарювання як 

господарювання за комуністичною системою". 

"Маркс не міг передбачити розвитку демократії і 
соці.яльного й економічного проrресу в Европі', зокрема 

в Ан_глії, бо не дожив до того часу, ал~-~ оче
видцем еволюції капіталіз·му Гне-баЖав її бачити"--(із
за жа.zіо§_~лад~с і -~~_іт_Q:в(>Г-слави .. ЗастеR~ж~ння __ М:Q_є~ 
С.Г.) ·--~ ------ -- - --. . - - --

"Людство в свому розвитку перегнало комун_ізм і 

загин йо~с немину~Юf". 

~~Людство йде по шляху загального об'єднання на 
засадах свободи і ко-мунізм, я~к не парадоксально, є 

головною пер·ешкодою :на тому шляху". 

Можна було-б навести подібних характеристик ко
мунізму ще багатьох з тих ідейних борців за нього, 
які порвали з ним, -бо коли раніш жах.ливість кому.ні
СТИЧІНИХ режимів викривали пере.важно жертви їх, яким 
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вдаваJЮt& утікти з опанованих комуністами І<раїн, то 

зараз цю місію пере·бирають на себе;. як· ·бачимо, самі 

борці за комунізм, які, зневірившись в ньому, відхоДять 
від нього, викриваючи усю жахли:в·о-огидну суть його. 
І кількість їх збільшуеться з кожним днем. 

МОСІ<ВА - БАЗА СВІТОВОГО К'ОМУНІЗМУ 

Провал Парижської Комуни і непопулярність кому
нізму серед робітництва ·цивілізованого світу, не зважа
ючи на наявність в них умов, необхідних, за теорією 

К. Маркса і Ф. Енrельса, для переведення комуністич

них революцій, наводять на думку Леніна перевести 

комуністичну революцію на його батьківщині, я·ка-б 

стала базою світового комунізму. 

На погляд Леніна, існувавші там суспільно-еконо

мічні умови ·були більш сприятливі для того ніж в про 

мислово-розвинених Західній Европі та Північній Аме
риці, де історичний процес розвитку :народів відбу
вася цілком іначе від такого-ж процесу розвитку наро

ду московського. 

На Московщині монархічний аб_солютизм затримав

ся від початку її існування, а усуспі~ьнене з~мдекори

стування селянства,. __ з т. з. -~<:)Q!:(~МJІ __ Іlе~е?з_п_9.lІ.і~_ами 
щокожні де,вять ро·ків та круговою порукою селян за 

сплату державних податків, залишалось в незмінній 

формі з часу розкріпачення в 1861 р. селянства. По

руч з ТНІМ , там з того-ж часу швидко розвивала·сь, за 

рахунок матер·іяльних ресурсів підкорених Іі_ародів, ве

лика промисловість і зростало робітництво, яке було 

більш зосереджено і більш революційно наставлене 

ніж в Західній Европі. Дрібна-ж буржуазія, яка в За
хідній Европ1 відіграла вреволюціях головну ролю, на 
Московщині була заслаба. 

До свого наміру Ленін приходить не тільки дослі

дивши історичний роЗвиток московського· народу,. -·aJie· 
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й ви:вчи-вши психологію низів його, що в суспіJІьних 
справах позначилась своєю табуновістью. 

За думкою російського іст~р~~ !і_~_р~!'fзина, у вдачі 
московського на~~аховались ри.си;-- nрИЩеійіені 
йому монГоламИ, які юлька BlКlB панували над ННМ~--

Добре обізнаний з соціяльними протиріччями між 

панівними та працюючими верствами Московщини, що 

по.значались заможністью одних і злиднями других, Ле

нін був певний в підтримці московським робітннвцтом 
та селяtНС'fіВОМ повстання проти царського уряду та 

панівних верств Російської імперії. 

На підтримку такого повстання паневоленими Мос

квою народами, які вбачали в тому нагоду визволитись 

з під її ярма, Ленін теж сподівався, а на допомогу 

бувшого неповноправним в_ Російській імперії жидів-
ського насеЛе.ння Ленін ЦіЛко~__р_q_Зрахову}іав. - -
Що .fЇенін---в--сВОТх ро3рах}'1Нках -на пlдтримку його 

партії низами московського народу не помилявся, до

казали потім наслідки .виборів на Московщині прє

ставників до т. з. "ВсеросійсЬІких" установ-чих зборів, 

які відбулись після захоплення влади большевиками 

і дали пеtр•евагу там їх кандидатам. 

БОРОТЬБА ЛЕНІНА ЗА ОПАНУВАННЯ РОСІИСЬКОІ 

СОЦІЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНОІ РОБІТНИЧОІ ПАРТІІ 

у,війшо•вши в 1899 р. до складу Російської (Москов

ської) соціял-демократичної робітничої партії, що

заснувалась у квітні 1898 Р. під проводом Плеханова, 

Ленін розпочинає в 1901 р. завзяту боротьбу в ній за 

зміну програми та заміну демократичної форми орrа
нізації її центральним керівництвом і за владу в ній. 

Провід партії, зокрема Мартов, ставив рішучий 

сщ>оти.в спро~м _!І_~ніІі_~!_Ки;!І_ути партії свою програ
му та форму орrа.нізації, але Ленін, не розбираючись 

----~-- --- -------- -- ---------. ·------
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в за<:о'бах~в~ди;в ~- своїми противниками з аїлу 
60РQТЬбу 1 врешті переміі:Другий з'їзд партії, що від· 
бувся ЗО Липня 1903 р. у Лондоні, більшістью (26:25) 
відстоювані Леніним большевицьку проnраму та дик

таторську структуру партії прийняв. 

Головний фундатор партії Плеханов гли,боко розка

ювався потім ,за підтримку ним Леніна на з'їзді, у ви~с

ліді якого стався фактично розкол партії на больше

виків (ленінівців) і· меншевиків (мартовців). 

Вибрав.ши свою батьківщину, напівфевдальну і куль

турно відсталу, за найпридатнішу базу для комуністич

них експеріментів· і, розраховуючи на здобуття політич

ної влади в ній збройним повстанням робітництва, за 

участью селянства, що складало там до 80% усього 

насмення, Ленін закли,кає селян до спільної з робітни

ками боротьби за "демократичну диктатуру пролетарі· 

яту і селянства". 

Підняте після того большевиками 20 грудня 1905 р. 
збр·ойне повстання московського ~робітництва проти 

ца'Рського уряду кінчило·сь пров~ом, зи.кликавши ·СО· 

бою заміну ліберального уряду графа Вітте реакцій

ним урядом Столипі!На. 

Розходження в політиці між большевиками й мен
шевиками щораз гіршали і нарешті, в 1912 р., загальна 
соціял-демоюратична робітнича партія їх розпалась на 

орrаніваційно відокремлені І"1рупи, але з одною старою 

назвою, що залишалась для обох їх до 1918 року. 
Черговий з'їзд Російської (Московської) соціял

демократичної (робітничої партії, що відбувся в січні 

мці 1912 ру Празі, за участью лише большевикіів, виб
рав большевицький центральний комітет партії і Ле

нін очолив його. 

•) Противники Леніна за обріхування ним їх прозвали його 

,,склочником". (Оповідання про Леніна його друга Генрі rі.1ьбо, 
uид. 1923 р.). 
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Меншевики правомочність того з'їзду та обраного 

ни·м центрального комітету не ви'Знали, але це докона .. 
ного Леніним фа·кту опанування ним влади в па'Ртії не 

змінило і меншевики змушені були скликати свій з'їзд 

і вибирати св-ій центральний комітет. / 

ДИКТАТУРА Л:ЕНІНА 

Не можна не звернути уваги на тактику підходу 

Леніна до трудящих мас. До захоплення влади в Росії 

(на Московщині) Ленін та його зграя провадили свою 

демагогічну пропа·rанду та протиурядову аrітацію, 

прикриваючись приналежністью до соціял-демократів і 

•lpo комунізм і слова не згадували. Додаючи-ж до наз

ви "~?9._йська соцім-демократична партія" слово 
"~лЩІеВ:и:к~" у дужках, Ленін та його зграя цим до
датком та кtрикливими за·явами і в своїй пре·сі і на мі· 
тінrах про те, що лише -вони є правдивими виразниками 

волі робітників і найбільші оборонці їх інтересів, чому 

і називаЮт~я- "боЛьшевиками" на відміну :в-ід содіял
демократів (меншевиків) та прав.их соціялістів-револю

ціонерів*), я.ких називали "соціял-зрадниками" та 

,,за•проданцями буржуазії", вводили тим не мало тру

днщих в облуду, тим більше, що на обіцянки їм Ленін 

не скупився. 

Лише з поваленням 7 листопаду (25 жовтня) 1917 р. 
демоюратичного тимчасового уряду, який заступив 

царський уряд в нас.1ідок революції, що відбулась 12 
березня (27 лютого) 1917 'Р·, та захопленням столич
ного міста його Петроrраду (зараз Ленінrрад), а затим 

і усієї Московщини, Ленін вия;вив справжнє обличчя 

своєї партії, переіменувавши її тоді на "Всеросійську" 

комуністичну партію большевиків. 

•) Ліве крило партії соціялістів-революціонерів під проводом 

Спірідонової тоді і деякий час опісля захоплення влади больше

виками співпрацювало з ними. 
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З переіменуванням ЗО грудня 1922 р. майже цілком 
опанованої тоді большевиками Російської імпе'Ріі на 

СССР, .,ВКП(б)" пе'Р'еіменовано ХІV-м: з'їздом П, що 

відбувся в грудні 1925 р., на "Всесоюзну ... ", з тією-ж 
скороченою назвою "ВКП (б)". 

Розкладаючи своєю аrітацією армію й флот був. 

Російської імперії, Ленін і його зграя в своїх нацькову

ваннях солдат і матросів, які в основному були з селян 

т~ робітників, на їх офіцерство, останнє не називали 

іначе як "золотопогонна сволота". В наслідок такої 
аrітації солдатські й матроські маси почали накидатись 

на своїх офіцерів та здирати з них погони(наплечники), 

а коли ті боронились, то вбивали їх. 

Піднімаючи трудящих на бор.отьбу за повалення 

т:v.мчасово'Го уряду, Ленін rарантував їм широкі демо

кратичні свободи, мир і добробут: робітникам· обіцяв 
фабрики і заводи, селянам - земщо~--С.9~дат~м __ _пр!:fПИ
нення - війнИ, а ПІдкореним Мосю:~ою народам-.- ціл-
ков1пун~~~ЛеЖність. -- -- - -

.- -УсГЦі обіцянки виявили·сь потім чистісенькою брех
нею. Пасївши трон московських самодержців і при

пинивши війну з німцями, Ленін кинув усіх у війну ще 
прш жорстоку, у війну громадянську. 

Коли раніш Ленін домагався самої широкої демо

кратії в Російській імперії, то, захопивши владу в ній, 

ВІН припасував державний устрій її до устрою своєї 

партії, а повалений демо~р·атичний уряд підмінив своєю 

диктатурою; партію- ж свою, що стала пануючою 

верствою при ньому, поставив на місце бувшої царської 
шляхти. 

Іrноруючи свою тезу про "демократичну диктату

ру пролетаріяту та селянства", Ленін з.вів функції рад 

( совєтів) робітничих та солдатських депутатів до ро
лі виконавців його диктату, а робітничі професійні 

спілки перетворив на допоміжні орrани визиску держа

вою їх членів·; робітників же, я.кі наважились стати в 
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обt:>'р·ону. своїх прав, · за.войованнх: ·t~йімн; в ·девголіт·ній 
боротьбі з .цариз·мом, їх же- 'ім'Ям розстріляв; 
· Той :самий Ленін, який видавав себе раніш за справ
жнього. демократа, дорвавШись до влади, ·виявився за

тятим деспотом і ворогом усіх демо.юратичних сво-бід, 
":" . ~ 

що були вже запроваджеНІ поваленим ним тимчасовим 

урядом, та з яких досхочу користувались і ·він і його 

зграя. 

Виправдуючись гасло~!- ~ой. _!Ір_оти 
нас", Ленін розігнав не тІльки монархІчні політи~ні 

.....__........ ... о ... . о -. о -

партн, но 1 па'Рrг11 соцнuнстичн1·; пресу ІХ закрив, [ 
усіх соціялістів не -його толку аоОЗ.нищив, або "по
літично ізолював", заславши їх до концентраційних 
таборів в ди,ких .безлюдних місце·востях. 

Єдиною дозволеною політичною орrанізаціею в по

неволеній большевиками Російській імперії залишилась 

лише одна їх партія: з їі "казьо·нною" пресою на "цир
кулярний" зразок. 

Розпочате-ж за Леніна переслідування духовенств"іt 
та переведений, за його наказом, гра,біж храмів, всу

пер-еч виданому ним же декрету про відділення церкви 

від держави, не знаходять прикладу в історії цивілізо-

ваного світу. ./ 
Міжтим на переведених за урядування вже больше

виків, 6-го грудня (25 ли>етопаду) 1917 р., виборах 

представників від народів Російської імп~р.ії до так зв. 

"Всеросійських" установчих зборів пе'ремогли соцін

лісти-революціонери та соціялісти демократи (менше

вики), які разом одержали 62% усіх голосів. Больше
вики-ж ді·стали лише 25% голосів, хоч ·в самій Москов
щині кандидати Іх, як і треба було сподіватись, мали 

перевагу на тих виборах. 

В такому складі установчі збори були, звичайно, 

невигідні большеви·к~м і Ленін не допустив їх до праці, 

хоч за тимчасового уряду_:f~ДQ.М-~_r~вся скорішого іх 
скликання ГуЧасть в переведених виборах його партія 
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брала. Коли вибрані· до устоновчих зборів представ

ники з'їхали·сь 18 січня 1918 р. до Петрограду і зіб· 
рались в призначеному для їх засідань Та·врійському 
палаці (де містилась раніше Державна Дума), ленін

ські червоноrвардійці розігнали їх. 

В демагогії, шахрайстві і пі·дступності Леніна ска

залась уся убогість його політичної філософії. 

~~~-~~Ка" .~-
Отже наСJІідки виборів до т. зв . .,Всеросійськ~ 

устаНОВЧИ'Х з·борів ПОКазали, ·ЩО шахраЙСЬКО-Підсту~~~ 
політика большевиків не знайшла підтримки серед 

більшости населення Російської імперії. На У~раїні, нпр. 

большевІіки не _здобули на тих виборах і ПJ-тит.--=: 
Неприємні насЛідки .zйrя- большевиків теЖ стались 

від їх експериментів і на господарському фронті. Вони 

по·казали ·себе цілковитими профанами в господарчих 

справах: капіталістичну систему господарства держави 

3НИ:щилИ! ·враз, а замінити її соціялkтичною не зуміли. 

В усіх галузях господарства настало безладдя й _Qgзpy

xa, а по містах - голод. ·(; 
------...~/ 

~--Тfризнатись в тому для большевиків значило ризи-
кувати втратою під-гримки своїх виборців, а з тим, 

можливо, і захопленої ними влади. Аби вийти з цього 

загрозливого для них стану, ·большевики складають 

свою провину за викликану ІНими господарчу розруху 

на буржуазію, яка ні~би саботувала їх соціяльні міро

приеметва на кор-исть працюючих, і, нацьковуючи ос
танніх на неї, вдаються до підтримки своєї влади 

терором. В цій ділянці "соціялістичної ро.боти" боль

шеви'Ки показали себе справжніми майс'Грами свого 

діла*). 

•) Р. Іванов-Разумник, московський письменник, в написаном~ 
на вигнанні свому творі "Тюрми і ссилкі" описав особисто пере· 

житі ним знущання в "ЧеКа" і на засЛЗІНні. 
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За виданим Леніним ,в груднім-ці 1917 р. декретом, 
відомий з його зграї .кат Ф. Дзержинський орrанізував 
численні ха тівні,. званt в московсМс--.к--;моіt- -,~Че·Ка" 
(надзвичайні комІсіІ-дЛ-ібОротьбИЗКо-ит-рр-евоJіЮцfєїо 
і ·-саб-оіажем_; ___ потім-додансГ ще--;~г-з---сІіекуляці-, 
єю"), і, обсади-вши їх "соціяльно близьким" боль.ше
викам елементом з випущених ними із в'язниць кримі

нальних злочинців, розпочав· кри~ву розправу над ні. 

в чому неповинним населеним. /-::1 · 
'н~-захопивши справЖню бурЖуазію, яка завчасно 

вивті:кала, ленінські посілаки погнали до своїх каті
вень, як "контрреволюційну буржуазію", осіб, які так 
же далекі були від контрденолюції і· саботажу, як і від 
буржуазії, яка визискувала пролетаріят. То здебільш 

були дрібні крамарі й проми,словці та служилий еле

мент, який абсолютно ніякого відношення до госпо

дарства держави не мав: бувші офіцери, урядовці, по

ліціянти, духовенство і т. ін., ну і "соціял-зрадники" -
соціялісти-демократи (меншевики) і праві соціялісти

революціонери, які в своїй масі теж спротиву больше

викам фактично не чинили. 

Врешті - кілька мілійонів нізащо розстріляних і 

стілько-ж обездолених родин їх. 

ЗАХОДИ БОЛЬШ:ЕВИЦЬКОУ МОСКВИ 

ДО ПРИСКОРЕННЯ 

ВСЕСВІТНЬОІ КОМУНІСТИЧНОІ РЕВОЛЮЦІІ 

Для орrанізації закордоном ·своїх п'ятих колон під 

вивісками комуністичних партій, які провадили-б там 

комуністичну пропаrанду, обдурюючи .місце:ве населен

ня про ща·сливе життя народів під боль.шевицькою 

Москвою, та виконували підривні завдання її, ске

ровані на прискорення :в їх к:р,аїнах комунkтичних рево

люцій, Ленін засно:вує 2 -березня. 1919 р. у Москві ІН-й 
Комуністичний Інтернаціонал ("Комінтерн"). 
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.. ·. У: свої~ ~р~ці ,Д~ід· Де.r.fО!<Р-аті~ ,до; ДержавнQ.:УО :Раб
ства'' відомий: марксист Карл Каутський (вид. 1:1 .. .-,сер
nня 1921 · .р.: у Берліні).. BJIYЧ:JiO .~ вазва~~, т.ой Комінт.е·рн 

"змовою проти пролетаріяту"., 
. :. Що створений Комінтерн .був .маріонеткою спершу 

Леніна., а потім Сталіна, то цього не приходИться до· 

казувати. Під час 11-ї світової війни Сталін, з політич· 

них міркувань, був розпустив його, а по війні ,у 1947р., 

знов зорrанізував під назвою "Комінформ" (комуніс
тичне інформаці·йне бюро). Коли-ж Москва замири

лась з комуністичною Югос.лавією, я.ку, за неслухня

ність, викинула в 1948 р. зі складу "Комінформ", то, на 
знак замирення між ними, розв'язала 17 червня 1956 р. 
"Комінформ". 

Кер·івництво-ж закордонними комуністичними пар

тіями (п'ятими колонами большевицької Москви) як 

було у віданні ЦК ВКП(б) за існування "Ко•мінтерн"-у 

та "Ком інформ" -у, так у його віданні залишилось і 

після закриття їх. 

Голо·вним же заходом большевицькоі Москви для 

прискорення всесвітної революції було і' залишилось 

вишкалювання комуністичних диверсантів. Незалежно 

від орrанізації закордоном своїх V -тих колон, які ком
плектувались і комплектуються з покидьків тамош

нього суспі.льс'І'ва, Маоква вербує найбільш здібних з 

них для комуністичного вишколу, за її кошти, в ·спеці

яльно орrанізованих для того в Москві учбових закла

дах, після чого повертає їх назад у ті країни, де їх за

ве'Р'бовано було, або для зміцнення орrанізованих уже 

там V-тих колон, або для орrанізації таких, як що їх 

немає ще там. 

ЛеніІН особисто цікавився виховуванням таких ~о

муністичних "бац.ил" для зарази ними Азії. Ще пере

буваючи на вигнанні в Швейцарії, Ленін, не розрахо
вуючи на скору комуністичну революцію в Европі, пи

сав у видаваній ним rазеті "Правда" з 14/1 березня 
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1913 р. нумер 50(254): "Не розпач, а упевненість на
лежить нам з фактів черпати, щоб Азія з її 800-ми мі

.лійонами втя:гнулась у бо'Р·отьбу за ці самі (то.б-то ко
муністичні) ідеали, аби їх в Европі вибороти". Тому, 

ще за його життя, у Москві, в приміщеннях бувшого 

Страстиого монастиря, було відкрито спеціяльний "Ко

муністичний Університет Трудящих Востока", який вер

бував для навчання в ньому на кошти СССР охочих по 

всьому світу, готуючи з них кадри комуністичних ди

версантів. Виховання і муштра учащих в ньому покла

дені були на ·Самого Сталіна. Як .бачим, працн його не 

пішла намарно: майже половина Азії ~вже заражена ко

мунізмом, а більша решта її, т. зв. "невтральна", зна

ходиться під комуністичним впливом. 

Після цього само собою повстає питання, а чи ро

бив щось, у противагу поширенню Москвою комуніз-

му, демократичний світ? 

В тім то і біда, що він не тільки нічого у противагу 

поширенню .комунізму не робив, а навпаки, допомагав 

поширенню цієї зарази. Досить тільки пригадати до

помогу, яку подав московським большев.икам ·В скрут

ний для них час французсь.кий державний діяч Едуард 

Ерріо. Повернувшись в 1922 р. з відвідин, за запрошен-· 
ням Леніна, Москви, він видав написану ним ·к:нигу 

"Нова Росія", в якій зі всією переконливістю доводив 

необхідність відновлення економічних і політичних 

звязків між цивілізованим світом і большевицкою 

Москвою ... Ставши після того прем'єром Франції, Ерріо 
зараз же, 28 жов'Гня 1924 р., визнав мо·сковський боль
шевицький уряд за законний. І хоч Франці~я була, оди

надцятою з держав, я·кі визнали тоді ·большевицький 

уряд Мос~ти, але Ерріо, як ІНіхто інший, допоміг від

крити московським большевикам шлях на Захід, спри

явши тим зміцненню їх і одночасно поширенню ним.и 

комунізму. 

Подібних фактів допомоги демократичного світу 
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поширенню комунізму можна-:б на·вести багато, та що 

з того? 

БОЛЬШЕНИЗМ І СЕЛЯНСТВО 

Заманивши селянство до спільної з ро.бітницт.вом 

боротьби за "демократичну диктатуру пролетаріяту і 
селянства", обіцяючи йому і владу, і волю, і панські 

маєтки, і бозна що, Ленін ·ще гірше обдурив його ніж 

робітництво. Не дkтав.ши .влади і обіцяних заводі1В та 

фа~брик, робітництво ·в"ратило те, чого не мало, і за
платило за здобуту для большевикі·в ·ВJІаду лише втра

тою завойованих ІНИМ в довголітній боротьбі з цариз

мом та капіталістичною буржуазією професійних прав 

і демократичних свобід. 

Селянст.во-ж, не діставши ні влади, ні на власність 

землі, відібраІНоі від поміщиків, заплатило за здобуту 

больше;ви.кам ·владу не тільки втратою волі, я·кою вті

шалось після. поваленя царизму, але й .втратою своєї 

землі, власність на яку придбало і багатовіко·вою тяж

кою працею на ній, і сплатою за неі ,викупу, тоб-то 

вартости П. Опинившись при владі, ЛеніІН оголоси•в усю 

землю власністью держави і ту з неі, що була у селян, 

закріпив за ними ли.ше ·В ти~_часо·ве, на 9 Р.?кі.в_,_ __ ~ис
тування. 

Мало того, лишки свого збіжжя селяни повинні 

були, за зарядом .большевицького уряду, здавати йо

му за визначени~ми .ним цінами і вільна продажа його 

ім забороняла·сь. Потрібний же селянам •крам, що з 

кожним днем піднімався в ціні, вони могли дістати 

лише по вільній базарній ціні його. 

Виконати заряд цей селяни відмовились, а надіс

лані для реквізиції збіжжя озброєні большевицькі за-

гони прогнаJІ.И. • 
"Боротьба за хліб -боротЬІба за соціялізм:~,, Й~~~ 

жена кричав Ленін, проте кинутись у збройну бор~ 
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бу з селянством, доки серед нього була єдність, не 

ризикнув. 

За приказкою "ро_~~єд_~~ і'_ пануй", Ленін знову 
вда·вся до підступстві і про~о_каціІ_і вДруге обдурив се
лян. Нац~кувавши бідніІших селян :на _заможні'~!f.Х, Ле

нін розпалив між ни~и g_orp·()'!'_~бy ІНа економіЧному rрун
ті і єдність се_ляІі -буJІ_а . розбита. Виданою після того 
постановоЮ больше-виць:коrо уряду від 11 червня 1918 
р . .біднішим селянам дані були, на відміну від заможні
ши·х, пільги, зокрема одержання в ·користування кра

щої землі та сjг. майна з .конфіс·~-Q~а.~І!І!'?f __ !!_оміщицьких 
ма.~т~ів, -~- за~лнканq~-~9 оІр·rанізації по ~елаі своїх.kо
мітетів" та ДО ООротьби_"З_ "кулаче·СТВОМ", Під ЯКИМ ро-

зуміЛОСЬ заможніше селянство. 

Серед селянства, з ініціятиви ·спро·вокованої боль
шевиками частини його, розпочалась !Jнутріклас_()ва бо

ротьба і реквізиція "лишків" збіжжя у сеЛЯн буЛа ви
коІfана.--- - -- ---------· 

Спираючись на орrанізо·вані комітети незаможніх 

селян, Ленін замінив потім реювізицію збіжжя у ·селян 

безкоіштов.ною здачою його щорічно державі 3 вро-
жаю -и-а ·-ЗЗЛиШенПГІм_в ___ КОрИСТування їхній же землі. 
Кажучи іначе, запровіДив той же чинш, що безземель
не селянство сплачувало раніш поміщикам за орен

довану у них землю, тільки значно більший, під назвою 

"про~озкладка" ( п родр_~З!!_І>_QР_~_!_ка). 
-нё зважаючи Jні· орrанізовану Леніним т. зв. "пІро
до:воль~~мію" для забезпечення виконання "прод
рОЗі<Ладки", ·селян~-nво рішуче поставилось про'Ги нової 
і до ТОГ() .безкоштовної реквізиції у 1нього збіжжя. 

На ·спrр·о-бу больwевикі-в сил·ою взяти збіЖЖя у се
лян врожайн~ї _1)мqо~~ької rубернії на Московщи~ні, 
останнГ з·бройно виступили проти большевиків та Їх· 
ньої влади· і провади~и_:3_ ними свою боротьбу до ска

сування Л~_м--U_J:tQОДрОЗКЛ~КИ". 
в інШИх урожайних місЦевостях Російської імперії, 
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на московському Поволжі та :на Ліво.бережній 

де большев.икам пощастило силоміць за6рати у селян 
запаси збіжжя, вини·к голод з випадками людоїдства. ' 

tоЛоД,-роЗруха~ -р.оЗГром--боль~евицькйК орд ·з'є.zі
нг.ним польсько-українським ві.йсь_І<_о_м -під Варшав-ою 
та вслі'д затим повстання 23- лІ<ітого- і92Г р. маТІросів 
балтицького флоту 1В Кронштадті змусИли большевиків 
припинити боротьбу з селянством. --

- --. .........,_____ --- ___.. 

3-а С'КЛаденою-наnо-Чатку f921 р. леніНСЬКИМ КОМіСа· 
ром М._!!итв~!І~вим ( Ф_і~!<~~йн) з ~_!_~~-о~~ер
бертом Гувером угодою, "АР~- (Амерікан Рел1ф Ад· 

мi~_rc:rp~~ -~~-c~illiиJІ~ f!_а_~}!()п ~-~ о~_:!3лод~~а~ІЕІ:f:М. 

БАНКРУТСТВО БОЛЬШЕВИЗМУ 

І НОВА E~_QJi9MIЧHA ПOJJ_J'1]11{A (НЕП) ... ::------------- ----- ---- --------. 

""'-
КомуНізм, принадний для тру дящих в теорії і про-

паrанді, виявився жахливим в дійсності. По трьох ро- ~ 
ках практичного здійснювання його, сам J!енін _!!іа.Х

нувся на,слідкі'В своїх кому:ністич_ц.иJ_С експериментів. 

Виданим 17 березня 1921 р. деюр~етом про---;,-НЕП", пр_ий
няту Х-им з'їздом ВКП(б) 8 бер~~~., Ленін по
верта€ стерна економічної політики 6ольшевицької 

М·оскви круто назад, на шля.х капіталі~ТИ'Ч!JИЙ. Націо
налізованими, лишились ;и-ше: банк~пошта, телеrраф, 
телефон, залізниці" водний транспорт, важка промиj 
сло,ві·сть, зовнішна торгівля і земля. -'----
Що крок цей зроблено було "поважно і надовго", як 

він казав, за те частково свідчить переведена після того 

реформа селянського землекористування за виданим 

його урядом у 1922 р. земельним КQдексом. За тим 

кодексом, хоч земельна власнkть селян і .не від

новлялась, але фактично бувша ІВ їх тимчасовому во

лодінні земля за попереднім ленінським декретом була 

закріплена за ними зeмлe~ip_~~J1M _ _!!_QPJLIJ.К9M у по-стій
не користування і з правом вибору кожним. селянином 
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способу · землекористування за його бажанням. Збі
раний же 3 сел.ян чинш· За зали,шену в їх .користуванні 
їхню землю, тоб-то "продрозкладку", замінено грошо
вим "продподатком". -

Однак·о саме видання декрету про.J-І~П в Ро~ії, гос
подарство якої було зруйновано большевикам.и, не 

розвязувало ще цієї проблеми. Для того потрібні були 

і стабільна валют~ L_запаси краму. Ні того ні другого 

больіпевицька ~o~_iSI ... ~-~~ не мала. 
Без чиС.іІа-·друковані •большевиками грошові папір

ці ІВтратили всяку цінність, а краму: харчів для міста та 

фабрикатів для села, в продажі не було і внутрішню 

торгівлю 3аступ_ав товарообмін. 

Отже здійснення "НЕП"-у вимагало допомоги ка
піталісті,в. З .капіталістичних же держав большевицька 

Москва мала звязки ли:ше з НіМ_ечч_иною від часу за

ми_Е~~~ -~~-10-.,З~?._~е~н~ J91~ .Q~ __ !_a Німеччина, сама 
економІчно· 3руинована програною війною з Антантою 

та -~~кою, не могла да.тн-большевнка·м._Потрібної 
допомоги. Шлях же до капіталістичних держав, які 

перемогли в 1-й світовій війн!t. Леніц. закрив ще на по
чатку свого диктато,рства.· Усі угоди царських урядів 
з урядами·-uш.nІ'J(ДерЖав були ним анульовані, а таємні 

з них оприлюднені. "Ніяких таємJІих угод поза плечима 
трудящих", ·кричав він· в той час. 

--------~ 

Одночасно він ануЛЮвав тоді і усі зовнішні та внут-
рішні позики і царсь·ких урядів і тимчасового демокра
тичного уtряду Російської імперії. Дарма, що значна 

частина обліrацій тих позик була придбана і закордо

ном і в самій і'мперії працюючим населення'М та дріІб
ною ·буржуазією за запрацьовані гроші, а· значить 

анулюванню (в даному разі експропріяції), за принци

пом комуністичної революції, не підлягали. 

ОпиниІВши-сь в такій ситуації, Ленін крадькома, по

за плечима і за· рахунок трудящих 6. Російської імперії, 
вдається до перего.воріІв 3 ка·піталkтичними держа·вами. 
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СПРИЯННЯ ЕВРОПЕИСЬКОІ ДЕМОКРАШ 

ЗМІЦНЕННЮ БОЛЬШЕВИЗМУ 

Декрет про зо провадження "НЕП" -У, заміна, вслід 

затим, "ЧеКа" Державним Політичним Уцравлінням 
(фактично була змінена лише ·вивіска) та дружня угода 

большеницької Москви з Німечч~ною в м. Раппало 17 
квітня 1922 р. викликали в "цивілізованому світі надію-
на демократичне переродження ·большевиків та впевне

ність в тривалість їх влади. 

Користуючи-сь такою ситуацією, ленінський комі

сар закордонних справ Чичерин звертається __ в 1922 р. 

ДО урЯД"і~·л-иглп,-·Франції, Італії-та Америки 3 таЄмною 
нотою, ,в якій заявляє про готовість большеницького 

уряду, під умовою формального визнання його, при

знати важними пози-ки царських урядів до початку І-ої 

світової війни, Іго серпня 1914 р. 
Англія, за нею ІталіяL _? потім Франція навипеrр~ки 

йдуть ~оо.lіьіііевІ1Юім--навус~ "За дані большеницькою 
Мос.кІЮю·-·де-яю концесн та взяті на себе зо-бовязання 
сплатити одержані царськими урядами позики до по-

~----~~------~~ 
чатку 1-ї свіfової~~да!:І_L_де:ржави, Англі·я, Фран-
цfя і Італі·я, а: за ними й інші европейські країни виз
наЮтьбольшеввицький уряд (в 1922 р. ф~~но, а в 
1924 · р: і юридично), зав'язують з нИм дипломатичні 
. --- . . . 1 торговелью· зносини, ВІдкривають кредити 1 по·ста-

чають його потрібним йому крамом, промисловим 

устаткуванням і навіть -своїми спеціяІЛістами для від

будови і розбудови московської промисловости. Тоді

ж, за дoпol\4_Ql'OIO, головним чинам; АнГЛії,· і валюту .. ---- --- -...........:.._____,..,_....--
большевицької Москви :стаrбі~ізовано. 

Конавший большевизм rскоро змІцнів і став на ноги. 

СМЕРТЬ ЛЕНІНА, БОРОТЬБА за йОГО СПАДЩИНУ 

І ПЕРЕМОГА СТАЛІНА 

Крутий крок Леніна від большевиаму багатьом :і 

його зграї не сподобався і скоро після того, 21 січня 
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1924 р., його не стало. Мумію Леніна, для поклоніння ій 
правовірних 'большевиків виставлено в спеціяльно збу

дованому для неї Ібіля Кремля мавзолею. За офіцій

ними даними Ленін помер у наслідок поранення його 

отруєними кулями підча·с замаху на нього правої со

ціял-революціонерки До:ри Каплан на мітінrу в Москві 

у травні 1918 р.*). 
За версією же неофіці'Йною, прискоренню смерти 

ЛеніІна ·сприя-в його "вірний" учень Сталін коли, під кі

нець життя Леніна, відносини між ними особлив·о за

гострились. 

Якщо тому правда, то не ди,вно, що запо·віт Леніна, 

в якому він остерkав ·свою партію проти призначення. 

його зоступнико.м Сталіна, опинився в кишені у остан

нього і не був ним оприлюдненим n-ісля -см-ерти Леніна. 
Лише згодом, через 12 рокі·в по смерті Леніна, Сталін 
на ХУІІІ-му з'їзді партії визнав про наявність пересто

роги проти нього в заповіті Леніна і невиконання за

повіту в цій частині понснив неправотою Леніна. 

Завзята бор:отЬІба за -спадщину Леніна, ·що поча

лась по його смерті на ідеологічному rрунті мі'ж Ста

ліни_м і Ль.~~ким, яuкий б_~~-~Q_J!:Ї __ ·в_і·~;сь~овим 
комt:саром, nровадилась маиже чотири роки 1 в1дома 
в Ї'сторії партії ЯІК "троцки.стська опозиція". 

Відстоювані Троцким домагання прискорення со

ціялістичної реконстру;кції СССР та всесвітної комуніс

тичної !)'еволюції, а також доводи його за неможли

вість по·будови комунізму в одній країні (див. "Уроки 

--------~-

•) Ленін не дозволив карати смертью Дору Каплан і їі по-

карано буЛо--довГЧ:НИм ув'язненням. Натомість, у відплату за її 
замах на нього, кулемети його посіпак не замовкали у Москві, 

на Лубянці і в Бутирці на протязі цілого тижня, тИсячами роз

стрі.тюючи і вдень і вночі, в порядку оголошеного червоного те

рору, цілком неповинну в тому замаху масово арештовану 

чекістами ,,контрреволюційну буржуазію": офіuерство, урядниu-

тво, духовенство, крамарство, тощо. --~ 
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Октября" Л. Троцко го, вид. 1924 р. в російс. мо,в.і) 

ХУ-й з'їзд партії, що відбувся 27 грудня 1927 р. у 

Москві і, зрозуміло, складав·ся з прихильників Сталі

на, який був rенеральним секретарем ·Партії, визнав 

домаганняТроцкого за ліві збочення від rене;ральноі 
лінії партії, рішення ЦК та ЦКК партії від 14-го ли

стопаду 1927 р. про звільнення його зі складу партії 
затвердив і пока'РаВ засланням.**). 

Характерно, що, після осуду Троцкого, той же са

мий з'їзд виніс, за пропозиціями Сталіна, постанови, 

яких домагався Троцкий, а саме: 

про наступ на заможне селянство та знищення йо

го як верстви; 

про ліквідацію "капіталістичного" елементу на 

всьому економічному фронті (замасковане 

скасування Н. Е. П.-.ки Леніна); 

про переІВеде.ння повної колективізації селянських 

господарств та 

про затвердження першого п'ятирічного плану 

розвитку національної економики СССР 

НАСТУП ВІДЖИВЛЕНОГО БОЛЬШЕВJИЗМУ НА 

"КАПІТАЛІСТИЧНИІіІ" ЕЛЕМЕНТ І КІНЕЦЬ НОВОІ 

ЕКОНОМІЧНОІ ПОЛІТИКИ. ЛІКВІДАЦІЯ СЕЛЯНСТВА 

ЯК ВЕРСТВИ І ЕКСПРОПРІЯЦІЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОС-

ПОДАРСТВ. ЗАКРІПАЧЕННЯ ПРАЦЮ·ЮЧИХ 

Здобувши перемогу над Троцким, Сталін Ма'Йже 

цілком здійснює політику, яку той ·відстоював. Приват

ню проми<:ловість і торгі,влю ліквідує перевищуючим 

їх прибутки оподаткуванням, за не-сплату якого влас

ників підприємств ув'язнює, а все rма·йно їх конфіскує. 

Селянство, як верству, теж фактично ліквідує: комітети 

незаможніх ·селян розпускає, господарства селян ·при-

••) Відповідно з рішенням XV -го з'їзду ВКП (б), Троцкоrо 

було заслао до м. Фрунзе (б. Ве:рниА) в Казахстані 
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мусово ·колективізує (в дійсності безкоштовно .відби

рає), а самих селян обертає на безсовісно визискува

них в "сколективізованих" у цей спосіІб го-сподарствах 

наймиті1в, бо фактично порядкує в тих псевдоколгоспах 

большевицька партія з її урядом, і офіційна назва їх 

"сільсько-господарчі артілі" є фікцією для обдурюван

ня вільного світу; заможніх же селян до нитки грабує 

як "капіталі·стичний елемент" і засилає на рабську 

працю до концентраційних та'борів в далеких диких 

місцевостях, тоб-то на знищення, а тих з них, які ·від

важились на спротив, роз·стрілює як "ворогів народу" 

в ·с·воїх каті·внях "ГПУ" та "НКВД". Не минає доля 
"капіталістичного елементу" і бувших "незаможніх", 

які, скориставшись з большеницьких пільг за зрадли

ве роз'єднання ними селянства, трохи розжились за час 

Н. Е. П-·ки. Не забуто і робітників та ·службовців: за 

найменше спізнення на працю або прогаяння робочого 

дня їх карається .примусовою працею або ув'явненням 

(декрет Ради Народніх ~комісарів В'ід 15 грудня 1932 р.), 
а згодом і зовсім ~закріІПачується: декретом РНК від 20 
червня 1941 р. робітникам та службовцям, під загрозою 
ув'язнення, за'боронено змінювати місця праці 6ез від

повідного на це дозволу. 

Коштом неймовірного визискування працюючих та 

жахливої рабської праці в таборах "попра,вної пр,аці" 

Сталін розбудовує важку та військову проми·словість, 

стратегічні шляхи (залізничі, шосейні і водні) та 

збі~ьшує мілітарну силу, кадри Державної Безпеки, 

НКВД. Щораз посилюючи терор, поши;рює табори 

",поправної" праці та ретельно збережені царські тюр· 

ми (в'язниці) і розбудовує нові. 

ГРАБІЖ УКРАІНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 

. І ВИМОРЮВАННЯ иого голnпом "/· 
- . ~~;;, .. :~.vt:?т.::/'··'L/"\_/"\ ... /'-./1:~-'"-- / 
Зустрівши рішучий спротив більшости селян Укра-

їни примусовій колективізації, не дивлячись на пере· 
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ведені там Москвою в 1929- 1931 рр. масові розстріли, 
грабїжі й засла•ння мілійонів селян на знищення до 

дале.ких безлюдних місцевостей, Сталін вдається, для 

зламу спротиву укра·їнського селянства, до виморду

вання його голодом. 

В 1932 р., ~по з6орі врожаю, він відряджає на Укра
іну з Московщини спершу двадцять п'ять тисяч, а 

вслід .затим додатково п'ятьде-сят тисяч ·випробуваних 

в жарстокостях большевиків (по тих числах їх і наз

вано було "двадцяти.п'ятИ'Тисячники" та "·п'ядес.яrгити
сячники"), які, за допомогою місцевих московських 

запроданців (комуністів і кандидатів на них та комуніс

тичних поплентачів), грабують у всіх се.лян, навіть у 

тих, які ·стали вже колгоспниками, усі запаси їх збіжжя 

тс. харчових продуктів, не залишаючи їм абсолютно ні

чого на прохарчування. 

Аби не було довозу збіжжя та харчових продуктів 

до України з ·сусідніх ·з нею місцевостей, усі кордони 

їі оточено було московськими загороджуючими за

гонами. 

Створеним в цей спосіб голодом Москва знищила 

на Україні в 1932- 1933 рр. до сіми мілійонів селян
ства. Саме в той час, •весною 1933 р., .коли селянське 

населення України найбільше вмир•ало від того страш

ного, з масовими ви.падками людоїдства, голоду, по

граблені у нього з·біжжя та харчо.ві продукти больше

вицька Москва використовувала для своєї .шахрайської 

пропаrанди і масово збувала за безцінь .на ринках 

Евро·пи. я-к "ко-лгоспні лишки", викликаючи тим еко

ном·ічну депресію в .сільському господарстві т.их кр:аїн, 
які ·були постачальниками с.-г. продуктів для тієї Ев

ропи. І саме тоді, 18 травня 1933 р., в національному 

зібранні• Франції найбільший ії достойник Едуард Ер
ріо, повернувши·сь незадовго перед тим з подорожі в 

1932 р. •по СССР, вихваляв своїх московських прияте-
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лів за їх "соціялістичну" революцію, що була, за його 
словами, "здійсненннм високих ідей, заповіджених 

Достоєвським, Турrеневим, Львом Талетим в їх най

кращих романах". Так 'реаrувала обманута Франція на 

винарадовлювання її московською союзницею кількісно 

такого-ж як і фраrнцузський У~Р'аїнського народу, нкий 

гинув у боротьбі з но-вітніми варварами за свою сво

боду. 

Небійсь, :про цей, зараз усьому світові відомий уже, 

злочин 6ольшевицької Москви колективні заступники 

Сталіна на чолі з Микитою Хруще~им на ХХ-му з'їзді· 
своєї партії промовчали. Чому? Бо до того жахливого 

злочину і :вони свої руки приклали. 

МАСОВА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ДІТЕІіІ 

Ні .одна з революцій, що відбулись в Західній Ев
ропі в XVIII та ХІХ сторіччях, не зазнала у свому вис
ліді тої масової безпритульнасти дітей, яку викликали 

С'воїми "соціялістичними" заходами московські боль
шевики, захопивши владу в бувшій Російській імперії, 

завдяки невдалому керівництву її тимчасового уряду 

соціяліста --р·еволюціонера Керенского. 

Мілійони сиріт замордованих .большевиками бать

ків, шукаючи :порятунку, опинились на вулицях та ба

зарах міст, на залізинчих ·станціях і в пасажирських 
ІПоїздах. Там вони. діставали харчі' і ·одяг, та'М, пере
важно в міських каналізаційних ямах, вони знаходили 

притулок і там же вони виховувались. Спер.шу жеб

рали, а підрісши і набра.вшись досвіду, почали гра.бу

вати, часто з убивств.ом пограбованих. 

Поступово злочинність ·безпритульних виросла в 

стра,шну загрозу для ·безпеки не тільки населення міст, 

де безпритульні найбільше .осі~и, т.а для переїзжих 

залізницями, но і для орrанів пол~ційноі влади. Під 

час г.ра.бунків, що переводились без·притульними, ніхто 
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з очевидців їх не на·важува·вся боронити грабованих, не 

ризи·куючи залишитись без носа, вуха чи .взагалі. з по

каліченим обличчям від рук інших безпритульних, які 

з бритвами або ножичками для гоління охороняли 

"nрацю" своїх колєr. Навіть ІПоліціяити вдавали при 

тому, що нічого не бачать і зникали. 

Налякані жахливою ЗJІочинністью "чад своєї соці

ялістичної політики", большевики почали з 1935 р. 

виловлювати їх (точнісенько так, як виловлюють гиц

лі ·бродячих собак) і ув'язнювати в спеціяльно побу

дованих для них ізоляторах, а зловлених на грабунках 

розстрілювати. 

БАНДИТИЗМ СТ АЛІНА 

.Аби забезпечити свою диктатуру, що розгнузданою 

жорстокістью викликала невдоволення навіть сер,ед 

большевиків, Сталін переводить часті чистки від не

надійного елементу партії та урядового а:nарату, але 
наслідки їх не задовольняють його і він вдається до 

провокацій. 1-го грудня 1934 р. підісланим партійцем 

Ніколаєним убивається небезnечний для червоного де

сnота "друг" його, секретар Ленінrрадського обласно

го партійного комітету Сергій Киров, який користаву

вався популярні:стью серед леніrрадського робі~ницт

ва. Сталін використовує спровоковане ни.м вбивство 

для по·силення тер.ору і того-ж дня •вида€ декрет, за 

яким орrани Державної Безпе·ІGИ повинні усіх арешто

Буваних ними "ворогів народу" (1політично ненадійний 

елемент) негайно і у вся.к.ому разі не nізніше десяти 

днів по закінченні слідства нищити або засилати (на 

знищення) до таборів рабської ("nоnравної") nраці. 

За цим декретом, .з наказу Сталіна, кати його, у 

відплату за убивс'Гво Кирова, р.озс-гріляли після того 

в своїх катівнях та по в'язницях і таборах СССР ·сотні 

тисяч аоб'солютно не прtИчетних до того убивства людей, 
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які або •раніш були заарешто.вані і ув'язнені за "при
шиті" їм інші злочини, або спеціяльно для цієї розпра
ви масово арештовувались як "політично ненадійний" 
елемент. 

Згодом, для сприяння ·вил.овлюванню невдоволених 
його диктатурою серед партії та населення, Сталін 
вдається до підступст.ва, якому-б ІПОзаздрив сам Ленін. 

"Жити стало л~пше, жити стало веселіще", твердить 
він, і екладає нову конституцію, яка-·б ·своїм демокра
тичним змі·ст.ом •викликала серед пruрrгійців та населен

ня віру в заміні тоталітарног.о режиму в СССР демо

кратичним і розв'язала язики наляканим його терором 

підданцям. 

Така складена Сталіним, за його словами, "найде

мо.юр·атичніша" конетитудія СССР була 4 грудня 1936 
р. затверджена спеціяльно скликаною ним для того се

сією Верховної Ради СССР і багато з партії та насе
лення повірили їй. Язички їх враз розв'язались, nі·шла 

балаканина, а незабаром потому і масове виловлюван

ня "ворогі·в народу" за аrітацію та змову проти "ро
бітниче -·селянської" влади. 

Для вивідування-ж балачок населення ·секретна аrен

тура сталінських .катівен, т.з. "сексотство", була до 
того поширена,. що навіть школа була поставлена на 

сл)tжбу їй. З наказу завідувачів шкіл (посади ці обса
щkуються в СССР лише 1партійцкми) учні зобов'язува
JІ.ись доповідати їм про те, що балакають їх батьки 
про большевиків. 

Щоб подібне щось могло бути· в .країні вільногО::" 
світу, там не прийде це навіть на думку людині, 1бо то-ж 

найганебніше явище, яке про·ти•вне не ті·льки родинній 
моралі, але .й божеським та людським за,конам. Це 

' . о V оо ' ' --------...__ 

злочин, якому ·В nравоВІн краtю юяког.о виправдання 

немае. В ;країні-ж з комуністичним режимом, де nраво 

заступи._в~зл~о..;ч~и~н=, ;.а~· ~з~л::о::ч:и~н~:-:-=п~а::в::о:-;,~я~·вище це <:та-.л-<> 
~ ~ ") 

В ШКОЛ Х О'ВНИМ RИХ·ОВНИМ nраВИЛОМ. --
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Якби не юривава помста односельців над розпро
пагованим большевицькою школою учнем її Павли

ком Морозовим за розстріляного, з його доно·су, .бать

ка і не спорудження :большевицькою Москвою убитому 

Павликові пам'ятника за його зраду, .про що знає вже 

увесь світ, то, напевно-б, ніхто у вільному світі не по

вірив існуючій в 6ольше·виць,кій ш.колі виховній прак

тиці сіяння ворожнечи поміж її учнями та їх батьками. 

В такий спосіб на протязі 1937- 1939 рр. Сталіним 
знищено або заслано на знищення як "ворогів народу" 

не одну сотню тисяч .большевиків за опозицію його 

політиці (троцкистів - з ліва, а 6ухаринці.в - з пра

ва), не менш десяти тисяч вищого, старшого і серед

нього командного складу ruрмії та флоту*) і кілька 

десятків мілійонів .непартійного населення. (за термі

нолоrією большевиків "безпартійної ·сволоти"). Був
ших же червоноrварді'йці'в, які допомогли боль

шевикам захопити владу; та -бувших червоних парти
зан, які, зрадивши за большевицьку юшку свої наро

ди, найбільше спричинились до поневолення їх боль

ше:виками, майже ці1л·ком винищив. 

//-Не поминув тоді Сталін і усіх тих, Які, довіривш~~ 
виданим у свій час большеницькою Москвою "всеп'Ро

щаючим" амнестіям, повернулись з еміrрації до "боль

шев.ицького раю". Використавши їх для змушеної 

брехливоїu пропаrанди проти т~~ї демократії, ~ка, ~ 
\ критичним для них час, дала 1м притулок, вш та 

\ же знищив їх або заслав на знищення як і інших, ви

~их сталінськими катами за "ворогів на~ 

Більшість членів ленінського політоЮро, в яких 

Сталін ·вбача·в овоїх суперників, а саме: Бухарина, Зи

нов'єва, Каменева, П'ятакова, Рикова та інших, теж зни

щено ним в той час. 

•) ,,Таємна історія злочинів Сталіна", А. Орлова (майора боль
шевицької державної безпеки М. Н. Нікольського), вид. в ЗДА. 
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Тоді-ж доведено Сталіним до лоrічного кінця і роз

почату Л~~!!fи~отьбу з релігі§_ІQ_: храми, .крім де
яких історичного значення, --або знесено, або вжито 
під кіно-теа'Гри, клюби, оклади, тощо; кладовища в 

більшості або спустошено, або заорано під спортові 

пляцівки, а духовенство, за винят.ком одиниць, які або 

прикрились іншою проф~~-~!Q~-~·б_Q__Е}!:UJІИ на~ужбу 
боJ!l>_ЦІ~~-икам, ~ниЩено ___ або заслано на знищення як 
:ворогів народу". --

Під ч~с наступу ~ 1941 р. німців на большевицьку 

імперіЮ, з наказу ·С!СіЛіна ка.там:_Іі_Й.Q[О з НКВД ~ни
щ e:!!Q_ y.c_ix__nMJI!fЧH!!~-~i:~~!li~ _!!_К!І_~ JJ_o~~И_, _ -~ї<аЮ:'іи, не 
мали ЗІмаги вивезти з прифронтових в'язниць. В одніх 

містах як, наприклад, у Львові, Вінниці та інших, по

літв'язнів зганяли з їх речами на подвір'я в'язниць і 

там, після жахли.вих знущань над ними, розстрілювали 

й заrрабували в нашвидко викопаних ямах, а в других, 

як, наприклад, у Києві, Полтаві, Дніпропетровську 

(Сі чеслав) та інших, палили живцем, то.б-то палили 

в'язниці разом з політичними 'В~язнями. 

У свому бандитиЗІМі Сталін дійЦІов до того, що не 
~ .. 

зупинився перед убивстамн та викрадання·ми ут1кач1В з 

його "раю" закоwоном. 
-так убито 25 травня 1926 р. в Парижі головного 

отамана військ Української Народю~ої Республіки 

Симона Петлюру, який ІІа __ пр.отя.зі 4-ох років провадив 
·боротьбу проти боЛЬшевицької Москви за сво.боду 
України. ·-~ ------ - -- · 

І в цьому випадку заражена !комунізмом Франція, . --~----·--·-·---- -- --- -
не зважаючи на орrаюзац1ю вбивства Пет л юри боль-

шевицькою Москвою, все зробила для того, щоб свою 

союзницю вибілити і ошельмувати ·криштальна чес

ну людину, ЯкОЮ був fТет.Jі:ібра, а- вбивство його боль
шевяцькИ-r;гнаИмИтом Шварцбардом виправдати. 

Так же убито в 1939 р. в Мексиці ·сталінського су

перника Льва Троцкого (Лейба Бронштайн), який ----------
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в січні м-ці 1929 р. виїхав, з до·зволу Сталіна, закор
дон і не мало знав про темні· справи чер,воного дикта

тора. 

За допомогою rенерала царської Москви Скобліна, 

в Парижі 22 вересня 1937 р. викрадено rенерала Міл

лера, а невдg~_?_і__!Іісля тоr_о rенерала Кутєпова, які були 
лідерами:-оІЛої московськоfемfrраЦіі. - -· 

Як оповідає в своїх споминах "З .ким довелось зу
стрітись" московський білоеміrрант А. Протопопов, 

який в 1956 р, прибув до західнього Берліну з заслан

ня в СССР, куди він повернувся бJїв з еміrрації після 

11-ї світової війни, rенерала Скобліна, що, після зради 

своїх колєr, теж повернувся до СССР, "rенія.льний 

отець народів" відправив, за його "заслугу перед ро

діной", на спочинок до сибірських концентраційних 

таборів. 

Не минули викрадання втікачів з-поза залізної за

слони і із Америки. В серпні 1948 р. викрадена була в 
Нью-йорку і перехову.валась, для вивезення до СССР, 

в примLщенні 6ольшевицького консульства Оксана Ка

сенкіна, яка вибрала овободу і не бажала вертатись до 

СССР. Рятуючись, Касенкіна 12 серпня того року, ри
зикуючи життям, вискочила через вікно ·з 2-го поверху 

приміщення консульства на вулицю, поламавши собі 

руки й ноги, і була взята там під охорону нью-йорксь

кою поліцією. 

Викрадання-ж втікачів з-поза залізної заслони із 

країн Західньої Европи, зо~рема з західної частини 

Берліну та з Західньої Німеччини, і навіть окремих 

громадян останніх на<брал·о, піая 11-ї світової .війни, ха

рактеру пошести. 

СТАЛІНСЬКІ КАТІВНІ та КОНЦЕНТРАЦІРІНІ ТАБОРИ 

10рrани Державної Безпеки, що змінила за Сталіна 
бувше до неї Державне .nолітичне УпраВJІіння (ГПУ в 
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московській мові) і знана як "НКВД", своїм звірством 
та варварським знущанням над їх жертвами перевер

шили не тільки опричину Івана r~q~ного та ·відомі 

катівні Пе'Гра І-го, іЛе все наЙжахливіше,~що зазнало 
лЮд~~вою історію. Щоб мати уяву про ті звір
ства та знущанЮІ, досить----пс>знайомитись з наведеними 
у виданій в 1951 р. в Нью-Йо-р~уСrІТЛ_к()-ю--укр·аїнс~кої 
моЛодГ АмерИкИ· .б ропіюрі- "Злочин·-~москв-й- у вінниці" 
документа-льними данними і факТами про масові роз
стріли сталінськими катами українського .населення, 

в основному робітників та селян, в 1937 - 1938 рр., що 
в кількості понад десять тисяч трупів 6ули викриті 

німцями в братських могилах у м. Вінніці, на .Україні, 

під час ІІ-ІГОЇ світової війни, в травні м-ці 1943 р. 
Такими ·братськими могилами розстріляних сталін

ськими катами уJ<раїнських робітників, селян та трудо

вої і.нтеліrенції вкрита уся Україна. 

Опріч забезпечення- терором диктатури Сталіна, 

масові арешти та заслання населення червоної імперії 
до концентраційних та.борів рабської праці диктува
лись також і міркуванням економічного порядку*). 

Для викона~ня планованих Ідоп'ять років розбу

дов військової проМіjсЛQ~Q~--Чис
ленної ро~бо"tі'ё)!--;сИли, величезні матер'яльні і фінансові 
ресур·си, а їх-то і не мала розграблема большевицькими 

бандами червона імперія. 

Тоrі;-~ання цієї проблеми Сталін поклав на 
НКВД (зараз МВД), який відав ~концентраційними та

борами, і той, не бе·з вказі'вок, зрозуміло, "генія.льні
шого", радикально розв'язав її. На засланих до конц

таборів покладено було не тільки переведення плано-

•) Винесена, за пропозицією Сталіна, постанова XV -го з'зду 

ВКП(б), що відбувся в грудні м-ці 1927 р., про запровадження 

п'ятирічного плану, "розвинення національної економіки СССР". 
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ваних розбудов, але й придбання, за рахунок іх праці, 

потрібних для тих розбудов і матер'ялів і коштів. 

3-верх того на них покладено було і збагачення са

мої "соціялістичної батьківщини" коштом їх рабської 
праці, як то: заготівля в лісах північної Московщини 

та Сибіри деревини для ек·споорту закордон та добуван

ня в шахтах ріжних руд, вугілля, тощо. 

Як большевицька Москва не старалась тримати в 

таємниці умови праці та утримання в'язнів с·воїх кон
центраційних таборів, проте оповідання багатьох. з тих 

в'язнів, якиrм пощастило врятуватись відтіль, викрили 

весь їх жах, 

Так напр., харчування табо1р·ового в'язня за сталін

ського часу складалось на день: з 400 грамів житньо
го хліба*), при умові виконання ним визначеного для 

нього денного виробничого завдання, затим горнятка 

званої чаєм бурди і крупнику, що, за цілковитою непо

живністью його, зветься "баландою" і видавався по 

розливній ложці (черпак) удень та увечері. 

За перевиконання виробничого завдання норма хлі

ба в'язневі збільшувалась: за виконання, напр. так зв. 

,удщуно,го виро1бничоІГо завдання" - до 800 грамів, 

а за пере~иконання останнього - навіть до 1,000 гра
мів і більше, в залежності від .виробу. 

За недовиконання-ж виробничого завдання в'язнем 

норма хліба йому зменшувалась до 200 грамів. З одер
жанням такої норми хліба вязень ще більше спадав на 

силі і ще менш виро6ляв-, і врешті доходив до цілкови

тої непрацездатности, тоб-то ставав, за таборовою тер· 

мінологією, "доходягою". 
Не зважаючи, однак, на це, вязень цей від праці н~ 

звільня.вся і' далі виводився таборовою охороною на 

•) Не рідкі були випадки, коли таборов.им в'язняям видавався 
замість хліба, у :відповідній пропорції до Аого норми що ім на· 

лежала, ячмінь або овес. 
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працю. Там він, звичайно, одного дня "доходив" і там 
же, мов здохла тварина, заrрабувався. Ніза·що заму

чена комуністичними варварами людина зникада, не 

залишаючи по со-бі на.віть сліду. 

Отже хліб, що є основною їжею увязнених в боль
шевицьких концентраційних таборах, використовується 

Москвою як за,сіб для неч}'іваного в світі визискування 

нею своїх жертв. 

В такому варварському визискуванні людини, що й 
зараз пр-овадиться большевицькою Москвою, за часів 
Сталіна постійно перебувало з його підданців, з . ре
ченцям·и заслання від 5-ох доr2s:охРоКІБ,---неМенше 
шістнадцяти мілійоні.в, а в 1937-1939 -РР.fтогь.-5f.ЛЬШ~ 

Ае завжди, проте,ПіёЛЯ-ВЩоутtя ШдС.Ливця~іИ: Приз
начених їм rр~еченців "поправної праці", вони могли 

звідтіль вийти. Адміністрації тМ,ору дана" oyJio-.-fipaвo 
признаЧений 33сла!ному -речеRець р-абсьКоr прадг,-За її 
поглядом, збільшувати аж до загину засланого, якщо 

до то·го часу його, за наказом Москви, не -буде роз
стріляно в порядку ії чергового ч~рвоного терору . 

., ~-----т---

в наслідок цього до таборІв люди засилались тися-

чами, а випускались відтіль одиницями, притім біль
шости з НИ'Х не дозволялось навіть повернутись в місце 
їх постійної оселі. 

До цього треба додати, що .багато з засиланих до 

концентраційних таборів гине ще в дорозі до них від 

голоду, холоду чи спраги та захворювань, бо тран

спортують їх туди в товарових вагонах і в умовах, гір

ших ніж тварин, причім подорож триває часто місяці*). 

•) С. О. Підгайний, український письменник бувший u'лзень 

концентраційних таборів СССР: "Острови Смерти" вндання С~'· 

ЖЕРО в Канаді. 

Іван Багряний, український письменник, в свому творі ,,Гет

симан~ький Сад", виданому в 1949 р. на еміrрацїі в Західній Ні

меччині, .. описав особисто п.е.режиті ним знущання сталінських ка

тів в НКВД і на засланні. 
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Віктор Кравченко, прибувши до Америки в якості 
представника від большеницького уряду СССР, відмо

вився по·вертатись назад і' видав написану ним книгу 

"Я Вибрав Свободу", в якій описав жахливі умови 

праці та утримання політичних в'язнів в больше·виць
ких окнцентраційних таборах. 

Для попо·внення таборів но.вими рабами замість за
гинутих, а та.кож для укомплетування нових таборів, 

орrани державної .безпеки - "НКВД" переводили 

арешти "ворогів народу" за спеціяльно складеними для 
того планами головного управління табор·ів НКВД та 

за допомогою місцевих комуністів, кожний з яких, за 

доведеним до нього планом, зобов'язувався дати на 

певну кількість осіб доноси. 

Самі арешти оформлялись сталінськими катами ви

мушеними від заарештованих неймовірним знущан

ням*) зізнанями закидунаної (пришиваної) їм вини, 

з одночасно вимаганим від них оговором своїх знайо

мих, друзі1в і навіть близьких родичі.в, які після того 

підпадали однаковим репресіям. 

Що виконання в цей спосіб планів постачання конц

таборів рабами доводило заарештованих часто до са

могубств та до божевілля, сталінських катів це зовсім 
не обходило. В знущанні над людиною сталінських по

сіпак за вказівками їх патрона 6ув увесь сенс його 

глузливого гасла "турботи про живу .людину". 

Непередавані знущання над своїми жертвами сталін
сь·ких катів не задовольняли, однак, .бандитського по

чуття їх патрона. Варварські· розправи його посіпак з 

своїми жертвами повинні були відчути на собі і родини 

•) Михаїл Бойков, бувший советський журналіст, в свому 

творі "Люди советеької тюрьми", виданому на вигнанні в 1957 р. 
в Буенос-Айресі, описав зі всіма подробицями усі ті жахливі зну

щання, яких він сам зазнав і які переводились сталінськими ка

тами над арештованими в катанях НКВД. 
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останніх. Тому, .вслід за ліквідацією або засланням до 

концтаборів жертв сталінського терору, до·рослі з їх 

родин, за виданим Сталіним з його братією декретом, 

негайно висилались з місць їх о.сель в далекі місцево·с

ті, часто інші ніж їх голови (колИ' тих було заслано), 
а діти забирались від них до большеницьких притулків 
для виховання з них своїх яничар. 

Жах Сталінського бандитИ'зму, особливо в 1937-
1939 рр., охоnив усе населення большевицької імпе

рії. Пр·о заарештованих а•бо зовсім не говорилось, або 

лише шепталось поміж знайомими, а від родин заа

рештованих, аби не навести на себе підозріння, тікали 

я-к від зачумлених. Ніхто не був певний за своє завтра, 

бо кожної ~вилини міг 1бути схоплений сталінськими 

катами я·к ,,ворог народу", не побачивши більше ро

дини. Родинам заарештованих не тільки побачень з ни

ми не давали, но часто і про заарештування їх не 

говорилось. 

Несамовитий страх населення перед неминучістью 

кожного -бути заар-ештованим та .безневинно закато·ва

ним або заслани!М ·В місця, відкіль немає вороття, влуч

но було відображено заарештованими в такого змісту 

налисах їх на стінах в'язниць СССР: 

Хто не був, той буде, 

А хто був, той не забуде! 

Зміст цього ·віршику, як не можна вірніше характе

ризує також і всю систему комуністичноіГо поневолен

ня .народів. 

ВИНИЩУВАННЯ БОЛЬШЕБИЦЬКОЮ МОСКВОЮ 

ПОН.ЕВО.ЛЕНИХ НАРОДІВ ЯК ЗАСІБ ЗЛАМУ СПРО

ТИВУ ІХ БОЛЬШЕБИЦЬКОМУ ГНОБЛЕННЮ 

Як доведено ВИ'ще фактами масових ро·зстрілів, 

за·слань на знищення та вимордовування штучним го

лодом українського населення, большевицька Москва, 



аби зламати спротив її гнобленню паневолених нею на
родів, не зупиняється в своїх репресіях навіть перед 
винищуванням їх. 

З порівняння надру~_9ваншс у малій советській ен

цик_.7ІQ_[І_~. 1940 р., офіціЙНkJХ__А!і_І:ІJ::ІИ~ про насе
лення Укр?j_ни.;_ 32 мілійОШL~~ переп11_~ом 192і р. та 2'8 
мілі!!онj:J3~:3~~-тільки _j~ 
12 е рок~ окупації ·бол~шевицькQж-М_QС~!JОЮ .УкRаїни,, 
Н? еленн~ змetu.UИl!Q_~ь на 4 мі~~І!-J.~2 . .7!_И-~~~-~-тоj_q __ . 
додати природній приріст населеня, що, виходячи з 

2-х% приросту щорічно, повинен .був дати з 32-х міл. 

за ті роки не менше 8-ми мілійонів, то Україна лише 

за ці 12 років большеницького панування в ній втра
тила до дванадцяrги мілійонів населення. А скільки-ж 

населення Уюраїни знищено Москвою в катівнях її ЧК 

та rпу за роки окупації нею України до 1927 р. і від 

1939 р. й далі в катівнях НКВД чи МГБ та на засланні 
і від другого штучно створеного нею там голоду в 

1946 - 1947 рр .. ?*). 
Не можна оминути того, що, за прикладом Чинrіз

Хана, я.кий, розгромивши в 1240 р. східню Україну (то
ді Київська Русь), знищив майже усю правлячу вер

<:т.ву її, аби вона не змогла розпочати з ним боротьбу 

за свою незалежність, червоний деспот Сталін, з такою

ж метою, знищив або заслав на знищення на протязі 

1932 - 1939 рр. майже усю українську інтеліrенцію, яка 
змагала до свободи та .соціяльно і справедливости: 

.вчених, письменників, ·мистців, .політиочних діячів, інже

нерів, учителів, військових, духовенство та інших••). 

•) Оповідання української вrікачки Анни Паранюк про друrий, 
штучностворений Москвою, голод на Україні в 1946-1947 рр., 

надруковане в австралійській газеті "Геральд Вік- Енд" за 9, 11 
12 та 13 лютого 1957 р., коре·спондентом її п. Гorr. 

••) Іван Багряний, український письменник, бувший на зас

ланні в СССР написав лист у світ: "Чому я не хочу вертатись до 

СССР?", виданий в 1946 р. у Вінніпеrу в Канаді. 
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·Це один безперечний факт винарадовлювання боль

шеницькою Москвою паневоленої нею української на

ції, про що Голова СУЖЕРО (Союз Українців- Жертв 

РосійсЬ!кого Комуністичного Тероору) в Канаді С. О. 

Підгайний, при свідченні його 19 жовтня 1954 р. перед 
Конrресовою Комісією Керстена в ЗДА про больше

вицьке народовбивство, подав їй написану ним та ін
шими недостріляними політичними вязнями больше

ницьких концентраційних таборів на Соловках•••) "Бі
лу Книгу про чорні діла Кремлю" та особисто напи

сану ним книгу "Острови Смерти". 
А от і другі факти винарадовлювання тією-ж Мос

квою: як викрито кремлівськими диктаторами на 20-му 

з'їзді їх партії в Москві у лютому місяці 1956 р., Ста

лін розчерком пера скреслив з мапи червоної імперії 

цілі народно.сті і вислав їх з рідних місць на знищення 

до її північних та південних диких місце'Востей. 

Так зроблено Сталіним з поволжськими німцями, 

кримськими татара,ми, калмиками і кавказькими че

ченцями, інrу.шами, карачаєвцями та балкарами. Пер

ших заслано на початку війни з гітлері.нською Німеччи

ною за можливе колябаранство їх з нею, а 1решту- під 

час ті'єї війни за ніби доконане ними колябаранство з 

німцями . 

ВЕРСАЛЬСЬКИИ МИР І БОЛЬШЕВИЗМ 

Продиктований переможенwм у І-ій світовій війні 

державам версальський мир ще більше за·гострив су

перечності, що існували до того між европейськими 
країнами. 

Складаючи овій ·мировий диктат, держави переможці 
дбали не так про забезпечення миру, як 'П!р-о забезпечен

ня коштом перем·ожених с.воїх інтересів. Версальський 

диктат створив лише ілюзію миру. Постійна-ж за·гроза 

•••) Соловецькі Острови на Білому корі. 
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мирові у всьому світі, що виникла прикінці війни, 7 -го 
листопаду (25 жовтня) 1917 р., з боку московського 

большевизму, який запанував відтоді в Росії (на Мос
ковщині), залишила.сь. 

Саме тоді, коли держави переможниці складали 

свій мировий диктат, московські ·большевики знову по

неволювали народи, які, з поваленням 12 березня (27 
лютого) 1917 р. уряду царської Москви, визволились 

були з-під її панування і боролись за свою незалеж

ність з новим московським деспотизмом. 

І саме тоді скинуті хвилею народньої рево.люціі 

панівні верстви царської Москви, провадюч.и коштом 

Антанти й Америки збройну боротьбу з посі·вши,ми 

їх місця большевиками, одноча.сно допомагали їм по

борювати і поневолювати ті народи, які могли-б стати 

міцним оплотом проти аrре.сивного московського боль

шевизму, і Я·К- що не зни·щити його, то, в уся.кому разі 
назавжди унеш·кодити. 

"Большевик.и - наші. Вони трохи побіліють, ми 
пороаовіємо і зійдемось, а ви, українці, - наші вор·о
ги", відповідало командування генерала Денікіна на 

протест командування уюраінського війська за напад на 

нь-ого денікінців під командуванням генерала Бредова 

31 сер·пня 1919 р. в украіЇнській столиці Киє.ві, після 
звільнення її напередодні українським військом від 

московських большевиків. 

Коли-ж непопулярна серед народів бувшої російсь

кої імперії авантура ·бувших царських сатрапів прова

лилась, а збройна боротьба з московськими больше

вика'Ми бувших .під лануванням царської Москви на

родів, за неподачею їм демократичним світо-м жодної, 

навіть санітарної допомоги, заломилась, Антанта, а за 

нею і інші европейські держави поспішили в 1922 р. 

з своєю допомогою московському большевизмові. 

Ну І допомогли иа свої І усього світу голови. 
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Сам версальський мир таїв у со·бі зародки нової 
світової війни, а зміцнений европейською демократією 
аrресивний, за своєю природою, московський 6ольше

визм лише наближуваJв її. 

Не виправдала се.бе і ств·орена версальськими ми

ротворцями, для полагодження суперечок між держа

вами світу, Ліrа Націй, яка була використана больше

ницькою Москвою як трибуна для її, ворожої демоюр·а

тії, комуністичної пропаrанди та для своєї підривної в 

ній діяльности точнісенько так, як це вона робить в 

ОН з дня орrанізації їх в 1945 р. 

АГРЕСІЯ МОСІ<ОВСЬІ<ОГО БОЛЬШЕВИЗМУ І :'ПО

ЬРАТИМСТВО ИОГО 3 НІМЕЦЬКИМ ФАШИЗМОМ 

Спроби московського большевиаму накинути ко

муністичний режим розпропаrованому його V -ми ко
лонами населенню переможених Німеччини, Ав~стрії і 

Угор,щині та скривдженої Антантою Волощини (Італія), 

яка стала під ча'с війни на ії бік,натра·пили на спротив 

патріотwчно наставлених народів тих країн і заломи

лись. 

Скориставшись послаrбленням Китаю громадянекою 

війною, що постала там пі'сля поваленя в 1911 р. дес

потичної влади богдихана, московські 6оль:шевицькі 
орди загаtрбують сумежні з територією Російської ім

перії китаJйські провінції Танну-Туву та зовнішню Мон

голію, випра1вдуючись визволеням їх від :оку.пації від

ступившими туди уральськими .козаками, Я·Кі повстали, 

проти большевиків під командою отамана Семенова. 

На протест китайського уряду большевицька Мос

ква покликається на проголошення .се.бе згаданими 

провінціями*) незалежними народними республиками, 

запевняє киrгайсЬІкий уряд в невтручанні їі у внутрішні 

•) Такну-Туву Москва потім цілком прилучн.1а до сво 'їх 

володінь. 
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спра,ви їх і пропонує йому свою допомогу 'В боротьбі 

його з повсталими проти нього мандаJринами та пре
словите "співіснування" з нею. Угоду про це, що була 
підписана Москвою і Китаєм 31 ·березня 1924 р., Москва 
скоро порушила. Китай зірвав з нею дипломатичні 

зв'язки, але прищеплений Москвою, в наслідок недов

гого "спі1віснування'' її з Китаєм, комунізм в о-станньо
му залишився••). 

В тому міжчасі в Волощині (Італія) народився фа

шизм, що опанував там владу в 1922 р., а в Ні:меччині 
- споріднений йому націонал-соціялізм. З опануванням 

в 1933 р. націона.л-соціялістами влади в Німеччині, 

Волощина і Німеччина створюють, у противагу версаль

ській політиці Антанти, військовий союз, а для бороть

би з комунізмом укладають в 1936 р. протикомінтер

нівську угоду, до якої невдовзі приєднується і Японіn. 

Спроба Москви опанувати стратеrічно важливий 

Пірінейський лівострав прищепленим нею республи

канській Еспанії большевизмом викликає там в 1936 р. 
збройне повстання проти заражених большевизмом 

респу.бликанців місцевих націоналістичних фаланrістів, 

підтриманих фашистською Волощиною і на.цістською 

Німеччиною. По майже трьох роках запеклої між ними 

боротьби, в якій по боці еспанських большев_иків 

взяла участь Москва, еспанські большевики були в 

1939 році розгромлені. 
Тікаючи, бо.льшевицький уряд Еспанії передав Мос

кві увесь державний золотий запа1с Еспанії, вартістью 
на суму до 600 мілійонів долярі·в. На недавню, доку
ментально обосновану, вимогу еспанського диктатора 

генерала Франко повернути Еспанії її золотий запас, 

большевицька Москва відповіла, що вивезений нею 

золотий запас Еспанії використано на утримання .боль-

**) Совєтська Росія в Китаї, Чан-Кай-Шека, внд. 1957 р. в ан

глійській мові. 
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шевицького еспанського уряду та виеміrрувавших з 

ним поплентачів його. 

Потерпівши поразку в своїх .спро.бах викликати 

комуністи1чну рев-оляцію в Европі, москооський боль

шенизм затіснює співпрацю з німецьким націонал

соціялізмом. На той час націстський вождь Адольф 

Гітлер, ставши. на чолі Німеччини, відновив, не зважа

ючи на вер-сальський диктат, ії військову потугу і без 

одного вистрілу привернув їй майже усі відібрані від 
неї, за тим диктатом, землі. Крім того, ним же була 

приєднана до Німеччини повоєнна Австрія, взята під 

німецький протекторат Чехія та відокрем.лена від неї 
в самостійну державу Сло-ваччиІна, а бувша під Чехією 

Карпатська Україна віддана на поталу .с-оюзній з Німеч-J 
чиною гортівській Угор·щині. ~ 

Приводом до такого затіснення співпр-аці московсь

кого большевиаму з німецьким фашИ'змом стали ба

лачки з Москвою спершу rарантів версальского миру, 

Англії і Франu;ії, а за ними націстської Німеччини п1ро 

уклад угоди про ненапад та взаємодопомогу, в зв'яз.ку 

з неможлИ'вkтью мирного полагодження вимоги Гітле

ра про повернення Німеччині м. Данціrа з портом та 

проведеного чер·ез територ•ію НіІМеччини коридору від 

Польщі до данціrського порту. 

Сталін вибрав сво·єю союзницею націстську Німеч

чину і 23. серпня 1939 р. склав з нею }'!Году про нена
пад та взаємодопомогу, з таємним додатком до неї. У 

відповідь на це Англія, за угодою з ПолЬІщею -від 25. 
серпня того-ж року, rарантувала цілість території 

Польщи, а 1-го вересня 1939 р. підтримана Москвою 

націстська Німеччина напа~а на Польщу і за 18 днів не 
стало її на мапі Европи. 

Сумна траrедія ·спіткала недобитків польської армії, 

які, покладаючись на існувавшу між Польщею та Мос

квою угоду про ненапад та взаємодопомогу, відступали 
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під ударами німців на схід, до кордонів большевицькоі 

імперії, і попали до хижих її лап. 
Як доведено розкопками братських могил, впкри

тих німцями .біJІя м. Смоленську, в Катинському лісі, 

що був занятий ними, під час 11-ї світової війни, до 

10,000 полонених московськими большевиками поль
ських старшин та підстаршин були безневинно по 

nарварські розстрі.лf:ні та-м сталінськими катами. 

Поділивши між со-бою Польщу, націстський_дикта-
~---------

тор повернув своt армtі пр_<?_!~_1J.емократичних держав 

західної Европи, а-ооЛЬrііевицький диктатор __ _р_озпо
чав чистку населення видіJtеІІОlИОМ~т~_іfИ-- ПQ~!>щі. 
В наслідок цієї чи~с~киJ_~_м.tлtЙО!!_ів _ _!_Іасел~ння 
польської національности різного полу і віку було ви-

'-- . . . ···- .. - ,-
везено--оо-л-ьШевиками холодної О<:ени того року в '--
товарових вагонах (нк тварин) на ра-бсь.ку працю до 
си-бірської тайГи. Більша частина його загинула по
дорозі та в місці за.слання, а уцІлІла ре.шта .була, 

трьох Іроках заслання, перевезена до Англії за її 

ходами. 

Заохо·чуючи свого nобратима до дужчого розгор

тання загар-бницької війни на заході', Сталін викорис

товує нагоду для поновлення поневолення Фінляндії, 
Естонj~-~~~П-Jа_ Литви, я.ким, під час загарбання 
большеваками влади ___ :ВРосійській імперії, поща·стило, 
за допомогою з зовні, визволитись з московських о-бій

мів. Дарма, 1що незалежність їх Мо<:ква визнала тоді 

і уклала з ними угоди про ненапад та дружбу. 

Вірна шахрайському гаслові "-мета виправдує засо

би", Мосюва віроломно нападає ЗО листопаду 1939 р. 

на невеличку Фінляндію і, по впертій боротьбі, загар--

бує в~д -~е! _1:!~-~~~~~~о_рг~сь~ ~~сть, 
Карел1ю та приморськии порт Потсамо, а в стратеrіч-

но важливих пунктах залишеної фінам територі-ї спо

руджує свої військові бази·. 

На уступленій Фінляндією непере·бірливому в за-
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собах ворогові території ні один фін не побажав за

л.ишити·сь .і усе населення її, кину,вши тяжко запрацьо

ване майно, віщійшло на за.лишену Фінляндії територію. 

Не змігши, поневолити героїчну Фінляндію, оска

женілий кат ·Сталін ви.лляв свою злість на жертвах 

свого бандитизму, які в ·боях з фінами попали до їх 
полону. майже усіх1хБ-і<ТJіЬкостГдо26,ооо, цо-Поворо
ті 3 ПоЛону;-розtтрtлsmо-як-;,зраДнИ:Кlв ·соЦіялістичної 
баТькТвщин~вОКоJїИuтм.-ПетроЗаво.zіСЬ]{,З --зали----··--шену живою незначну рештку з них запроторено на 

довічну рабську працю до сибір.ських таборів. 

В бандитському нападі на Фінляндію з трьохмілі

йонавим на.селенням .бо.льшевицька Москва загубила 

майже рівну їй населенню кількість .своїх бійців (сол

дат), які, крім до'брих по чувань до чесного і працьо

вwrого фінського народу, нічого іншого до нього не 

мали. 

Обурений бандитським на;па•дом Москви демоюра

тичний світ викинув її 14. грудня 1939 р. зі складу Ліrи 
Націй, але ·Сам, зв'язаний накинутою йому бандитсь

ким націз-мом ві'Йною, не змk подати допомогу Фін

лянді!ї, що стала жертвою аrресії комуністичної 

Москви. 

Зв'язані оборонним союзом з Фінляндією сусіди її: 

Естонія, Латвія і· Литва, були загарбані і поневолені 

большеницькою Москвою по закінченні нею нападу на 

Фінляндію, не на.важившись на збройний опір нена

жерливій імперіялістичній Москві. 

Продовживши свої північні· кордони до стику з 

Норвеrіею і закріпившись у фі!Нській затоці та на при
балтицькому побережжі, большевицька Москва 1940 р. 

"') За статутом військової служби в большевицькій армії здача 
в nолон категорично забороняється. Для nерешкоди nолоненню 

солдат (офіцер теж) nовинен nокінчити самогубством, для чого 

зобов'язаний один набій завжди мати в резерві. 
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влітку "визволяє" далі від Румунії українські Басара
бію та північну Буковину і стає твердою ногою на 

берегах рік Дунаю і Пруту. 

БОЛЬШЕВИЦЬКО-ФАШИСТСЬКИІіІ РОЗБРАТ 

І ЗБРОйНА БОРОТЬБА МІЖ НИМИ 

ДРУЖБА ЗАХІДНЬОУ ДЕМОКРАТІІ 

3 БОЛЬШЕВИЗМОМ 
СПРИЯННЯ П ПОШИРЕННЮ 

БОЛЬШЕБИЦЬКОУ ArPECII 

Вже за напад на Фінляндію та ~а непрошене "звільнен

ня" загар·баних Румунією земель України під час виз

вольної боротьби останньої з Москвою, Гітлер косо 

поглядав на свого московського побратима. Коли-ж 

червоний диктатор уклав з Югославією дружню уго

ду і в критичний момент для німецького фашизму не

двозначно дав зрозуміти Гітлерові, що він не потер

пить порушення оголошеного Югославією невтралі

тету, шахрайська гра їх в дружбу стала очевидною і 

вимагала свого кінця. 

На німецький наступ на Югославію большев-ицьІ<а 

Москва відповіла приспішеною концентрацією своїх 

армій на кордонах Німечини. Большевистсько-фашист

ській дружбі на.ближався кінець. В своїх розрахунках 

використати боротьбу фашизму з демократією д.11: 

опанування Европи московський большенизм про

ра·хувався. 

На світанку 22 червня 1941 р. з'єднані армії націст

ської Німеччини та союзних їй Фінляндії, Словаччини, 

Угорщини й Румунії нападають на зосереджені на ні

мецьких кордонах большевицькі армії. "Чужої землі не 
хочемо, але й своєї і п'яді не віддамо", гала·сував пере

ляканий диктатор-кат, та армії його не виявили ба

жання боронити остогидлий їм большевизм і якби 

Гітлер хоч трохи мав людяности- та .більш політичного 
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глузду, большевизмові не вдалось би ніяк врятуватись 

від загину. 

За~гарбавши майже усю Европу, німецький фашизм 

виріс, здав-алось, в непереможну потугу. Але в чому 

була його сила, в тому-ж крила·сь і його загибель як 

тільки перейшов він до здійснювання .своє 6ежевільноі 

мети - поневолення, для служіння його нації, інших 

народів. Тому успішно розпочатий ним на базу світо

вого комунізму наступ, прикритий брехливими виз 

вольними гаслами, скоро заломився і перейшов у ще 

більш успішнИІЙ розгром його. 

Коло.сальна військова і матеріяльна допомога Аме

рики та хижацька і безглуздна окупаційна політика 

Гітлера- Розенберrа*) врятували московський кому

нізм, а короткозора політика Америки й Азг.11ії дала 

йому змогу здійснити з тих загарбницьких плянів, 

для досягнення яких він пішов на побратимство з ні

мецьким фашизмом, так багато, що 6ольшевицький 

диктатор, після зазнаного ним розгрому, про те навіть 

не мріяв. 

Крім цілих країн та окремих земель, загарбаних 

моско:Вським большевизмом до нападу на нього ні

мецького фаши.аму, до володінь 6ольшевицької Мос

кви, у висліщі 11-ї світової війни, прилучено: німецьку 

Східню Пру.сію та японські Південний Сахалін і Ку

рильські острови. а По.лЬІщу, Чехословаччину, Угорщи

ну, Румунію, Болгарію, Албанію, Східню Німеччину 

(по ріку Ельбу) та Північну .Корею (по 38 паралель) 
обернуто на її ва~альні держави. 

Не задовольняючись тим, бол:ьшевицька Москва, 

після закінчення ІІ-ї світово·ї війни, цілком і.f'норуючи 

•) Розенберr, ідеолог гітлерівського націонал-соціялізму, був 

під час П-ї світової війни, зокрема з ·большев,ицькою Москвою, 

міністром в справах окупованих німецькою арміею західних об

ластей большеницької імперії. 
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укладену нею з націонаJІьним урядом Китаю угоду 

про ненапа,д та вза,ємодопомогу, допомогла розбитим 

в 1946 році армією національного Китаю комуністам 
останнього відійти в захоплену нею китайську Ман

джурію і, заюривши доступ туди ,військам національного 

китайського уряду, реорганізувала та озброїла впуще

них комуніс'ГіВ для захоплення ними в 1948 р. усього Ки
таю, за винятком денких його прибережних островів та 

прилученого до нього, після. ІІ-і світової війни, японсь

кого острова Фо·рмози, куди відійшли національний 

уряд Китаю та його армія. 

Спроби деяких опанованих Москвою країн вирва

тись з її обіймів булИ' або в самому зародку параліза

вані нею, як, наприклад, Бонгарія, де ста.п:інський сат
рап reopriй Дімітров мав намір повести незалежну від 

Москви політику і об'єднати Болгарію на федератив

них за,садах з Югославією, або варварськи здушен: 

нею, як, наприклад, народні повстання: 17 червня 1953 
р. в Східній Німеччині, 28 липня 1956 р. в Польщі 

(Познань) та 23 жовтня 1956 р. і по грудень того-~ 

року в ~горщині. 
Звірство, з яким розправилась большевицька Мос

ква з угорським народом, своєю ·варварською жор

стокістью затьмарює збройну розправу з тим же на

родом тієї-ж Москви за царюваІПІя в ній МНІКо.nи І-го 
(Палкина) в 1848 1р., коли Угорщина теж підняла·сь бу
ла на боротьбу за своє визволення з під австрійського 

панування. Та тоді до Миколи І-го х·оч звертався за 

порятунком "священної" імперії .законний імператор її 

Франц йосиф 1-й, а цей раз навпа;ки, озброєні до ау.бі'в 

московські орди свавільно насунули хмарою на неза

лежну :Угорщину, не звертаючи уваги на протест їі 

законного уряду. 

~Переведеним комісією Об'єднаних Націй розсліду· 
ванням виявлено, що, в наслідок ці,єї страшної масакри 

большевицькою Москвою угорського народу, не менш 
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60,000 убито, за 100,000 поранено, до 200,000 змушено 
було у світ-заочі тікати, а до 46,000 молоді, переважно 
підростків, вивезено до Московщини на рабську працю; 
з дванадцяти-ж тисяч неповнолітних революціонерів, 

що ув'Я'знено тоді в тьюрмах Угорщини, щоденно пе

реводиться ;Катування їх на шибеницях. 

Винесені Об'еднаними Націями кільканадцять по

станов, якими вимагалось від Москви негайно ви;вести 

її військо з Угорщини і у внутрішні справи її не втру

чатись, МосК'Ва не тільки kнорувала, але й усунула за

конний угорський уряд Імре Надь, а на його місце 

наставила вишкаленого нею ренеrата Кадара. 

Використовуючи в країнах цивілізованого світу 

вільно діючі там свої V -ті колони тя політичні і тор

говельні представництва для комуністичної пропаrанди 

і шпиrунства, большевицька Москва здобувае чер·ез 

лих в Америці, Анrлії та Канаді, за допомогою їх гро

мадян, атомові та інші .військові· секрети і постачає 

свою військову потугу зброєю, якої увесь світ 

жахаеться. 

Маючи у свому розпорядженню цю зброю, колек

тивні заступники Сталіна загрожують нею сусідни'М з 

їх імперіею країнам цілюо·м знищити їх, в разі вони 
поеміють мати таку-ж зброю для своеї оборони (Див. 

ноти, надіслані в травні м-ці 1957 р. головою боль

шевицького уряду Булrаніни~м урядам Данії, Норвеrії, 

Г~о.ляндії, Західній Німеччині та іншим). 

Чим, як не бандитизмом з великого шляху, можна 
назвати цю погрозу кремлівської зrраї? 

ВДАЧА І СМЕРТЬ СТАЛІНА 

Честолюбивий грузин, син шевця з села Чвіахі в 

Осетії, на Кавказі, Сосо Джуrашвілі (він же Джуrаєв) 

народився в м. ropi, недале·ко міста Тбі~ісі (Тифл:ис), 
столиці rрузН, в 1880 р. 

и.~.л. 



Як оповідає про нього земляк його і rбувший одно

партієць Микола Карrанов, Сосо дуже любив бавитись 

в дитинстві в бандитизм, притім отамана банди завжди 

грав сам. Сосо вже тоді мріяв про цаський трон, каже 

в біогр·афії про нього Карrанов. Запитуваний, бувало. 

сусідами, чим він хоче бути, Сосо, не задумуючись, 

відповідав: "царем". 

Побожні батьки Сосо хотіли ба,чити сина свяшенно

служителем, але бандитизм, як ви1дно, більше прина

джував Сосо ніж ря·са священника і Сосо "за гучну 

поведінку та тихі успіхи" ,був вигнаний з 4-ї кляси ду

ховної семінарії в Тбілісі, де навчався. 

Поча'ВШИ після того політи.кувати, Сосо, під пріз· 

вищем "Коба", незабаром показує свою кваліфікова
ність в бандитизмі на прикладі з-бройного пограбуван

ня в 1905 р., за його планом та участью, державного 

банку в Тбілісі, а потім в орrанізованих ним бандитсь

ких нападах на маєтки грузинських дідичів та кату

ваннях власників їх з родинами на шибеницях. 

Далі політична діяльність Сосо, під прізвищем 

"Сталін", досить темна. Часті арештування і заслання 

Сталіна царською жандармерією до Сибіру кожний раз 

,кінчались "тіканням" його з за,слання і навіть мешкан

ням на волі в московсЬІКій столиці Петербург, де міс

тився "111-й охоронний віділ" царської жандармерії. 

За оповіданням того-ж Карrанова, факт цей та ви

кривання жандармерією в міжчасі мешкання Сталіна 

на волі, після "тікань" з засланя, законспірованих зіб· 

рань соціял-демокра,тів, до яких належав Сталін, пока

зували на зв'язок його з царською жандармерією. 

Засівши, після. Леніна, в царському Кремлі, Сталін 
осягнув біьше того, про що мріяв в дитинстві. Без

межне бандитське свавілля Сталіна над сотнями мілі

йонів підданців його виправдувалось ним вимогами 
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ленінізму, то.бто- то большевизму. (Див. його багато

томові роз'яснення під назвою "Питання· Ленінізму"). 

Непомітний в rпартП Леніна за його життя Сталін 

цілком фальшує під час свого диктаторства історію 

тієї партії - "ВКП (б)", приписуючи гоJІовну ролю 
в ній собі. 

В "Таємній історії злочинів Сталіна", що видана 

під прибраним автором П, бувшим майором совєт

ської де1р·жавної безпеки М. Н"і'кольським, псевдонімом 

"Полковник А. Орлов", Сталіна охарактеризовано як 

фахового бандита. 

5-го вересня 1953 р. ·кривавого диктатора СССР 

нерашті не стало. При Я'КИХ обставинах, є таємницею 

колектива, який заступив Сталіна. Мумія його при

міщена колективними диктаторами (тоді на чолі з 

Маленковим і Берією) теж в ленінському мавзолею. 

КОЛЕКТИВНІ ДИКТАТОРИ І БОРОТЬБА МІЖ 

НИМИ ЗА СПАДЩИНУ СТАЛІНА 

Визна·вши на ХХ-му з'їзді партії ряд доконаних 

Сталіним жахливих злочинів і свою з ним участь в 

них, "чесна братія' його з Микитою Хрущовим на чолі, 

посівши місце свого патрона, від злочинної політики 

його не відмовилась, провадить її далі' по nротоптаній 

ним доріжці і так же, як він та його попередник Ленін, 

проповідує "можливість ·Спі,віснуваня" вільного світу 

з большевизrмом. 

Що розуміє .комуністична зграя під "співіснуван

·ням", досить ясно сформулював бувший недовгий час 

в "диктаторському 'Колекти·ві" міністром закордонних 

справ Шепілов: "це .боротьба економічна, бороть'ба 

nолітична, боротьба ідеологічна ... " (і, зрозуміло, 

збройна до переможного кінця десп·отичного комуніз-
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му над демоюратичним капіталізмом*). (Моє засте

реження. С. Г.). 

Що бандитський характер большевиаму та керо
вана ним мета черв·оної колоніяльної Москви опанувати 

увесь світ залишились і при колективній дИ'ктатурі 

тими-ж, що були за Леніна та Сталіна, і іншими бути не 

можуть, я.к не можна краще доказали варварські роз

пра·ви колективних диктаторів з їх політичними в'яз

нями в концентраційних таборах та з працюючими у 

васальних державах большевицької Москви. 

Сама по собі "колективна диктатура" є ніщо інше~ 
Я·К компроміс в нескінченій боротьбі .претендентів зі 

згр·аї Сталіна за звільнений по його смерті диктатор

ський трон. 

Після смерти Сталіна диктаторську владу подtлили 

бул.и з reoprieм Маленковим, Я•КОГО Сталін наіменувая 

своїм заступником, Вячеслав Молотов і Лаврентій Бе

рія, Однак, за кілька днів після того, Маленков, по

сівший, на зразок Сталіна, і посаду голови ради мі

ністрів і посаду першого секретаря партії, змушений 
був останню посаду передати Микиті Х1рущову, але бо

ротьба за сталінську спадщину на тому не скінчилась. 

Незабаром на одному з засідань колективних дикта

торів, один з них, Ана·стас Мікоян, пустив колеrові Берії 
кулю в потилицю як "ворогові народу", а трохи піз-

•) Упевнюючи (на словах) вільний світ в ,,можливості співіс

нування його з СССР", Ленін цілком інше мав на думuі. От шо 

писав він тоді, повчаючи своїх спадкоємців: 

"Наша справа е справа всесвітної пролетарської революuїі, 

справа створення всесвітної советеької республики". (Том 25, 
стор .. 346). 

"Як тільки ми будемо настільки сильні, шо зможем.о повалити 

капіталізм, ми негайно схопимо його за комір". (Т. 25, стр. 500). 
"Ми не можемо мирно жити. Або по советській республиuі 

будуть відспівувати панахиди, або ,по мировому капіта.1ізмі". 

(Том 25 стор. 512). 
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ніще Маленкова на посаді голови ради міністрів засту
пив слухняний :маршал Булrанін. Найпізніще-ж, в 1956 
р., ·було замінено висуванцем Шепіловим і останнього 
з тріумвірату, Молотова, на посаді міністра закордон
них справ, але й Шепілов довго не затримався в ко

лективній диктатурі і був замінений Громиком. Проте 

і: після цього боротьба між колективними диктатора
ми, я·кі залишили'Сь, не була закінчена. 

~сунені диктатори, Маленков, Молотов і Шепілов 

та бувший на диктаторських задах Лазар Каrанович, 

шваrер Сталіна (останньою морrанатичною дружиною 

Сталіна .була наймолодша сестра Каrановича, Соня), 

змовились усунути Хрущова. Група ця у червні м-ці 

1957 р., у відсутності Хрущова, навіть добилась була 

рішення президії ЦК КПСС про усунення його з поса

ди І-го секретаря партії, але на скликаному після того, 

за ви'Могою Хрущова, підтриманого маршалом Жу
ковим, пленумі ЦК КПСС, засідання якого відбулось 

з 22. по 29. червня 1957 р., група змовників опинилась 
самотньою. Постанова президії ЦК КПСС була скасо

вана, а змовники, за їх "протипартійну діяльність", не 
тільки були вилучені зі складу президії ЦК КПСС та 

самого ЦК КПСС, але і зві·льнені з чільних державних 

посад, які вони займали. 

Сталінський паяц*) переміг, а викинутих з керів

ної верхівки найвпливовіших в партії суперників його 

замінено рекомендованими ним висуванцями та марша

лом Жуковим за подану ним підтримку партійному бо

сові. Однак зріст в парті·ї авторитету популярного в 

большевицькій армії та серед московсько·го населення 

Жукова, який був міністром оборони і міг, опираючись 
на армію, здобути диктаторство над большевиць.кою 

•) За признанням на ХХ-му з'їзді парrії самого Хрущева, 

Сталін змушував його на своїх вечірках, для розваги "самого" І 
гостей, витанцьовувати гопака. 
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імпері'ею,налякав Хрущева, який таким диктатором 

фактично вже став. 

Аби позбутись і цього можливого суперника, Хру
щев, користуючись сприятливою для того політичною 
ситуацією, що сталась 4 Жовтня 1957 р., коли Москва 
першою пустила в обіг навколо землі виготовленого 

нею сателіта, виряджае маршала Жукова з особливою 

політичною місією до "братської" Югославії та відтіль 
до васал~ної Албанії, а в міжчасі перебування там Жу

кова ·готує в Москві· повалення його. 

Коли 26 Жовтня 1957 р. Жуков повернувся з подо
рожи до Москви, на нього вже чекали: постанова пре

зидії верховної ради СССР про заміну його на посаді 

:міністра оборони маршалом Малиновським та пленум 

ЦК КПСС, скликаний Хрущевим для вилучення з його 

складу Жукова за допущений ним в армії культ своєї 
особи. 

Очевидна безпідставність закинутої Жукову прови

ни змусила, проте, Хрущева затримати оприлюднення 

винесеної слухняним йому ЦК КПСС постанови про 

вилучення з його складу Жукова до пуску 2-го Листо

паду 1957 р. другого, у 6 1разів тяжчого за попередній, 
сателіта землі, з собакою у ньому, аби цією мировою 
сенсаuіею відвернути увагу і армії і населення від роз

прави з чотирижди героєм і маршалом большеницької 

Москви, а катом угорського народу. 

Викинутий з керівної верхівки боль.шевицької Мос

кви Жуков, напевно, за своею, унтер-офіцер·а царської 

армії, психологією, і на думці не мав суперничати з 

Хрущевим, яко-го недавно перед тим врятував від та

кої-ж розправи з ним групи Маленкова-Моло-това. 

Скандальною розправою з Жуковим Хрущев тільки 

ще раз показав, що він достойний заступник своїх по

передників і основному принципові Ма,р·кса-Енrельса

Леніна-Сталіна - для досягнення мети ніякими засо

бами не гидувати - не зрадить до гробової дошки. 
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НАЦІОНАЛЬНО - ІМПЕРІЯЛІСТИЧНИІіІ ХАРАКТЕР 

МОСКОВСЬКОГО БОЛЬШ.ЕВИЗМУ 

За використовування Москвою большевизму в своїх 

національно - імперіялістичних цілях с·відчить ряд 

фактів. 

Першим таким фактом є підтримка московським 

народом збройної боротьби, яку провадив больше

ницький уряд з народами, що були під пануванням 

Москви до повалення 27 лютого (12 березня) 1917 р. 

Е царату, за понавне московське панування над ними, 

всупереч оголошеній диктатором Леніним деклярації 

про ціл.ковиту незалежність тих народів від Москви, 

відповідно з принципом про самовизначення націй. 

Не можна не застановитись ІНа тій ролі, яку відо

грав в цій .боротьбі з большевицькою Москвою укра

їнський нарід, прийнявши перший удар її на себе. 

Після невдалих спроб захопити владу на Україні 

своїми прихвостнями, Ленін кинув 18 грудня 1917 р. на 
допомогу їм свої московські орди пд командою Анто

нова. Майже чотири роки боронив український нарід 

свою землю від пановного загарбання Москвою, але, не 

одержавши нізвідки дружньої допомоги і оточений 

ворожими сусідами, зазіхавш.ими на його родючі й ба

гаті на підземні поклади простори, врешті заломився. 

Так само скінчилась і остання спроба уряду Укра

їнської народної республики поновити свою визвольну 

боротьбу з еміrрації, у яку він змушений був 21. лютого 
1921 р. піти з рештками свого війська перед у кілька 

разів переважавтими його московськими ордами. 

Виведений в листо,паді м-ці того-ж року з Польщи на 

Україну легко з.одягнений (а вже почались були тоді 

морози) і налівозброєний загі'Н ·ко.заків потерпів в боях 
з московськими загарбни.ками поразку, а попавша до 

них у пол,он решта загону в кількості 359 ко·заків, за 

відмовлення іі зрадити батьківщину і перейти на бік 
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больше:вицький, була нНІМи· 22 листопаду 1921 р. під 
містечком Базаром варварські розстрі'ляна. 

Своїми незчисленними жертвами в боротьбі з мос
ковським большевизмои український нарід на довгий 

час затримав московські большевицькі орди від навали 

на Европу так як в давню минувшину спинив орди та

тарські від наваJІи на неі, але за~и~щена українським 
народом Европа не тільки не допомогла йому нічим 

в його смертельній боротьбі з большевицькою Мос

квою, а навпаки, перешкоджала його визвольній бо

ротьбі. 

Другим фактом тоі-ж націона-льно-імперіялістичноі 

політики .большевицькоі Мосн:ви є поширювання нею 

своїх володінь шляхом загарбань за рахунок сусідніх 
країн, не зважаючи на складені' з ними угоди про друж

бу та ненапад. 

Третім фактом тої-ж по.літики• больше·вицької Мос

кви є возвеличування нею таких національних імпері
ялістів Москви, як бувші її царі-.кати Іван rрозний та 

Петро 1-й, і введеня в іі ·Війську, з явною метою від
родження в ньому наці'онально-московсЬ'кого патріо
тизму, ще більше .кричащих і роззолочених офіцерсь
ких поганів (наплечників) ніж ті, що були на офіцерах 

за царської Москви і здиралИ'сь з них .большевиками за 

тимчасового уряду, після повалення царату, та воєнних 

орденів на честь таких імперіялістичних полководців 

царсь~ої Москви, як, наприклад, Суворов, який про

вадив найбільші загарбниць.кі війни, ведені Москвою за 

часів її розпутної цариці Катерини 11-ї. 

Четверти•м фактом такої-ж політики Москви є .вар

варські розправи її з населенням 'Країн, яким накинуто 

нею ко·мунkти'Чні режими і які вона, всупереч с.кладеним 

з ними мировим угодам і' принципам комуністичної 

революції, обернула на підлег.лі їй :васальні держа,ви. 
П'ятим та.кии фактом є запровадження в· усіх кра-
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їнах з ~омуністичним режимом обов'язкового навчан
ня -в їх школах російської (московської) мо·ви. 

Наре.шті шостим таким же фактом є спротив Мос

кви самостійності національних комуністичних партій. 

Так наприклад: сnроба комуністів України, після оку

пації її 6ольшевиц:ь:кою Москвою, відстояти самостій
ність бувшої там їх партії під назвою "Українська ко
муністична партія" (УКП) кінчилась не тільки ліквіда

цією самої партії, члени якої змушені були увійти в 

1923 р. до складу "Комуністичної партії ( большевиків) 
України" (КП/б/У) формації московських окупантів, но 

і ліквідацією згодом ії лідерів, як "буржуазних націо
налістів". 

Поведена комуністичною парті'єю Югославії само
стійна політика скінчилась вилученням Югославії в 

в 1948 р. зі складу "Комінформ" та ізоляцією її від 
інших .країн з комуністичним режи.мом. 

Небагато са,мотійности для своєї комунkтичної 

партії добилась і ·Польща в наслідок ~противу Москві 

в жо:втні м-ці1956 р., не з-важаючи на скрутний тоді 

стан Москви, в якому вона опинилась в зв'язку з пов

станням проти комуністичного режиму в Угорщині. 

За це свідчить висловлення секретшр~я польсЬІкої кому
ністичної партії Гомулко осудження угорського пов
стання, якому увесь польський нарід співчував. 

НЕНАВИt:ТЬ ДО БОЛЬШЕВИЗМУ (КОМУНІСТИЧНО-
ГО РЕЖИМУ) ПОНЕВОЛЕНИХ НИМ НАРОДІВ І 

ПЕРЕШКОДИ ВИЗВОЛЕННЮ ІХ 

Славетній український поет Тарас Григорович Шев

ченко такими словами охарактеризував існувавший за 

його часу в ХІХ-му сторіччі московський режим в Ро
сійській імперії і ставлення до нього народів ії: 

"На всіх язиках 
Усе мовчить, 

Бо благоденствує." 
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За пропаrандою большевиків, які заступили :'.ІОс
ковських деспотів у тій імперії, і зараз там "на всіх 
язиках усе мовчить, бо благоденствує". І цього ніхто 
не насмілиться там заперечувати, не ризикуючи якщо 

не зникнути, то, в усякому разі, попасти в місця, ІЗід

кіля немає вороття. 

Колиб, направду, населення там втішалось життям, 

не здавались би без бою німцям, під час наступу їх 
в 1941 р. на ту, захо,плену большевиками, імпер-ію, 

цілі армії її, а населення занятих німцями місцевостей 

не зустрічало-б їх х.лібом та квітами, доки не никри

лась така-ж сама брехня гітлерівської "визводьної' 
пропаrанди, як і брехня большеницької пропаrанди. 

Коли-б васальні народи большеницької Москви дій

сно втішались з накинутого їм комунkтичного режиму, 

як вона про це кричить, не шднімались би вони проти 

того режиму й самої Москви, як це сталось в червні 

1953 р. в Східній Німеччині, в липні 1956 р. в Польщі 

і в жовтні-листопаді 1956 р. в Угорщині. 

Наведені факти ворожих комуністам подій в загар

баІНих ними країнах та безперестанні тікання з них на

селення дають ясну картину тієї ненависти, що існує до 

комуністів серед аоневолених ними народів. Не зважа

ючи, однак, на це, самі вони, як показав досвід, не 

в стаІНі' вирватись з їх хижих лап. 

Від ~системи п.оневолення людства, з .визискуванням 
його найжахли,вІшою рабською ІПjрацею, комуністи ні-

коли не відмовляться, бо вони, .як ті п'явки, тілько 

А животіють висмоктуванням крови з поневолеиих 
ними народіІВ. 

"МИРНА" АВ'АНТУРА МОСКВИ та ПРОВОКАЦІйНЕ 

НАЦЬКОВУВА'ННЯ НЕЮ· НАРОДІВ АЗІІ І АФРИКИ 

Базікаючи увесь час про можли·вість "співіснування'' 
вільного світу з ·комуністичним, Moc~ma, .користуючись. 
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з роз'єднання вільного світу, далірозкладає його сво€ю 
підступною роботою .в ньому і його-ж. руками посту· 
.пов о відриває від ньогр, ·кра~ну за країною, а народи 
їх по.неволює і грабує. 

В такий -підступний· спосіб м·ос,ква, починаючи від 

1917 р., крім загарбаних нею: китайських Танну-Туву 

та Зоннішної Монголії, Грузії*), частини Фінляндії, 

Естонії, Латвії, Литви, Східної Прусії та японських Пів
денного Сахаліну і Курильських острові.в, відірвала від 

вільного світу і обернула на комуністичні, з васальною 

підле-глістю їй: Польщу, Чехо-Словаччину, Угорщи

ну, Румунію, Буш·арію, Албанію, Східну Німеччину і 

Північну · Коре·ю, То~і-ж була відірвана Москвою від 
вільного світу і обернута на: таку-ж підлег лу їй кому
ністичну державу і Югос.1авія, та диктаторові її Тіто 

(Іосиф Броз), ·зручно .використавшому погіршені після 

останньої світової війни відносини між Москвою і Аме~ 

рикою, пощастило в 1947 р. спекатись підлегJ[ости Мос
кві· і; за допомогою Америки, самостійно запанувати 

в ЮгосJІавії. Проте Тіто, як той "вовк, як його не 

годуй, а він на ліс nоглядає": одержавши від· Америки 

на півтора мілі,ярда долярів військової та економічної 

допомоги, він ·В міжнародній політиці підтримує не 

демократичну Америку, а близьку йому до серця дес
потичну колоні,яльну Москву, демонстративно показу

ючи тим свою солідарність з московською большениць

кою зграєю. 

Крім того Москвою відір.вано від вільного світу і 

о6еrрнуто на комуністични'Й 600-мілійоновий Китай, за 

винятком де-яких його островів та відібраного в остан-

•)Загарбання Москвою сталінської батьківщини - rрузії, яка 

за диктатури Леніна була визнана незалtежною від Москви, пере

ведено nісля смерти Леніна з ініціятив.и і під керівництвом самого 

Сталіна для зміцнення тим його позицій в боротьбі за спадщину 

Леніна. 
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ню світову війну від Японії острова Формози (Тай

вань), що залишились у володінні національного ки

тайського уряду Чан-Кай-Ши. Комуністичним же Ки

таєм загарбано ·бувши й незалежним Тибет, а .після того, 

з& участью Москви, відірвано від вільног,о світу і обер

нено на пі'длеглу йому комуністичну державу північний 

Вєтнам. 

Посла•блюючи такою тактикою вільний світ, .боль

шевизм не тільки посла6лює цим єдність і відпорність 

того світу к.омуністи'Чному наступові на нього, що вже 

позна'Чилось очоленим індійським першим міністром 

Неру "невтралізмом" ряду азійських та африканських 
краін, але й посла6лює спротив комунізмові панево

лених ним нар~одів, відбираючи в них надію на виз

волення. 

Не дивлячись на ці безnеречні факти одвертої кому

ністичної аrресії, большевицька Москва на увесь світ 

галасує про її боротьбу за мир, якій nерешкоджає 

дем~ократичний захід, і, називаючи його "імnеріяліс

тичним" (в тім і Америку, яка такою зовсім не є), 

нацьковує на нього інші· народи, зокрема культурно

відсталі народи Азії і Африки, далЬІніше поневолення 

я·ких nоставила найближчою своєю метою. 

Що така nponaraндa Москви є .безстидною брехнею, 

досить згадати недавню криваву розnраву її з Угор

щиною, незалежність якої rарантована складеною з нею 

"чотирма великими" (в тім і Москвою) мировою уго
дою. Навіть в цьому виnадку, який зобов'язував інші' 

три великі: Америку, Анrлію і Францію сnинити аr

ресію їх віроломної партнерки -Москви, вони, задля 

збереження миру, не взялись за зброю, а аnелювали до 

Орrанізації Об'єднаних Націй. На жаль, засудивши аr

.ресію Москви, ОН виявилась бе.зсилою змусити Москву 

.ви.конати постанови пленуму ОН про негайне виведен

ня нею своїх озброєних до зу.бів орд з Угорщини. 

Не діставши по зубах, Москва завжди свої зобов'я-
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заня іrнорувала і тому-ж навчи.ла свого нового націст

ського союзни.ка Насера. 

До цього необхідно додати, що якраз тоді, коли 

большевицька Москва, а за· нею комуністичний Китай 

поширювали шляхом загарбань свої вол·одін.ня та від

ривали від вільного світу країну за краї'Ною, обертаю

чи їх на підлеглі їм комуністичні держави, демократич

ні держави, яких Москва і її васали називають імпері
ялістичними, не тільки не поширювали в який-будь 

спосіб своїх володінь, а навпаки, ві·дмовлялись від 

бувших в їх колоніяльному володінні країн і давали їм 

цілковиту незаІJІежність від них. До таких країн нале

жать: Індія, Пакістан, Бірма, Цейл,он, Судан, Золо·гюі 

Беріг (Гана), Малайя та інші, що були під володінням 

Анrлії; Індокитай, Марокко, Туніс та інші, що були під 

володіЮІя:м Франції; Індонезія, що була під володінням 

Голяндії і нарешті Лібія, що була в останню світову 

війну звільнена Анrлією від володіння Італії. 

Америка-ж не має колоній взагалі, як не рахувати 

Порто-Ріко, що задовольняється широкою автономією 

і не бажає від Америки відділятись, і боронить країни 
від аrресії. Наприклад, в останню світову війну, що роз

почата була націстською Німеччиною ·в союзі з боль

шеницькою Москвою, Америці прийшлось пот~м бо

ронити саму Москву ·від нападу на неї ії віроломної 

союзниці. Не зважаючи на це, невдячна, забріхана, 

зрадлива і фактично імперіялістична .большевицька 

Москва навіть не згадує про це та про ту величезну 
допомогу, яку одержала ,вона тоді ·від Ам·ери:ки і за 

яку ще й досі не роарахувалась з нею. 

Америка не застановилась боронити в листопаді 

1956 р. нового моско·вського союзника, націстський 

Египет, від нападу на нього Ізраеля та союзних з Аме

рикою Англії і Франції, які намагались зброЕю відно

вити порушені Египтом, з намови Моск·ви і за її прак

ти·кою, укладені з ними угоди пrро Суецький канал. 
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Не маючи арrументів заперечити радіеві контрпере· 
дачі Заходу на її брехню, Мос~ва вдалась до заглу

шувания їх. Цей факт сам· по собі є вже до.статні1м до

казом забріханости Москви і. правди-вости заглушу
ваних нею .передач західньої демократії; 

Проте yd ці факти, що ясно овідчать за обдурюван
ня людства комуністИЧІНою потворою, нічому не навч•и
JІИ деяких Інародів вільного світу, оокрема т. з. ,,нев-

траJІІЬІНИХ", і ;вони, як ті загіпнотизовані ІКрокодилом 

кролики, самі ,йдут.ь в Ійого роздзявлену пащу на 

з'їдження. 

Між іншим та сама европейська демократія, яка 

допомогла московському большевизмові встати на ноги 

в. :20-х роках, коли він уже конав, і зараз пр·овадить 

ту саму політику зміцнення· комунізму, розбиваючи 

єдність проти нього народів вільного світу. Бо чим, як 

не -сприянням комуні,змові, можна назвати, наприклад, 

визнання державами европейської демократії уряду ко

муністичного Китаю та -постачання останнього і больше

видької Москви стратеrічними матер'ялами і товарамИ, 
часто навіть одержуваними ними, в порядку військової 

допомоги, від союзної Америки? Цих держав навіть 

участь їх в орrаніз.ованій ·Об'єднаними НаціямИ зброй-· 

иій обороні в 1950-53 рр. Південної Кореї, на яку, з 

ініціят:и~.и Москви, напали комуні-стичні Північна Корея 

і .китай, не стримала від постачання комуністам аrресо

рам · стратеr.ічних матер' ялів та то.варів. До т,ого, як 

ствердж.ено. американським генералом Мак-Артуром; 

який керував військо'Вими операціями в Кореї, Англі~. 
j. Франція ставили там J<атегоричний сnротив рішучим· 

військов:им діям лр.оти аrр~сорі-в, ~в наслідок ·чого 

блискуча перемога генерала Мак-Артура над останніми 
під· Інqоном, в ·Південій Кореї, ·була зведена на нівець·~ 

а· 8іййа, що провадила•сь з ними', в основному ·сИ.лами· 

Америки, програна;·. 

Нарешті чим, ·Як не зміцненням комунізму;. можна 



наз.вати П•Оділення 21 лиnнЯ 1954 р. в Женеві Францією 
раз.ом з комуністич.ни.ми Москвою та Китаєм, за посе
редництвом Анrлії і наперекір Америці, бувшого під 

володінням Фра.нції В€тнаму на північний .комуністич-

ний і південний д_емократичий, не питаючи навіть вєт-· 

вамців? 

До чоr·о така сприяюча комунізмові поІJІітика віль-· 

но ло- світу ("співіснування" за комуністичною терміно

льоrією) може привести його, ясно показує дивовижне 

rі·осилення комунізму, режим якого охопив вже більш 

ніж третину усього людства 'і шириться далі, за що 

ясно свідчить я-вно аrресивне озброєння Москвою 

захворілих на гітлері1всь·ку хоробу (націонал-соція

лізм) Еrипту в Африці' та Іє·мену і Сирії в Малій Азії. 

Як показав спротив усього цивілізованого світу ar
pecii большевицЬІкої Москви, .що намагалась після ос· 
танньої світової •Війни захопити своїми V -ми .колонами 
та васаламн Грецію, Турцію, Іран (Персію) і Південну 

Корею, моск·овська комуністична потвора, ховаючись 

в своїй arpecii на вибрану жертву за чужою спиною, 
·Відступає тільки перед силою. 

Отже за·безпечення народів •Ві~ьного світу від по

неволення їх варварським комунізмо-м є лише в без

компромі·сові.й (за його прикладом) боротьбі з ним 

у себе внут.рі й назовні та в постійному і широкому 

·викриванні перед світом правди про комунізм та його 

тиранію, і нарешті в реальній допомозі усього вільного 

світу визволенню з під комуністичного режиму п·оне
волених ни-м народі'В. 

Комуністичний світ, зокрема Москва, витрачає на 

пропаrанду своєї брехні величезні кошти, не рахую

чись з розміром їх. Тим більше цивіліао~ваний світ не 

повинен обмежувати себе витратами на поширення 

серед людства правди про комунізм та про се1бе, бо 

які-б не були великі витрати на цю інформацію, ·вони 
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не перевищуть вартости свободи, як·ою втішаються 

народи •Вільного світу. 

Кров'ю й численними жертвами працюючих і мо

лоді започатковане в жовтні-листопаді 1956 р. на .ву
лицях Будапешту та інших міст Угорщини· ідеологічне 

розброєння варварсь:кого комунізму і такої-ж потвори 

його, московськоrю большевизму, вимагає ·ві·д усього 

ци•віwІізована:го світу за •всяку ціну завершити його. 

В ЕПОХУ СВОБОДИ І ЦИВІЛІЗАЦІІ :НЕ МОЖЕ 
БУТИ МІСЦЯ СЕРЕД ЛЮДСТВА ЦАРСТВУ РАБ· 

СТВА І БАНДИТИЗМУ ! 
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Кольпортер 
Sydor S а r а n с z u k, 
66 Colbeck St., 
Toronto 9, Ont., Canada . 

. . . ll :r.;; .. 194. --
Всечесний Отче! 

Нову книжку Сидора Запорожця "СНИ, ЧУДА, 
БР А ТИ", надсилаю всім без винятку особам, адреси 

яких маю, тому, що ми ставимо такі умови : Якщо 
Ви маєте гроші, то, будьте ласкаві, надішліть лише 

одного доляра для покриття витрат, пов'язаних з 
її виданням. 

Якщо ж,, в силу якихось нещасних обставин, 

Ви не маєте грошей, то не надсилайте нічого, а 

книжку читайте самі й іншим давайте. 

За Р. іше надіслан· книжки Сидора Зап ожця: 

"КО}К Ий ПОВИНЕ ЛЬНО
ПОБ ТОВІ ПРОБЛЕ И", якщо Ви за ни досі ше 

ласкаво надіслати іхню вар-

ТаІ<ож дуже й дуже прошу надіслати хоч кілька 

адрес сво їх близьких та знайомих, яким я також по

шлю ЦЮ КНИЖКУ. 

З правдивою до Вас пошаною 

та щирим українським привітом 

СидІр Саранчук-?/ 
І<ольпортер~. -

ПРПМІТКА: Прошу дуже авернутz' увагу на те, що r..-·.пу 
рішня моя адреса не та, що була. ро.ніше, а тому на 1rоперmа,т По~ 

даниж Аmою до "tшжо", па~~:ісJІаннх ;в;о 1-ro ~ічпя 1958 p.j треба 
бу8є ounpaautnu ЧІІсnо мму та н&авf ву~иці. 



ДРУКАРСЬКІ ХИБИ 

на належало 

стор. у 'РЯдку надруковано надрукувати 

5 13 згори справи правн 

5 16 знизу •В'Я.ЗНМ'И в'язнями 
5 18 згори криваву кроваву 

6 4 згори філософаї філософії 
9 1 знизу криваІВим кро.вавим 

10 7 з ниву ніст:ю ністю 
10 7 знизу :безчесністью безчесністю 
10 14 знизу підле,глістью підлегліостю 
15 19 знизу rnpe пред 

21 13 згори •КОНТрдеВО- контр~~во-
люції люцп 

24 14 знизу власністью власністю 
25 16 знизу 6езкоіш- безкош-

товною товною 

27 5 згори Однако Однак 
29 з знизу 

у прим. арештовану а решто ву-

ван у 

29 8 знизу 

у прим. смертью смертю 

З5 12 знизу слнжбу службу 
Зб 1 згори кривава кровава 

37 з знизу Шварцбардом Шварцбартом 
42 1 знизу 

у прим. катвиях катівнях 
42 6 згори окцентра- концентра-

ційних ційних 
43 16 знизу неминучістью неминучістю 
48 з згори словите елонуте 

49 4 згори револяцію революцію 
55 1 знизу 1880 1878 
56 4 згори цаський царський 
56 10 ·знизу від іл відді.л 
57 5 знизу сформулюва,в зформулював 

57 12 згори веtр-е-сня березня 
57 12 згори кривавого .кровавого 

58 2 знизу 

·у прим. мировому світовому 
61 16 згори nе,рший першим 

61 17 знизу ПД під 
66 12 знизу кри·ваву кроваву 

68 4 знизу Південі й Південній 
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