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1. Війна за великі торговельні шляхи, за жерела сирівців і топлива.
Світова війна 1914 — 1918 р.р., погубивша
житє десяток мїліонів людий, знищивша кольосальні богацтва, нагромаджені у всіх краях про¬
тягом десятиліть світового труда, велась за посїданв жерел сирівців і топлива та за великі зелїзнодорожні і морські шляхи до тих країн,
які були богаті тими жерелами. сирових ма¬
теріалів і топлива.
І так, великий панґерманський проект баґдадської дороги, питане, яке було майже про¬
тягом 25 літ перед світовою війною, одним із
найголовнїйших пунктів, довкруги котрих обер¬
талась вся міжнародна політика того періоду,
мав пособити здїйсненю слідуючих основних ці¬
лий німецького імперіалізму.
З одної сторони, баґдадська зелїзна дорога
мала була утвердити паиоване Німеччини, ногіерше, в Константинополі, себ то на Босфорі
і Дардалелях, або инакше кажучи — на вели¬
кій воєнно-торговельній дорозі із чорноморських
портів України і Кавказу до Середземного мо-
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ря і Суезу; по-друге, на великім історичнім шля¬
ху від Балкану через старинні царства: Лидію,
Гераклїю Цезарію, Вавилонїю, Сирію, себ то
тою дорогою, котрою ішов Александер Македон¬
ський до Перського заливу і Індійського океану
— який відчиняв браму до 300-мілїонової Індії,
того жемчуга в короні Бритійської імперії.
З другої сторони, багдадську дорога мала
була прикувати сталевим ланцюхом до побідної
колїсницї німецької імперії розпадавшу ся оттоманську імперію і віддати до розпорядимости німецького капіталізму і иідприємчивих ні¬
мецьких промисловців всі жерела сирівців і топлива, всі невичерпаємі підземні богацтва Ма¬
лої Азії і особлтшо Мезопотамії, сеї чудової кра¬
їни, на плодородних рівнинах котрої змінялись
одна за другою імперії, котрі панували над сві¬
том своєю могучістю і своєю цивілізацією, —
Мезопотамії, в однім із місць котрої, як каже
передане, мав колись знаходитись земський рай.
Здійснене багдадської дороги, опановане от¬
аманського наслїдства значило, з одної сторо¬
ни, закріплене німецького панованя, німецької
геґемонїї на великих воєнно-торговельних шля¬
хах з України, Кавказу і Балканського пів¬
острова до решти Европи, до Азії, Африки і Амєрики; по-друге, монопольне опановане пребогатими малоазійськими жерелами сирівців і то-
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плив а, як: покладами мідної руди в Діарбекірі
і Аґрамі, могучими жерелами нафти в Баґдадї,
плодородними рівнинами вілаетів Басори і Мосула, котрі доставляли щоденно великанську
кількість пшеницї, вівса, кукурузи, бобу, а
дальше бавовняними плянтаціями в Мезоиотамії, при помочи встановлена і розвита котрих
Нїмцї задумували повалити геґемонїю Злучених
Держав на світовім бавовнянім ринку і освободити Німеччину від американської бавовняної
залежності!.
Точнїсїнько так само в питаню про Марокко,
в борбі за сю африканську країну, із-за котрої
протягом ІІОСЛЇДНИХ лїт, перед світовою різнею,
Европа кілька разів, а іменно вже в 1905 р., від¬
так в 1908 р., а врешті в 1914 р., знаходилась
на волоску від війни, ми маємо той же конфлікт
за великі торговельні шляхи і ж’ерела сирівців
та топлнва. Борючись із-за Марокко, Німеччина
і Франція змагали до того, щоб опановайєм тої
території, по-перше, утвердити, кожда для се¬
бе, свій виключний вплив на атлянтійськім по¬
бережу Африки і на великій Середземній воєн¬
но-торговельній дорозі, від Ґібральтару до Су*
езкого каналу; по-друге, монопольно захватити
підземні богацтва Марокко і перше всего, як се
доказав француський посол Марґон на засіданні
француеької палати послів 21. падолиста 1913
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р., зелїзпі і мідні рудника тої африканської те¬
риторії, перевисшаючі своєю якістю знамениті
рудники в Більбао, і непочаті ще поклади ву¬
гля мароканської підпочви. Відомим є, яку то
ролю відограли німецький металюрґічний син¬
дикат братів Манесманів, з одної сторони, а
француський металюрґічний синдикат арматного короля Шнайдсра, з другої сторони, в мароканській політиці обох країн, а також і в викликашо світової війни.
Те, що було очевидним вже перед війною,
іменно стремлїнє кождої з великих імперіалі¬
стичних держав монопольно опанувати найважнїйшими світовими, шляхами і найголовнїйшими країнами, з богатими жерелами сирівців і
топлива, ся тенденція імперіалізму, можна ска¬
зати, з осліплюючою яркістю показала ся в про¬
цесі світової війни. Так, сейчас по перших побідах німецького оружя вся німецька преса оповістила, що Німеччина бореть ся, по перше,
за “свободу мо-рей”, т. є. за знищене анґлїйських укріплень в Ґібральтарі і Суезї, або инакше кажучи, за знищене анґлїйської геґемонїї
на великих торговельних морських шляхах і за
перехід сеї геґемонїї в руки Німців; по-друге,
за прилучене до німецької імперії прилягаючих
до її границь бельгійських, француськпх, укра¬
їнських областей, богатих вуглем і зелїзом. Ні-
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мецькі імперіалісти ставили основним услівєм
мира з західними своїми сусідами прилучене
до Німеччини вуглевих районів Бельгії, бріен¬
ського зелїзного басейну, котрий належав до
Франції. На сході німецькі імперіалісти стре¬
міли до опанована над вуглевими і зелїзними
басейнами Польщі. З другої сторони, імперіа¬
лістична Франція поставила собі за ціль відір¬
ване від Німеччини зелїзно-промислового ба¬
сейну Вльзас-Льотар'инґії з зелїзними рудника¬
ми і сталевими заводами та всего вуглевого ба¬
сейну Саарп. В відірваню від Німеччини сих
областий в дійсності! заключаеть сн суть версальського мира.
Так отже, світова війна велась за великі тор¬
говельні шляхи і за жерела сирівців та топлива. Україна з її безмежними природними богацтвами, з її знаменитим ґеоґрафічним положенем, положена на перехрестю шлахів з за¬
хідної Европи до Чорного, Азовського і Каспій¬
ського морей, до Кавказу з його мінеральними
богацтвами і великанськими покладами нафти,
з кождим днем все більше зростаючим значінем
в господарському житю народів, а дальше до
Туркестану з його бавовнаними пллнтаціами,
до Персії і всеї середної Азії, не могла не стати
обєктом жадоби зі сторони всіх імперіалістич¬
них держав.
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2. Українська гіпнот.
На другий день після Брєсть-Литовського
мира, німецькі імперіалісти кинули свої вій¬
ська не в північну або центральну Росію, не про¬
ти Москви або Петрограду, а на Україну. Ко¬
ли німецькі дипльомати старались посіяти не¬
згоду між Совітською Росією і Україною, вони
робили се тому, щоби, ослабивши Україну, ма¬
ли спромогу прямим або посередніш способом
анектувати послїдшо і прикувати її до побідної
колїсницї німецької імперії.
Коли німецька революція в падолисті 1918
р. розбила троп Гогенцолернів і німецькі оку¬
паційні війська рушили до дому, на зміну захватчикам в шоломах прийшли нові завойовни¬
ки. Після упадку Гогенцолернів і розбитя Ні¬
меччини Україна зробилась обектом жадоби, за¬
хватних гілянів, зі сторони француських і анґлїй
ських капіталістів. Коли Краснов і Скоропад¬
ський були аґентами німецького імперіалізму,
працювавшими в користь закріплена німецької
геґемонїї на Україні і Донї, Денїкін і Вранґель
оказались, иаоборот, орудем здїйсненя завойовннчих плянів анґльо - француського імперіалі¬
зму перше всего в відношеню до України. І, як
відомо, занивши Харків і Царицин і давши сво¬
їм військам історичний приказ іти на Москву,
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Денїкін, все таки, не рушив прямим шляхом в
напрямі Москви. Він повернув в ліво на тую-ж
Україну і став занимати Екатнрпнослав, Пол¬
таву, Київ... Доперва при кінци вересня, три
місяці після згаданого приказу, розпочалась
акція Денїкіна на воронїжськім і курськім на¬
прямах. Очевидно, Денїкін спішив ся, щоб за¬
панувати остаточно над Україною в інтересах
і після приказу свого віїстого начальства —анґлїйської і француської буржуазії. Але,
стративши три місяці на завойоване лівобереж¬
ної і правобережної України, він ослабив свої
боєві сили і таким способом приспішив свою загибіль в борбі з грізним противником — Совіт¬
ською Росією.
По розбнтю Денїкіна Україна, здавалось,
була вратована від цупких обіймів західно-євро¬
пейського імперіалізму. Но ось на зміну чор¬
носотенному козацтву і золотопогоннохму офі¬
церству виступає в ролі претендента на Укра¬
їну шляхецька Польща.
Маніфест Пілсудського в найяркійший спо¬
сіб розкриває карти пануючих кляс Польщі.
Маніфест Пілсудського не оставляє жадного су¬
мніву що до дійсних цілий шляхецької Польщі
в війні з обома федеративними републиками.
Ся ціль заключаєть ся в окупації України поль¬
ськими військами і опанованю України.
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І онять ми бачимо, що замість того, щоб іти
прямим шляхом через Смоленськ на Москву
і звести бій з грізним противником на полях Со¬
вітської Росії, шляхецькі війська ідуть тим же
шляхом, яким ішли Карл XII, Нїмцї і Денїкін.
Така то сила притяганя до України або, як впсловлюєть ся тов. Ен-Ен, “української гіпнози”,
дїлавшої на всїх противників радянської влади
і немов затуманювавшої їхній розум. Щож ро¬
бить Україну обєктом так палких бажань зі сто¬
рони стервятників капіталізму, в чім жерело
української гіпнози, притягаючої сили Укра¬
їни, безвідпорно дїлаючгіх на всїх противників
радянської влади ?
Діло не лише в тім, що Україна являеть ся
взагалі одною з найбогатших країн в світї з її
природними скарбами, але діло в тім, що Укра¬
їна посідає основні елементи продукції, — ву¬
голь і зелїзо, без котрих не можливо пустити
в рух нї одної фабрики, але і основні елементи
корму для людського орґанїзму—хлїб, масо, цу¬
кор, товщі і сіль. Нинїшна Німеччина, напримір, не має нї вугля нї хлїба. При услівю збе¬
режеш! капіталістичного ладу вона засуджена
на загибіль, на вимиранє. Її грозить гірша до¬
ля, чим судьба Іспанії, котра із цвитучої колись
промислової країни перемінилась в найбіднїйшу країну Европи, Як капіталістична держа-
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ва, Німеччина від нині може істнувати лише
тодї, колиб вона відобрала від Франції ЕльзасЛьотаринґію і саарський басейн, колиб знова заняла Україну, — одним словом, після нової сві¬
тової війни, яка булаб авантурою ще більше без¬
умною і ризиковною, чим авантура 1914—1918
р.р. Навіть Франція і Анґлїя, не дивлячись на
свої кольосальні територіальні богацтва, не мо¬
жуть втриматись еще довго без піддеряжи зі
сторони України і Совітської Росії з її Туркестаном, богатим бавовною, Кавказом, богатим
нафтою і т. д. Є на світі лише одна капіталі¬
стична країна, котра може проістнувати, не ко¬
ристуючись богацтвами України. Але ся краї¬
на — ЗлученКДержави — находить ся на дру¬
гім континенті. Вона посідав і хлїб, і вуголь,
і зелїзо, а навіть і бавовну в достаточній кілько¬
сті!, і тому американська буржуазія менше, чим
француська і англійська, заінтересована в поваленю радянської влади в Росії і на Україні
і в опанованю богацтвами послїдної.

3. Богацтва України. Роля України в світо¬
вім господарстві перед вибухом війни.
Відомо, яку ролю грало до війни українське
збіже в заосмотрюваню населеня західно-євро¬
пейських країн. Українське жито ішло до Ні-
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меччини, українська пшениця — до Анґлїї, а
почасти до Італії. Україна продукує, головно,
збіже, особливо — пшеницю і ячмінь. Після
даних про продукцію, ввіз і вивіз, за пятилїтє
1909—1913 р.р. середна, чиста надвижка 9-ох
українських ґубернїй виносила 180,000,000 пу¬
дів пшениці і 211,000,000 пудів ячменю. Да¬
леко позадї іде жито з надвижкою 32,000,000
пудів, а іде дальше овес, з надвижкою 9,000,000
пудів. Вся по пятилїтю середна надвижка чотирох головних родів збіжа виносила велику ма¬
су — 132 мілїони пудів. Само собою розумієть
ся, що при дальшім проґресї рільничої культу¬
ри на Україні продуктивність її урожайної почви значно піднесеть ся і Україна буде в змозї
давати величезну надвижку збіжа для заосмотрюваня других країн.
Крім збіжа Україна вивозила за границю
і скот, правда в незрівнано меншій кількості!.
Після даних зелїзнодорожної статистики з девятьох українських ґубернїй середній! триріч¬
ний 1912—1914 р.р. чистий вивіз виносив всего 231,000 голов або около б мілїонів пудів. 0чевидно, що в сїії області! при інтенсифікації
плеканя худоби Україна зможе вивозити до дру¬
гих країв без порівнаня більшу скількість скота.
Дуже важну ролю в господарстві України
на передодні війни грала продукція цукру.

МІЖНАРОДНОЇ КОНТРРЕВОЛЮЦІЇ

—

13

В 1913—1914 р.р. на Україні було в руху около 200 пісочно-рафінадних заводів, продукував¬
ших в пятилїтю 1909—1914 р.р. кождого року
пересічно до 67 міліонів пудів.
Спірту 40 % в девятьох українських ґубернїях в пятилїтю 1909—1914 р.р продукова¬
но кождого року пересічно ЗО мілїонів відер,
з чого зуживалось в себе лише 61 %. І і а движку
вивозило ся до Великоросії, на Кавказ і до дру¬
гих країн...
На передодні війни Україна являлась найважнїйшнм доставщиком яєць на світовий ри¬
нок, які вивозились рік-річно за границю тися¬
чами ваґонївн
Вже з сего побіжного огляду розмірів укра¬
їнської експортової торговлї продуктами сіль¬
ського господарства на передодні війни очеви¬
дно, яку ролю питане екепльоатації України
і насильного в случаю потреби вивозу її збіжа,
скота і т. д. в західно-європейські краї мало бу¬
ло відгравати но кількох роках війни, в наслід¬
ку світового зубожіня і світового голоду, насту¬
паючого на всю Европу. Не дивно, що на дру¬
гий день після Бресть-Литовського мира ні¬
мецькі імперіалісти кинули свої війська не
проти ворожої Росії, а на “заприязнену” Украї¬
ну. Як згадував тов. Раковський в своїм докла¬
ді з 18 мая 1920 р. на 4-ім всеукраїнськім з'їзді
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рад, петлюрівська Україна після договору, ви¬
ключеного між Українською Народною Републнкою з одної сторони і Німеччиною та Австрі¬
єю — з другої, мала була дати до 1-го червня
1919 р. 75 мілїонів пудів збіжа, 11 мілїонів пу¬
дів живого скота, 30,000 овець, 2 мілїони штук
дробу, 45,000 пудів товщу, 2% тисяч ваґонів яець, 2% мілїонів пудів цукру, 20 мілїонів лі¬
трів спірту і т. д.
Питане про український вуголь і зелїзо відограло величезну ролю в нашій горожанській
війні. Донецький басейн, занимаючнй перше
місце серед других промислових районів Схід¬
ної Европи що до богацтва вугля 4 зелїза, являеть ся точкою опертя для нашої родимої і між¬
народної контрреволюції в боротьбі з Совітською Росією і Україною. Краснови, Калєдїни, Денїкіни і їхні європейські патрони мріяли відірванем донецького басейну від Росії і України
посадити обидві радянські републики на холод
і голод, викликати цілковитий паралїж зелїзних доріг в Росії і на Україні і спинене всего
господарського житя в країні, викликати пов¬
стане обезумівшого від мук голоду і холоду населеня проти радянської влади. З другої сто¬
рони, чужоземний капітал був занадто заінте¬
ресований в донецькім басейні, щоби віддати
його без бою Радянським Републикам і втратити
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ті кольосальні доходи, котрі давала європей¬
ським капіталістам експльоатація донецького
басейну.
Відомо, що на другий день після Бресть-Литовського мира імперіалістична Німеччина по¬
чала змагати до опанованя донецького басейну
і німецька імперіалістична преса посвятила не
мало колюмн описам богацтв Донбасу, обшпрно
вичислюючи, яку скількість вугля, металю, руди
німецькі підприємці і німецькі окупаційні вій¬
ська зможуть здобути з сеї області! в інтересах
німецького промислу.
Коли німецькі війська були змушені поли¬
шити донецький басейн, то він став обєктом за¬
хватних стремлїнь зі сторони держав антанти.
Що тичить ся донецького вугля і зелїза, —
коли правда, що до світової війни наш вуголь
і зелїзо лише в незначній КІЛЬКОСТІ! вивожено
за границю, за те, що може бути важнїйше з точ¬
ки погляду інтересів міжнародного імперіаліз¬
му і контрреволюції, — донецький вуголь і зе¬
лїзо явились маґнетом, притягнувшим в Дон¬
бас величезні європейські капітали. Англій¬
ські, француські і бельгійські підприємці вложили величезні суми в металюрґічні підприєм¬
ства і вуглеві шахти донецького басейну, і фа¬
ктично металюрґічний і вуглевий промисли
Донбасу в цілості! находились до жовтнего пе-
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ревороту в руках анґльо-франко-бельґійського
капіталу. На передодні війни 1914 р. з 3,600
коксових печий в камінно-вуглевих копальнях
Донбасу з продукцією 175 мілїонів пудів, 3,150
печий з продукцією 153 мілїонів пудів коксу на¬
лежали до акційних компаній з виключно заграничним капіталом. ІЦо тичнть ся металюрґічного промислу, то й тут заграничний капітал на
передодні війни являв ся цілковитим геґемоном.
Так, відомий “Продамет”, згромадивший в своїх
руках 60 % всеї продукції металю, являв ся, го¬
ловним робом, синдикатом бельгійських і француських капіталістів. Центральний заряд то¬
го синдикату находив ся в Парижі.
Заграничні капіталісти цілковито володіли
зелїзнимн рудниками Кривого Рога. Криворожська зелїзна руда що до кількості! зелїза, яке вона містить в собі, належить до найлучших
в світі. Добуток криворожської руди бистро
зростав протягом XX столїтя, далеко переганя¬
ючи зріст других наших зелїзнорудних районів.
В 1906 р. він виносив всего 111 мілїонів пудів,
в 1909 р. досягнув 202 мілїонів пудів, а в 1913
р. 380 мілїонів пудів. Значна часть сеї прекра¬
сної руди завсїгди вивозилась за границю, голов¬
но до Німеччини і Анґлїї, де її переробляли в чу¬
гун (лите зелїзо) і зелїзо і ввозили назад до Ро¬
сії.
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Потребуючи сильно в результаті війни і за¬
гального з’убожіня засобів нашої руди, імперіялїстична Німеччина поставила одною з умовив
Брестського договору св о бідний, безналоговий
вивіз руд з Росії і України. При незначній кіль¬
кості! запасів зелїзної руди на Україні викона¬
не тої вимоги грозило серіозною небезпекою го¬
сподарській будучностн України. По відході ні¬
мецьких військ, криворожська руда, зовсім при¬
родно, повинна була притягнути до себе увагу
француських, бельгійських а особливо англій¬
ських капіталістів.
Заграничні капіталісти вложили великі су¬
ми не лише в металюрґічні рудники, заводи і ву¬
глеві копальні Донбасу, але і в міські трамваї,
електричні стадії, зелїзні дороги і инші проми¬
слові підприємства всеї України, і через те, розуміеть ся, не були настроєні відказатись без
бою від своїх доходів. Коли Нїмцї забрались
з України, Петлюра, котрий раньте продав Україну Вільгельмови II, поїхав в Одесу до француського генерального консули д’Ансельма,
щоб заключити новий договір продажі України.
Після того договору всі зелїзні дороги України
мали перейти для Франції в руки француської
біржі.
Що тичить ся імперіялїстичної Анґлїї, її
в питаню про Україну ще більше, чим питане
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про економічне відвойоване вуглевих і металюр' Річних районів Донбасу, а дальше, концесій на
українські зелїзні дороги, електричні стадії
і т. д., інтересує проблема завойованя україн¬
ського збіжа. Впливова анґлїйська буржуазна
ґазста “Дейлі Телеґраф”в статї, опублікованій
в серпні минувшого року в часі наступу Денїкіна, писала: “Урожай на Україні вдоволяючий
і він може покрити потреби Европи, єслиб
тільки приложити достаточно труду”. Тов.
Сокольнїков цитує з анґлїйської “Білої Книги”
характерне донесене одного з анґлїйських аґентів лордові! Балфорови про большевиків: “Европа буде відчувати серіозний недостаток кор¬
мових продуктів до тої пори, поки поля Росії
не будуть використані настільки, гцо Росія —
сей головний шпихлїр Европи — своїм експор¬
том збіжа зможе заосмотрювати всі європей¬
ські держави”* ).
В періоді, попередившім світову війну, був¬
ша російська імперія з її 200 мілїонами населеня, з її безграничними територіями, завішавши¬
ми більше чим одну сему часть земської кулї,
з її невичерпуємими природними богацтвами,
з її рільничими продуктами, грала кольосальну
ролю в світовім господарстві. Ся роля не ки*) “Правда”, 12 мая 1920 р.
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далась в вічи, прикрита грошевою формою това¬
рообміну. Кольосальне удільне значінє росій¬
ського експорту, його велике значінє для світо¬
вого господарства було замасковану малознач¬
ною вимінною риночною вартістю нашого вивозу.
Так як російські товари вивозились за границю
в видї сирівців, в необробленім видї, вони були
цінені дуже низько і загальна вартість росій¬
ського вивозу, виражена в грошевій формі, в ру¬
блях, франках, фунтах штерлїнґів, була до
крайности мала в порівнашо з її реальним значінєм в світовій господарці. За те многі предмети
російського вивозу, імпортовані назад в Росію
вже в переробленім видї, як напримір: товари
з російського дерева, російських шкір, руди
і. т. д., продавались у нас по цїнї висшій в деся¬
теро, а часом сто раз в порівнашо з їхньою цїною в необробленім видї.
4
На другий день по скінченю світової війни, ко¬
ли почав ся відчувати загальний, величезний не¬
достаток найважнїйших средств поживи: хліба,
мяса, цукру, а дальше сирівців: лену**), вугля,
руди, будівельного матеріялу, шкір, смаровпн
і т. п., несподіване відірване, такого звена, як
бувша російська імперія, з загального ланцюха
**) До війни Росія заспокоювала своїм леном 80 % сві¬
тового запотребованя.
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капіталістичних держав явилось страшним ударом: для послїдних. Протягом чотирох лїт
війни людство по виш експльоататорів букваль¬
но розстріляло в воздух мільярди тонів зелїза,
вугля, бавовни, кожі, які пішли виключно на
потреби війни; і тепер, коли для міжнародної
буржуазії булоб особливо необхідно приступи¬
ти до збільшеної експльоатації старої Росії, до
остаточної переміни її в свою кольонїю, ся цїль
оказала ся більше нездійснимою, чим коли небудь в инших часах.
Для тих європейських буржуазних учених,
котрі зрозуміли, що вернути минуле вже немо¬
жливо, що вернути попередні економічні відно¬
сини кабальної зависимости, які істнували між
бувшою російською імперією і західно-європей¬
ськими державами — немислимо, конечність заперестаня оружної війни з Всеросійською Со¬
вітською Федеративною Републикою зовсім ясні. Одиноким средством спасеня західної Европн від господарської руїни, голоду, матері¬
ального зубожіня являє ся, по думцї таких бур¬
жуазних економістів і державних діячів, збли¬
жене з Росією.
В складі бувшої російської імперії Україна
занимала після розмірів порівняно незначну
просторінь. Її простір рівняв ся лише 14.3 %
європейської Росії без Польщі, ковенської, ґрод-
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ненської, віл енської, курляндської, арханґельської ґубернїй. Однак, в порівнаню з західно¬
європейськими краями, Україна після занятого
нього простору — 45 мілїонів десятин — являв
ся великою державою, мало чим уступаючою Нїмеччинї, Франції, Іспанїї, посїдаючим простір
від 46 до 50 мілїонів десятин.
Становлячи лише 14.3 % території європей¬
ської Росії, Україна вже до війни грала кольосальну ролю в зовнішній торговлї бувшої ро¬
сійської імперії в експорті многих найважнїйших предметів російського товарообміну. Імен¬
но з України вивозилась майже вся частина
пшениці, ячменю, жита, муки, скота, спірту, цу¬
кру, соли і многих инших товарів, експортова¬
них щорічно до війни з царської Росії за грани¬
цю. Що тичить ся, з окрема, продукції цукру,
про значіне української промисловості! можна
судити після сего, що з загального числа пра¬
цювавших в європейській Росії в 1913—1914
р.р. 294 пісочних і пісочно рафінадних заводів
на Україну припадало 198 заводів.
Сї понятя, доповнені даними, наведеними на¬
ми повисше відносно українського експорту за
границю до війни, вже самі собою пояснюють
нам, чому капіталістичні держави стремлять до
того, щоб за всяку ціну знищити радянську вла¬
ду на Україні і поставити її в кабальну зависи-
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мість від міжнародного - капіталістичного рин¬
ку. Сї самі дані пояснюють нам, чому то, почи¬
наючи похід проти обох братніх републик, —
Росії і України, міжнародний капіталізм кождого разу кидав головні воєнні сили, які він має до
своєї розпорядимости, іменно на Україну. В ка¬
тастрофічності! господарського положена всего
капіталістичного світа, в острій потребі дістати
як можна скорше і іменно сьогодня, а не завтра,
лишнїй мілїон пудів збіжа, цукру, соли і т. д.
і лежить причина лихорадочного стремлїня ні¬
мецьких, денїкінських і польських військ пер¬
ше всего на Україну. Тут криєть ся порушую¬
ча причина тої “української гіпнози”, уживаю¬
чи виразу т. Ен.-Ена (“Комуніст”, 16 мая 1920
р.), яка так різко дає ся відчувати у всіх воєн¬
них противників радянської влади. Історія знає
много примірів, коли в часі війни правильні
стратеґічні пляни і понятя приносилось в жер¬
тву політичним мотивам, династичним інтере¬
сам, і тим компромітувалась судьба кампанії.
В данім случаю пекучі питаня жолудка, остра,
невідклонна ні на одну мінуту потреба україн¬
ського мішка муки, українського мішка рафіна¬
ди, падали великим тягарем на тарілку воєнної
ваги і заставляли стратеґів, руководивших кам¬
панією проти Радянських Републик, вибирати
шлях наступу на Москву не найкоротшою доро-
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гою, а обовязково через Київ і шипі українські
міста.

4. Польсько-шляхетська авантура.
В результаті світової війни Польща опини¬
лась в крайно тяжкім економічнім йол о женю.
Світове зубожінь, загальний товаровий голод
зашморгнули в свою петлю і новоспечену поль¬
ську републику. Польський фабричний промисл бистро розвивав ся до війни в значній сте¬
ленії завдяки піддержці зі сторони німецького
капіталізму і переносови многих німецьких фа¬
брик з їхніми машинами, методами продукції
і т. д. на територію пограничного з Німеччиною
привислянського краю. Завдяки такому пере¬
носови многих фабрик на територію бувшої ро¬
сійської імперії, німецькі промислові трости
освободжались від конечності! платити високі
цлові оплати на російській границі і одержу¬
вали в боротьбі за російський ринок велику пе¬
ревагу в порівнашо з віддаленими від росій¬
ських границь анґлїйськими, американськими,
францу ськими конкурентами.
Новоствореній
польській републицї пришилось в тяжких умо¬
вах світового .розладу піддержувати і розвива¬
ти свою промисловість. Про поміч зі сторони
розбитої і ворожої Німеччини не було що й ду-
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мати. І До тичить ся приязної Антанти, — Фран¬
ція, Анґлїя, Злуч. Держави радо готові були
заосмотрювати і дійсно заосмотрювали Польщу
карабінами, кулеметами, арматами і прочим.
добром, якого в них після ограбленя Німеччи¬
ни і закінчена війни знайшлось більше, чим по¬
трібно, але що до доставленя Польщі фабрич¬
них машин, станків, льокомотив і т. п. а тим
більше сирівців, діло стояло дуже погано.
Особливо важним фактором в польськім роз¬
ладі оказалось відділене від бувшої російської
імперії. Відомо, як бистро виріс польський
промисл на експльоатації великанського росій¬
ського ринку, як заінтересований був поль¬
ський капіталізм в завойовничій політиці ца¬
ризму. При всякім новім кроці наступу росій¬
ського імперіалізму в Середній Азії, на Близь¬
кім і Далекім Сході населене всякої анектованої або включеної в границі російського впливу
области Персії, Манджурії, Монґолїї, Талїєнвану мало щасте побачити комівояжера поль¬
ської промисловості!, представите ля Лодзі,
Варшави і ознайомитись з якістю польських фа¬
брикатів далеко скорше, чим наші петроград¬
ські і московські фабриканти у співали розгой¬
датись і післати своїх представників в далекі
окраїни. Дуже добре відомо, що польська про¬
мисловість була далеко тїснїйше звязана з на-
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шою завойовничою політикою і більше інтензивно експльоатувала, з більшим поривом,
впертістю і систематичністю вихісновувала всі
вигоди з територіальних розширень Росії, чим
промисловість основних фабричних районів Ро¬
сії, іменно московського і петроградського окру¬
гів. Світова війна, встановлене радянського по¬
рядку в Росії і на Україні, створене польської
републики, відділеної від прочих областий був¬
шої царської імперії, поставили польську про¬
мисловість на краю загибелі. Польська проми¬
словість лежіть в розвилинах.
Роман Дмовський, той, як характеризує йо¬
го т. Радек, '‘реальний, а не романтичний представитель польської буржуазії”, підчеркнувши
неможливість істнованя відокремленої Польщі,
отверто заявив, що лучше — злука всіх поль¬
ських земель в федерацію з великою Росією,
чим мала независима Польща. Природно, що
в епосї імперіялїзму, в епосі боротьби за вели¬
кі ринки, в епосї лихорадочної погоні всіх кра¬
їв за сирівцями буржуазні кляси Польщі ува¬
жають для себе корисним входити в склад ве¬
ликого господарського комплексу. Однак, са¬
мо собою розумієте ся, що польські імперіалі¬
сти не хотять і чути про приязне злучене, страшно і сказати! — їхньої дорогої “ойчизни”,
їхньої буржуазної шляхетської Польщі з Все-
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російською Содіялїстичною Федеративною Со¬
вітською Републикою, себ то перше всего з Со¬
вітською Росією і Україною. Коли ж шляхет¬
ській Польщі неможливо злучитись, дружно
злитись з Совітською Росією і Україною в одну
федерацію, то польським імперіялїстам остаєть ся один вихід для спасеня їхньої “ойчизни”
від економічного і політичного банкроцтва, не¬
минучого в недалекій будучности, а се — підчинити собі Всеросійську Соціялїстичну Совіт¬
ську Републику, повернути знова всї території
бувшої царської імперії в економічну данницю
Польщі.
Само собою розумієть ся, що сей плян роз¬
громити силою оружя Совітську Росію і Укра¬
їну, являєть ся на перший погляд найчистїйшим божевіллєм, глупою авантурою, але пре¬
цінь і світова війна 1914—1918 р.р., і Брестьський мир, і Версальський договір, і преславна
“лїґа націй” — все се були авантури, безум¬
ні початя і діла засудженої на загпбіль кляси.
Капіталістичний лад дійшов до такої точки роз¬
кладу, що самі найвидатнїйші, найрозумнїйші
представителї кляси, заінтересованої в збережешо сего ладу, нездатні предложити для спа¬
сеня його нічого, крім безумних плянів, крім авантуристичних проектів. Пляни завойованя
України з цілю заволодїня українською землею.
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збіжем, цукром, вуглем і т. д., з цілю отвореня
імперіялїстичній Польщі “свобідного” виходу
до Чорного, Азовського і Каспійського морей, а
дальше — дороги до Кавказу, Туркестану і Середної Азії, для привернена польській промисловости і польській шляхті її давнїйших рин¬
ків і давнїйшпх “холопів”, врешті, сей плян
підчинити собі области бувшої російської імпе¬
рії, викликавший поділ і розклад тоїж послїдпої в результаті насильної анексії України, —
являеть ся лишньою ілюстрацією безумства, охватившого руководителїв польської політики.
Та невже божевільний проект являеть ся мертвородженим цродуктом специфічно польської
фантазії? Нї, сей проект в його основних рисах
обороняли свого часу тисячі німецьких ґазет,
листків і брошур і його застосовували на прак¬
тиці німецькі дипльомати і ґенерали; відтак, пі¬
сля відступу Нїмцїв з України, за сей проект ухватились анґлїйські і француські імперіялїети; тую ж саму пісеньку затягнули бундючні
польські імперіялїсти.
Йдучи походом на Росію і Україну шляхет¬
ська Польща пробувала здійснити перше всего
пляни польського імперія лїзму, “в е лико державної” польської імперії. Вже з перших днів
встановленя польської независимости, поль¬
ські шляхтичі, польські капіталісти і речники
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їхніх інтересів — польські соціал-патріоти, так
богато кричавші ще недавно про самоозначенє
народів, почали проявляти свої стремлїня до
грабі жп, насильства, угнїтаня сусїднпх наро¬
дів і країн. На заходї польські імперіалісти по¬
ставили своєю основною цілю заволодїнє вуглевими районами і рудними богацтвами не лише
Шлезку, але і Чехії (вуглевий басейн Цєшина)
і сим способом обурили проти себе, крім Нїмцїв, і “братів славян” — Чехо-Словаків. На
сході ненаситні польські захватчики змагають
до відбудови границь 1772 р., анексії Литви,
Білоруси, побережи Латвії, середного бігу рі¬
ки Двини, ІІолїся і, врешті, правобережної України, з виходом до Чорного Моря, т. є. з по¬
лудневою красавицею Одесою.
Польща хотїлаб від Совітської Росії тери¬
торії три рази перевисшаючої простір всеї
Польщі, з населенєм в ЗО мілїонів людий, з ко¬
трих є не більше чим 3 мілїони Поляків. Став¬
лячи перед собою сї ґрандіозні плини, буржуаз¬
но-поміщицькі кляси Польщі мають не тільки
бонапартівські цїли. Позбавлене всякої під¬
держки широких народних мас правительство
Пілсудського, розумієть ся, примушене шука¬
ти опори в воєнщинї і відданому йому офіцирстві, співчуваючих всяким авантурам. Але се
лише один із мотивів польської війни. Вся між-

МІЖНАРОДНОЇ КОНТРРЕВОЛЮЦІЇ

29

народна конюнктура, вся внутрішна ситуація,
внутрішнє економічне положене пхає Польщу
до найбільш безумних плянів. Революційний
рух в польськім селї серед многомілїонового
сільського батрацтва і в містах серед фабрично¬
го пролетаріату росте і проявляєте ся в безпере¬
рвних страйках. Промисловість Польщі ле¬
жить в розвалинах. Фінансове положене краї¬
ни розпучливе. Відносини між Польщею і Ні¬
меччиною, Чехо-Словакією і Латвією напруже¬
ні.
Настрій населена прилучених областий
в відношеню до шляхти ворожий. Війна з Росі¬
єю і Україною, се — війна за здавлене револю¬
ційного руху в самій Польщі, се — війна, що
мала за ціль відкинути східний революційний
костир подальше від польського льоху з стріле¬
ним порохом, який може вилетіти в воздух від
першої іскри. Се — війна з цїлю заволодїня
українським ринком, дальше, українським збіжем, зелїзом, цукром і сіллю.
Дальше, се — війна за економічне панованє промислової Польщі над всїми областями
бувшої царської імперії, війна за привернене
польській промисловості! її старих ринків на
Далекім Сходї і в середній Азії. Врешті, се
клясична війна панів з “холопами”, війна за
привернене польським маґнатам, всім тим кня¬
зям Радзївілам, Санґушкам, Замойським, Бра-
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нїцким і т. д. їхніх цукрових заводів, ЇХНІХ
пребогатих полїських лїсів, їхнїх обипірних во¬
линських посідань, їхніх двірцїв і садиб, остав¬
лених в руках “мужицтва”. Одним словом, се
була ярко висловлена класова війна ясновель¬
можних панів, дідичів проти “холопів”, проти
“мужицтва”, проти “бидла”.
Змагаючи до здійснена своїх ^власних імпе¬
ріалістичних цілий, шляхетська Польща, та утриманка
анґльо-француських
капіталістів,
примушена не забувати і про своїх покровите¬
лів і купувати зичливість послїдних продажни¬
ми у слугами. Розгром Денїкіна перевернув
всї плани анґлїйських підприємців, що до ви¬
возу десятків мілїонів пудів збіжа і сирівців
з України. Денїкін приготовив мілїони пудів
української пшениці в портах Чорного і Азов¬
ського морей для вивозу до Анґлїї в заплату за
воєнну піддержку. З розгромом Денїкіна про¬
пали підписані аґентами Анґлїї контракти про
достарчене на анґлїйський ринок українського
зерна, кавказької нафти і т. д. Пропало і розчислюванє француських капіталістів що до зелїзнодорожних концесій на Україні, пропали
надїї на поворот вуглевих і зелїзних рудників
і шахт Донбасу. Не дивно, що імперія лїстична Франція і Анґлїя відносились з таким співчутєм до авантури Пілсудського. Після иля-

МІЖНАРОДНОЇ КОНТРРЕВОЛЮЦІЇ

—

31

нів Анґлїйцїв, шляхетська Польща повинна
взяти на себе ролю помпи в руках Великої Бри¬
танії для викачувана з України збіжа, сала,
маса, худоби і других необхідних продуктів, по¬
дібно до сего, як польське правительство В/Ке
робить в відношеній до білоруського лїса. Так,
польське правительство продало зимою 1919 р.
на два мілїярди марок білоруського лїса анґлїйським капіталістам. Замітимо, між иншим, що послїдні дул^е заінтересовані лісови¬
ми богацтвами Литви і Білоруси і піддерлсують
рабівниче вирубуване білоруських і литовських
лісів на предмет вивозу до Анґлїї. Поляки до¬
рубають послїдні останки білоруських лісів.
Анґлїя користуєть ся услугами польських спе¬
кулянтів, щоби витиснути з Білоруси всї соки,
поки се молитво.
Ся спільність анґльо-польських інтересів на
ґрунті рабунку України, Білоруси і Литви тво¬
рить, розумієть ся, сприятливий ґрунт для витвореня горячих симпатій правлячих кляс Ве¬
ликої Британії в відношеню до всіх розбійни¬
чих затїй шляхти. Правительственна телєґрама анґлїйського короля до Пілсудського є оче¬
видним знаком спільності! поглядів, які пану¬
ють між правите льством Великої Британії
і польськими напасниками. Такалс сама спіль-
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ність поглядів панує між француським правительством і польськими завойовниками.

5. Польська авантура і українська культура.
Польський наїзд грозив смертельною небез¬
пекою економічній будучности робітничо-селян¬
ської України, її національній самостійності!
і її культурі. Польська шляхта польонгзує всї
області!, які її вдасть ся підчинити свому впли¬
вовії. І так, у Східній Галичині, в котрій По¬
ляків незначна часть населеня, заводить ся
польську мову, як державну. На Волині, де
після даних польської статистики лише 7%%
населеня належить до польської народності!,
польська мова також проголошена державною.
На Поділю, де після тих же польських прибіль¬
шених даних є лише 8%% Поляків, робилось
те саме. Врешті, на Білоруси, де, як ніде инде з поражаючою яркістю прихід Поляків обозначив прихід десятків тисяч поміщиків, котрі,
як голодна саранча накинулись на селянські посїданя, ведеть ся послідовна політика польонїзації країни. Польські власті! систематично
переслідують білоруські школи.
Вже з тих фактів видно, що нїс українській
культурі союз бандита Петлюри з шляхетською
Польщею. Зрадницький льозунґ "українська
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народна република” являєть ся лише прикритєм для підчиненя України міжнародному капіталови і українському кулацтву.
При першій українській народній републицї на Україні панували австро-нїмецькі імперіялїсти і ґенерал Скоропадський. Се був час,
коли після договору з Німцями і Австріяками
петлюрівська Україна зобовязалась дати Ав¬
стрії і Німеччині 75 мілїонів пудів збіжа, 11 мілїонів пудів живого скота і т. д.
При другій українській народній републицї, Україна являлась кольонїею француського
капіталу згідно з договором, котрий продажний
Петлюра підписував в Одесі з француським ґе¬
нерал ом д’Ансельмом. Після того договору
майже всі українські зелїзні дороги, фінансові
і воєнні підприємства мали були перейти в ру¬
ки француських біржевиків.
Трета українська народна рецублика, котру
обіцяв той же Петлюра, являлась тільки засло¬
ною для закріплена на Україні ненависної чор¬
ної власти польської шляхти.
Вся історія України кричить проти сего до¬
слідного зрадницького акту Петлюри. Та істо¬
рія — історія геройських подвигів і великих
поражок українського селянства, українського
"бидла” в многовіковій боротьбі з польською
шляхтою, іїаоборот, вся історія шляхетської
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Польщі була лише довгим рядом воєн з Укра¬
їною в цілях закріпощена послїдної. Україн¬
ська література, безсмертні твори Шевченка,
українська народна поезія ярко відзеркалюють
сю сторону многострадальної історії україн¬
ського народа, весь розвиток котрого відбував ся
в кровавій боротьбі проти польських панів. Всї
козацькі бунти, вся боротьба запорожської сїчи,
боротьба Богдана Хмельницького були в основі
боротьбою українських селян проти ярма поль¬
ських дїдичів, боротьбою проти “польонїзаторів”, ворогів української народної мови, укра¬
їнської культури.
Тільки в найтїснїйшім союзі, в злуцї з тру¬
дящими ся масами Совітської Росії українські
робітники і селяни зможуть оборонити свою мо¬
ву, свою творену народними масами культуру.
Скільки потоків крови пролили вже російські
робітники і селяни на полях України в боротьбі
за щастє і свободу послїдної. І що значить в порівнаню з тими потоками крови, з тим герой¬
ським самопожертвованєм російських робітни¬
ків і селян та мізерна кількість збіжа, котре ви¬
везено в Росію за період істнованя радянської
влади на Україні.
Українська Соціалістична Радянська Република є членом Всеросійської Соціалістичної
Федеративної Републики, котра в будучности
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перемінить ся в Велику Міжнародню Републику Рад. І яка ріжниця між нашою робітничоселянською соціялїстичною федерацією і розбій¬
ничими капіталістичними імперіями? “Свобідна” “конституція” Анґлїї держить в тяжкім
рабстві і душить 300-мілїонову Індію, котра
давно вже стогне під бритійським ярмом. Републиканська Франція по звірськи подавлює
найменший прояв до свободи, до національно¬
го самоозначеня в Марокко, Альжирії, Індо-Кптаю, у всіх своїх кольонїях; велика транс-атлянтийська република Злуч. Держави до сего ча¬
су відказують ся признати независимість Куби
і Філїпін, во імя нїби “освободженя” котрих по¬
чалась в 1898 р. війна з Іспанією. В той час
правительство і робітничо-селянські маси Ро¬
сійської Соціалістичної Федеративної Републики з радістю витають створене в границях ко¬
лишньої царської імперії, де, як у всіх капіта¬
лістичних краях, душилось і подавлялось вся¬
ке стремлїнє до національного самоозначеня, —
автономної Башкірськог Совітської Републики,
автономної Татарської Соціалістичної Совіт¬
ської Републики і т. д. У всіх без винятку ка¬
піталістичних державах, в великих і малих,
в Франції, Анґлїї, Японії, Злуч. Державах,
Голяндії, Бельгії, Польщі і т. д. ми видимо гру¬
бе насильство над національними меншостями.
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а часом перетворене в нації рабів і холопів ве¬
личезних колективів сотень мілїонів людий, під¬
павших під власть більше зорганізованої, біль¬
ше “цивілізованої” меншости, як ми се бачимо
на примїрі закріпощеної 300-мілїонової Індії
і пануючої над нею уоруженої до зубів капіта¬
однім бігуні — в капі¬
лістичної Анґлїї.
талістичних краях — зьвірський гнет націо¬
нальних меншостей, а часом і національних
більшостей, там, де національна меншість дер¬
жить керму правлїня в своїх руках. На дру¬
гім бігуні — в Републицї Рад найуважнїйше,
найбільш братерське почуте і відношене не ли¬
ше до більше або менше великих, але до найнечпсленнїйіиих національних одиниць. Чесні
Українці, щиро бажаючі національного і куль¬
турного відроджена України, прийшли до переконаня, що лише радянська влада може в теиерішний час виповнити до кінця ролю освободительки України від всіх видів гнету.
Минуть два, три десятилїтя і ми побачимо,
як разом з розширенем народного образованя
в Републицї Рад, разом з відкритем тисяч і ти¬
сяч шкіл, вечірних курсів, академій і т. д., ра¬
зом з повного ліквідацією неграмотности в Ро¬
сії і на Україні, рядом з чудовими памятниками російської і української літератури, з тво¬
рами Пушкіна, Лєрмонтова, Толстоя, Гоголя,
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Шевченка, появлять ся нові великі твори нових
ґенїяльних поетів, белетристів і т. д., котрі ви¬
йдуть зміж робітничих і селянських мас. Пи¬
шним цьвітом розцвитеть ся ще тільки пробуджаюча ся до житя татарська, башкірська, кірґізська і т. д. поезія і література, і всі ті окре¬
мі ручаї, притоки, річки, більші ріки, пречудно і щрмонїйно переплітаючись, вливаючись
і кормлячись своїми оживляючими водами в один загальний міжнародний океан поезії і на¬
уки вперше освободженого від національного
і клясового гнету трудящого ся людства, бу¬
дуть блестїти такою невиданою, незрівнаною
красотою, подібної котрій не могли дати світо¬
вії нї клясична Влляда зі всїми її дивними тво¬
рами штуки, нї цивілізація середновічної і ка¬
піталістичної епох зі всею народженою тими епохами плеядою безсмертних поетів, мистцїв,
мислителїв і учених.

В важкий час панованя на Україні розби¬
шацьких банд Денїкіна, Петлюри, Вранґля та
Махна — селянська промисловість що року все
зменшувалась. Україна, що своїм хлібом моглаб прогодувати майже всю Европу, почала го¬
лодувати.
Землю почав вкривати бурян, запаси хлїба,
сала, худоби меншали що року.
Там, де росла пшениця та давала 80—120
пуд. почав панувати вівсюг та жербій. Стояли
перелогами та не засівані більш 2 мілїонів де¬
сятин.
Лани, луки та садки, що були колись пан¬
ськими, знайшли свого нового господаря — не¬
заможного селянина. Але стати справжнім го¬
сподарем на сїй землі перешкоджала війна. Далї надійшов мирний час, ворогів було знищено.
Але замість сих ворогів зявило ся нове лихо —
посуха, голод. Мілїони шкідників жадібно ки-
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дулись на наші садки, городи та баштани.
І з землею минулою весною стало ся те, що й
трапляеть ся й з людиною, коли вона йде проти
законів природи, коли вона не доглядає свого
тїла, на якому починають заявляти ся ріжні на¬
рости, воно починає хоріти та втрачує свою си¬
лу та красу.
Тимчасом вже по богатьох місцевостях з ве*‘
сни минулого року землю почали більше обро¬
бляти та засівати — мало не стільки, як було
в 1916 році. Але вдарило нове лихо — посуха,
а за нею голод. І треба міцно зєднати ся неза¬
можним селянам, щоб перемогти сих ворогів,
з якими не можна бороти ся рушницею, а по¬
трібна праця та гарний догляд за землею.
“Гурт — то велика сила” — говорить наро¬
дне прислівя.
Брак живого та мертвого реманенту вказав
вже богатьом незаможним, що сила в тому, щоб
обєднати працю, плуги, насїнє та землю. Гур¬
том лекпїе з-орати землю, вчасно з'орати на зя¬
би, підняти пар у квітні. У одного селянина не¬
ма коняки, у другого є коняка та плуга нема.
Ось тому то селяни і організовують комуни
та артілі. В осени таких організацій на Укра¬
їні було вже 2,119. Се ще замало, але вони вже
є та працюють.
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Тепер на Україні ми бачимо, що вони зро¬
стають що дня. Вже не лякає селянина слово
сїльсько-господарча комуна або артіль, .вже се¬
лянин починає розуміти, що той, хто добровіль¬
но починає працювати спільно з своїм сусідом,
знайде собі прихильників на селі. Але треба
знати, як взятись за сю справу, щоб не поми¬
лити ся.
М. Скрипник.

робітник

і

фармер повинен
читати
робітничі часописі!

передовсім

Чому?
Бо робітнича часопись обговорює кожду по¬
дію в краю і в світі лише зі становища інтересів
робочого люду.
Одинокою робітничою часописею в Канаді є

"УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”
що

виходить в Вінніпегу два рази на
і коштує лише $4.00 на рік.

тиждень

Хто читає “Українські Робітничі Вісти”, виро¬
бляє собі суцільний світогляд і може осудити
кожду подію в суспільнім житю.
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” виступають
проти кождого лайдацтва поповнюваного на ро¬
бочім народі.
“УКРАЇНСЬКІ
РОБІТНИЧІ ВІСТИ”
про робітничий рух на цілім світі, про
робітничої кляси.

доносять
боротьбу

Хто хоче знати, як свідомі робітники дума¬
ють про суспільні події, хто хоче навчити ся сопіялїстичної
думки,
нехай
читає
передовсім
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”.
Адреса:

"ІІККАІІШШ ЬАВОК
Сог. РгіїсЬаічІ & МсОге^ог 81з.,
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