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Слово комуна —старе й означає спілку тру¬
дящих. Така спілка об’єднувала в собі бідня¬
ків робітників для полїіпішеня свого економіч¬
ного та політичного стану.
Ще з середних віків ми знаємо, що були та¬
кі 'комуни.
'На прикінцї XVII. столїтя, коли майже по
всій Европі підняли ся перші революційні хви¬
лі, — -комуни обєднували свідомий революцій¬
ний пролєтаріят, яікий вимагав полїіпшеня сво¬
його політичного й економічного становища.
Члени такої' -комуни звали ся комуністами, або просто комунарами.
Найбільшою комуною в історії являєть ся
Париська з 1871 року, яка заклала першу це¬
глину диктатури пролєтаріяту. Париська Ко¬
муна поклала першу грань між старим капіта¬
лістичним ладом і будучим соціалістичним, і на¬
віки відгородила його від буржуазного. Хто
читав історію Париської Комуни, той пересвід¬
чував єя, що дійсне визволене будуєть ся тіль¬
ки руками самих же трудящих. Комуністична
партія, се така пролетарська організація, яка
бореть ся за перемогу соціалізму.
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От як бачимо, само назвиско “комуністич¬
на” — старе і се слово звязане з понятем дій¬
сної волі пролєтаріяту.

Приватна власність — основа капіталістичного
ладу.
Причина поневоленя одною клясою другої,
се право на засоби виробництва продуктів.
Весь •капіталістичний лад іменно й ґрунту¬
вав ся на приватній власности.
Фабрикант мав гроші, сі гроші він пускав
в оборот, наживаючи великі проценти всякий
раз, збільшуючи свої гаманці. Капіталіст ку¬
пував фабрику, машини, сировину, наймав ро¬
бітників, яікі виробляли йому нові товари. Сі
товари йшли на базар, продавали ся і нова вже
сума ігроший, богацько збільшена, повертала
ся знову до рук капіталіста.
А що-ж мали від сього величезні кадри ро¬
бітників? Нічого, окрім нещасного сухаря, який підтримував їх здоровлє, щоб богато пра¬
цювати в фабриці капіталістів.
Се робило ся в фабриці, те-ж саме й в хлі¬
боробстві. Богачі покупили землю, знарядя
і наймали сільських робітників, які в голоді
зранку до ночі обробляли поля на користь по¬
міщиків (дідичів).
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Капіталісти,, фабриканти та поміщики ;обєднувались в один гурток і утворювали велику
свою спілку, котра звала ся державою. Щоб
робітники не вимагали від фабрикантів збіль¬
шена платні', щоб вони не змогли скинути сю
державу, капіталісти утворили собі величезну
армію з бідняків, мали своїх поліцаїв, богато
продажних агентів і тисячі всяких дрібних чи¬
новників. Вся отся зграя жила на здоровлї бі¬
дної трудящої кляси, обороняючи капіталістич¬
ну державу.
Отже, як бачимо, капіталістична держава се
є ніщо инше, як спілка глитаїв-кашталістів. Та
сказавши се, ще не видно всього лиха із того.
Фабриканти не мирили ся між собою, кождий з них хотів бути ще богатїйшим, чим він
є, кождий хотів знищити других, щоб самому
загарбати весь світ.
Фабриканти, вивозячи свої продукти на ба¬
зар, конкурували між собою, і в сій конкурен¬
ції більш дрібнїйші капіталісти примушені бу¬
ли здавати ся на волю більших.
При капіталістичнім господарстві продук¬
тів виробляло ся не стільки, скільки їх треба
для споживана, а навпаки кількість виробниц¬
тва перевисшала потребу вживана.

ХТО ТАКІ КОМУНІСТИ
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І ось коли стільки вже продуктів навиробляло оя, що їх не можна вже зараз продавати,
на їх немає іпопиту, фабриканти складали свої
товари в магазини, зачиняли на деякий час фа¬
брики, робітників виганяли на вулицю. Таке явище звало ся промисловою крізою.
Та мало того, що фабриканти хотіли загар¬
бати всі богацтва в своїй державі. Нї, вони ви¬
ходили ще й за межі держави, вони намагали ся
знищити фабрикантів другої держави, щоб по¬
ширити свій ринок для продажі товарів.
Тоді зчиняла ся війна.
Банкирі одної держави воювали з банкирами другої. Власне воювали не банкирі, а як раз
бідна кляса.
Отже, як бачимо — війна є комерційна опра¬
ва, а не вратованє якоїсь своєї батьківщини.
Ото-ж комуністична партія, партія місько¬
го пролєтаріяту^га трудового селянства й ви¬
ступила до бою з сими глитаями банкирами.
Коли 25.
ку російські
їх рук, вони
рої царської
щого люду.

жовтня (по стар. стилю) 1917 ро¬
комуністи захопили владу до сво¬
зразу зруйнували весь апарат ста¬
держави, як ненависне ярмо трудя¬
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Всі фабрики націоналізували, тобто зро¬
били їх власністю держави, землі церковні, по¬
міщицькі, царські віддали до рук трудящого
селянства.
'Комуністи намагають ся перш-за-вее зруй¬
нувати право на приватну власність, від якої
йде лихо.
Агенти буржуазії обвинувачують комуністів
в тім, що вони відібрали у богачів всі їх богацта, але-ж не допускають подїленя його між
трудящими.
Може й справді тут 'комуністи не так ро¬
блять, як слід би було? Може справді треба
було би поділити й фабрики й заводи й землі
на кожду душу?
Коли би так комуністи зробили, то се
би не визволене трудящих, не зруйноване
талістичного ладу, а тільки була би йому
часова поразка, а там знову зявила би ся
ватна власність, зявила би ся знову нова
жуазія.

було
капі¬
тим¬
при¬
бур¬

Бо що справді стало би ся, коли би поділи¬
ти всі богацтва, відняті у буржуїв? Хіба ро¬
бітник одержавши від сего поділу якусь пайку,
чи колесо з машини, або селянин, одержавши
голих дві-три десятини землі жив би ліпше?
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Ні, се тільки привело би до ще гіршого лиха,
до повного спльондрованя промисловости. І
комуністи навпаки, не пльондрують промисловости, а намагають оя піднести сю (промисло¬
вість: вони стоять за те, щоб продукти виро¬
бляли ся спілкою трудящих.
Вони стоять за такий устрій держави, який
зветь ся комуністичним, бо при сьому устрою
всі землі, богацтва належать не особі, а всій
спілці трудящих: на їх має право тільки той,
хто працює.
Отже такий устрій нищить з корі-нєм при¬
ватну власність, нищить поділ громади на кла¬
си. Коли буде заведено такий устрій, то ро¬
бити доведеть ся богацько менше чим при ка¬
піталістичному ладі; бо з одного боку про¬
дукти будуть виробляти ся в тій кількости, яка
потрібна для споживана, а з другого боку бу¬
де поставлено побільше машин, щоб звільни¬
ти трудящих від постійної довгочасної праці.
Коли праця в фабриках буде три-чотири
години, то вона не буде такою нудною, весь
вільний час робітники будуть віддавати для
науки і розривки.
'Робітники будуть вчити ся, будуть вина¬
ходити нові машини й сим все поліпшувати ви¬
робництво.

І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ

7

Ось як бачимо, комуністична партія визво¬
ляє трудящу людину зі злиднів та неволі і /ви¬
водить на широкий світ, на простір.
Щоби найкраще налагодити нове госпо¬
дарство, необхідна його централізація. Вона
потрібна на се, щоби не було анархізму, коли
то одна губернія не знає, що робить друга, що¬
би в одній фабриці не виробляло ся одного
продукту більше, а в другій менше.
Необхідно, щоби трудящі маси у виробниц¬
тві гуртували ся в самі великі спілки.
Є ще така партія, що зветь ся анархістами;
ся партія проти централізації, а за малесень¬
кі гуртки. Анархісти не визнають ніякої вла¬
ди, а словом: “всякий Ярема про себе розумій”,
— роби що хочеш. Коли би послухатись сеї
партії і піти за нею, то заварила би ся така
каша, що сам премудрий Соломон нічого не
зумів би зробити. Комунїсти-ж, скинувши ста¬
ру державу, скасувавши право на приватну
власність, стоять за спокій, порядок. Зразу, в
переходоіву добу, від капіталізму до комуніс¬
тичного устрою — не можна перейти, через се
комуністи утворюють останній ступінь державности, який зветь ся диктатурою проле¬
таріату.
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Через сей останній стуїпінь, через диктатуру
пролєтаріяту трудящі перейдуть до комунізму.

Що таке диктатура пролєтаріяту?
Диктатура пролєтаріяту — се державна вла¬
да робітників та селянства, котра душить бур¬
жуазію та поміщиків.
Соціяльна революція
нищить буржуазний лад і передає владу до
рук трудящої кляси. Обійти ся без зелїзної
робітничої влади не можна, бо коли би робіт¬
ники захопили владу в свої руки, то вони дов¬
го не вдержали би ся. Буржуазія підтягла би
ся, скинула їх і суворо помстила ся.
А для сього робітничо-селянська влада за¬
водить свою армію трудящих, узброює її і ве¬
де запеклу боротьбу з буржуазією.
Робітнича влада не дає ніякого
своїм порогам.

порятунку

А за се, за нашу пролетарську міць всякі
есдеки та есери (соціал-демократи та соціа¬
лісти революціонери) називають комуністі в большевиків насильниками. Сим дурним го¬
ловам здасть ся, що буржуазію можна вгомо¬
нити теплим словечком, можна уговорити її,
щоб вона відмовила ся від влади, від екепльоатації трудящої кляси.

І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ
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Попробуй поговорити зі Скоропадським,
Морозовим та поміщиками Потоцькими, Браницькими; попробуй, щоби вони відмовили ся
від своїх богацтв!
Се химери, видумки буржуазних лакеїв. Соціяльна революція се не вееї'лє, а запекла бо¬
ротьба між двома клясами пролетаріату й бур¬
жуазії.
І тут комуністи оправдї без всяких сентіментів насилують буржуазію, щоби вона не
сміла й пікнути й скорила ся робітничоселянській владї.
Звичайно, що як і всяка держава є власне
насильство одної класи над другою, то і ро¬
бітничо-селянська держава є насильство робіт¬
ників та селянства над буржуазією. Ся держа¬
ва необхідна для трудящих, доки не буде до
щенту знищена не тільки російська та україн¬
ська буржуазія, але-ж і всесвіти а.
Так, як робітники всього світа один за дру¬
гого стоіять, так само й'буржуазія. Російській
та українській буржуазії допомагали задуши¬
ти пролетарську владу банкирі французькі,
англійські, американські, польські. Вони ще¬
дро посилали Колчакови, Петлюрі, Денїкінови,
Юденїчови 12-дюймові гармати, скороетріли,
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всяку зброю та одїж, гроші, щоби вони заду¬
шили по вставших робітників.
'Всесвітні банкирі добре розуміють, що ко¬
ли в Росії та на Україні зміцнить ся робітничоселянська влада, то й їм «є з добром буде, бо
пролєтаріят побачить, де справжня воля, по¬
встане, й їх теж (постигне така доля, як нашу
буржуазію.

Парлямент чи Влада Рад?
Комуністи є проти всяких демократичних
републик, проти всякої парляментарської ба¬
лаканини, бо демократична република нічим
не івідріжняєть ся від монархії, хіба тільки тим,
що вона носить иншу назву. Хто був в демо¬
кратичній Франції, Америці, той скаже, що там
і каїплї не менше експльоатуєть ся робітни¬
ків, чим колись в царській Росії. В Америці
та Франції немає царя. Так, там немає царя
коронованого, за те там сидять справжні золо¬
ті царі, Ротшільди, Рокифелєри та инші мілїярдери.
Ось вам й демократична держава! Стає
ясно, що оправжною робітничою владою, ви¬
словом волі трудящої кляєи, мусять бути тіль¬
ки ради робітничих і селянських депутатів.

І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ
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А щоби до сих рад не пролізли всякі бур¬
жуї та їх наймити, пролетаріат касує права
всіх не трудящих вибирати чи бути вибраними
до рад.
Соціялдемократи дорікають комуністам, що
вони проти загального виборчого права. Так,
се правда, большевики не дають права буржуа¬
зії. Веї свободи виборів, друку, недоторкано¬
сте належать тільки робітничій клясї.
Що було би, коли би сими всїми свобода¬
ми користувала ся й буржуазія? Вона скоро
звалила би .пролетаріат і знову запанувала над
усіма земними благами, бо буржуї хитрі і ор¬
ганізовані, мають богацько проший, всякими
підкупами добили би ся свого. Дозвольте
буржуям хоч одну якусь свободу, скажім, ви¬
давати їм свої часописи, то вони-ж розпустять
такі брехні і поведуть таку агітацію проти ро¬
бітничої влади, що затурканий, забитий бід¬
няк зібєть ся з панталику й не зможе розі¬
брати ся де правда й де кривда.
Робітнича влада не мусить сього допусти¬
ти, всі знаня, часописи, школи мусять бути
тільки для трудящих.
Отже диктатура пролетаріату — се є вла¬
да трудячої класи над буржуазією й останна
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державна ступенька до комуністичного ладу,
де не буде нї кляс, нї богатих, нї бідних, а всї
будуть однакові, вільні члени — спілки тру¬
дящих.

Що таке націоналізація?
Установи, що обєднують капіталістичну
промисловість і є її керовниками, се банки.
Банки се, власне, скарбниці поміщиків та
фабрикантів. Фабриканти весь свій здобуток,
котрий одержують від експльоатації проле¬
тарських мас, поділяють так: частина йде на
гарну одіж, смачні страви, театри, школи, піяцтво, та взагалі всяку розпусти їсть, а части¬
на кладеть ся в банки на 'великі проценти.
Банкирі сих проший не держать, а пуска¬
ють їх в хід.
Вони дають одному, то другому фабрикантови в позичку, а сї купуючи сирівець, та всякі
знаряди до виробів, наймаючи робітників, у
свою чергу висмоктують робочих людий, щоби
заплатити за процент, а також й собі удесятирити прибутки.
Отже, як бачимо, банки се є головне гні¬
здо, яке обєднує власників промисловців.
Банки се є ті головні підстави, на яких дер¬
жить ся капіталістичний лад.

І ЧОГО ВОНИ ХОЧУТЬ
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Як же комуністи віднесли ся до банків, ко¬
ли захопили владу в свої руки? Вони в першу
чергу позапечатували банки, поставили сторо¬
жу і таким чином всі гроші стають богацтвом
трудового люду.
Вони не поділяють сих гроший сейчас по¬
між робітниками та селянами, бо се власне
було би розграбоване народного добра, і ко¬
ли би поіпала яка тисячка в руки бідняка, то
вона би знову вийшла з його рук до другого
паука-глитая.
Комунїісти-большевики сього не зробили,
хоч скільки не брехала буржуазія, що нібито
большевики розбирають гроші в банках по
своїх кишенях.
Се розхрістана брехня буржуазії, сього про¬
летарська партія не робила й не могла робити.
Бо захоплюючи богацтва у буржуазії, кому¬
ністи їх не ділять, а з оставляють для загально¬
го користуваея трудящого люду.
Се й зветь ся націоналізацією банків.

Н аці о нал їза ці я п р о м и сл о в о с ти.
Відібравши у буржуазії банки, большевики
відобрали в неї також і фабрики та заводи.
Але-ж так само заводів не ділили поміж окре-
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миіми робітниками, а сї заводи знову-ж таки
становлять власність, всеї трудящої кляси, тоб¬
то пролетарської держави.
Фабриканти та їх наймити, всякі директори
та конторщики вигнані, а господарями фабрик
та заводів станоівлять ся тільки робітники.
Держава відпускає їм гроші на придбане
сирівцю, на поліпшене машин і всї вироби уже являюь ся не власністю якогось Морозова,
Скоропадського, чи Бранїцького, а власністю
пролетаріату.
Щоби остаточно позбавити буржуазію пра¬
ва експльоатувати робітничу класу, необхідно
позбавити її не тільки прав політичних, але-ж і
матеріальних засобів. Се комуністи і зробили.
Колись соціялдемократи та ще й тепер домагають ся, щоби робітникам було надано тільки
право державної контролі, тоб-то, щоби робіт¬
ник доглядав за фабрикантом, щоби він до¬
держував ся законів, які видані буржуйською
державою про поліпшене стану робітників.
А попробуй услїдити за фабрикантом й йо¬
го цілою охраною прехитрих слуг. Се є не ви¬
зволене робітників з під ярма капіталістів, а
тільки обіцянка. А всяка обіцянка цяцянка, а
фабриканти своє діло роблять.
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Націоналізація землі.
Відібравши землю у поміщиків, монастирів
та ріжних царських фамілій, — комуністи пе¬
редали їх в повне володїнє селянської бідноти.
Але і тут, в земельному питанто, комуністи
дивлять ся так, як і на промисловість. Землі
не являють ся власністю окремої особи, а на¬
лежать цілій громаді сільських робітників.
Бо іцо-ж стало би ся колшземлю поділили
би на маленькі кусники?
А стало би ся те, що замість старих помі¬
щиків зявили би ся нові, бо бідняк, одержав¬
ши якусь десятину землі, не зміг би її оброби¬
ти і мусів би запродати її куркулеви (богатїєви).
І тоді куркулі в скорім часі поставали би
знову помїщиками-богатїями, а бідне селян¬
ство гнуло би спини на чужій роботі.
Приймаючи се на увагу комуністи хочуть,
щоби на завжди розкріпостити трудове насе¬
лене села, щоби землі обробляли ся гуртами.
Треба, щоби і лани стали великими — фа¬
бриками, де будуть вироблятись споживчі про¬
дукти.
Через те необхідно, щоби сільська біднота
обеднала ся в трудові артелї і не давала би
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куркулям ніякої можливости
собою.
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Комуністи домагають ся, щоби земля ,і всі
богацтва належали всій робітничо-еелярській
державі, бо тільки таким способом, через на¬
ціоналізації всіх ботацтв можна з корінем ви¬
рвати право на приватну власність, як на підва¬
лину капіталістичного ладу.
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