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З кожним днем зростає міць Радянського Союзу
День-у-день зміцнюється Радянський Союз, країна,
що будує соціялізм. Минулі два роки п’ятирічки дали нам
нові величезні досягнення.
Завдаючи руїнницького удару клясовому ворогові,
що чинить скажений опір, рішуче змітаючи із свого
шляху всіх панікерів, маловірів, капітулянтів, партія
більшовиків упевнено веде робітничу клясу від пере
моги до перемоги, шляхом будівництва соціялізму. Всу
переч скаженому виттю та наклепам світової буржуа
зії і соніяль- фашистів, всупереч „пророцтвам" правих
опортуністів про те, що нібито неможна виконати п’яти
річного пляну, трудящі радянської країни не тільки ви
конали завдання за перші два роки п’ятирічки, а й
перевиконали їх. У промисловості, а також і в сіль
ському господарстві за минулі два роки ми йшли вперед
далеко більшими темпами, ніж це було передбачено
п’ятирічним пляном. Приміром, промисловість, що ii
плянує ВРНГ, повинна була за минулі два роки дат и
за пляном на 29.337 мільйонів карбованців гуртової
продукції, справді ж дала на 30.456 мільйонів карбо
ванців, тобто 103.8%.
Капітальні вкладення у промисловість, плановану від
ВРНГ, за пляном мали становити 3.990 мільйонів кар
бованців i в сільське-господарство —1.719 млн. карб.
Фактично ж вкладено: у промисловість 4.605 мільйонів
карбованців, або 115,4% і в сільське господарство—
2.397 мільйонів карбованців, тобто 139,4%. Планові пе
редбачення набагато перебільшено.

з

За п’ятирічним пляном торік передбачалося засіяти
239 мільйонів га, фактично ж засіяно 245,8 мільйонів га,
тобто 102,8%.
За
минулі
два
роки
вдвоє
перевиконано
п’ятирічний
плян
колективізації.
На
1
грудня
1930 року по СРСР ми мали колективізованих понад
шість мільйонів селянських господарств. Колгоспи за
сіяли 43 мільйони га проти 20 мільйонів, накреслених
за пляном на останній рік п’ятирічки.
На Україні на 10 січня було колективізовано 37%
селянських господарств, 44% всієї засівної площі.
В наслідок цих успіхів промисловости й сільського
господарства усуспільнений сектор у нашому народньому господарстві дістав абсолютну перевагу. Якщо
ще 1928-29 року основні фонди народнього господар
ства розподілялись приблизно однаково між усуспіль
неним і неусуспільненим секторами, то 1929 30 року
питома вага усуспільненого сектора піднеслась до б2%,
становлячи в промисловості 94,5%. Роля приватного
капіталу в промисловості зведена нанівець.
Величезні успіхи в розвитку народнього господарства
супроводились
значним
зростанням
матеріяльного
та
культурного
добробуту
робітничої
кляси.
Тільки
на
1930 рік промислових і сільськогосподарських робіт
ників збільшилось на 180 тис. чоловік. На кінець 1930 р.
45,5% робітників, зайнятих у промисловості, працюють
сім годин. На безперервний виробничий тиждень пере
ведено 67% усіх робітників. Ми ліквідували в нашій
країні безробіття» чого не може зробити жодна капі
талістична країна.
Викрито й розбито спроби світового імперіялізму ор
ганізувати всередині нашої країни із залишків капіта
лістичних елементів сили» шо змогли б підтримати з
середини збройну інтервенцію імперіялістів проти нас.
Контрреволюціонери
через
шкідництво
намагалися
по
легшити світовим імеріялістам і російським поміщикам
та капіталістам, що втекли за кордон, відновити капі
талізм в Росії.
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Процес контрреволюціонерів - шкідників „Промпартії"
показав, оскільки велика міць і сила соціялістичного
будівництва СРСР, сила, об яку розіб’ються всі спроби
клясових ворогів пролетаріяту, що виступають проти
країни будованого соціялізму.
Твердо й упевнено вступила наша країна в третій,
вирішальний рік п’ятирічки — рік завершення фунда
менту соціялістичної економіки: рік дальших перемог
генеральної лінії партії.
Капіталісти

скаженіють від успіхів
будівництва СРСР

соціялістичного

Тимчасом, як наш Радянський Союз дійшов таких
успіхів, капіталістичні держави переживають глибоку
кризу. Коли ми маємо нечуване раніше зростання про
дукції промисловости, то в таких передових капіталі
стичних країнах, як Англія, Німеччина, Північно-Аме
риканські Сполучені Штати тощо, продукція промисло
вости не тільки не зростає, а, порівнюючи з минулим
зменшується. За дев’ять місяців 1930 року промислова
продукція, порівнюючи з цими ж місяцями 1929 року,
зменшилась в Англії на 8,4%, в Німеччині — на 13%,
в ПАСШ — на 17%, в Польщі — на 19%.
Безробіття в нашій країні цілком ліквідовано, тим
часом у капіталістичних країнах число безробітних
щодня зростає. 1930 року порівняно з 1929 роком, без
робітних збільшилось у Німеччині на 98% в Англії —
на 79% в Польщі — на 78%, в Італії — на 72,5%, в Чехословаччині — на 203%.
Загострення в капіталістичних країнах сільсько гос
подарської кризи руйнує мільйони трудового селянства.
День-у день зростають суперечності в таборі імпе
ріалістів, що неминуче ведуть до нової світової
війни. Все це свідчить про занепад капіталістичної
системи.
Успіхи соціялістичного будівництва в СРСР І в той
же час зростання суперечностей, глибока Економічна
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криза та піднесення революційного руху в країнах ка
піталу викликають ще більшу лють і ненависть капіта
лістичного світу. Капіталісти чудово розуміють, що пе
ремоги Радянського Союзу зміцнюють сили міжнародньої революції, наближають останній час капіталізму.
Рішучі успіхи індустріялізації країни і ліквідація кур
куля як кляси на основі суцільної колективізації дають
нам змогу викорчовувати саме коріння капіталізму в
СРСР. Ці успіхи вщент розбивають надії світового ім
періалізму на капіталістичне переродження нашої
країни.
Перед лицем світової революції, що чимраз більше
наближається і що її фортецею є Радянський Союз,
світовий імперіялізм гарячково готується до нападу на
СРСР, щоб перешкодити переможному соціалістичному
будівництву.
„Загострення суперечностей імперіялістичної си
стеми відбувається поряд із загостренням су
перечностей
між
СРСР
та
капіталістич
ним світом. Ненависть міжнародньої буржуазії
до єдиної в світі держави пролетарської диктатури
та її революціонізовного впливу виявляється у спро
бах організувати економічну бльокаду, в боротьбі
проти радянського експорту, в кампанії церковни
ків, у скаженій наклепницькій кампанії буржуазної
і соціяль-демократичної преси, у посиленому під
готуванні війни проти СРСР".
Так визначив XVI з’їзд партії міжнародне становище
СРСР у своїй резолюції на доповідь ЦК ВКП(б).
Від часу роботи з’їзду минуло сім місяців. Правиль
ність оцінки з’їзду стверджується кожного місяця, кож
ного дня.
Небезпека
воєнної
провокації
проти
Радянського
Союзу
зростає
відповідно
до
того,
успішно
розгортається
в
нас
по
всьому
фронту
соціялістичний
наступ
на
капіталістичні елементи країни.
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Імперіалісти готують нову війну
Нечуване зростання воєнних бюджетів і озброєнь,
збільшення армій по всіх імперіалістичних країнах — є
перші показники шаленого готування імперіялістів до
нової війни. Ця війна буде насамперед спрямована прои СРСР —країни диктатури пролетаріяту, фортеці міжіароднього революційного руху. Про це красномовно
свідчать такі факти міжнароднього становища, яких
ніхто не може заперечити.
Тимчасом, як Радянський Союз із 150 мільйонів на
селення і територією 1.580.000 квадратних кілометрів
має в Червоній армї всього 562 000 чоловіка (в_цар:ькій армії було 1.300 000 чол), наша сусідка Польща
с 30 мільйонами населення і територією 380.000 квадр.
одометрів (в 50 раз менше, ніж у нас), має в армії
12.000 чоловіка. Повстає питання: навіщо потрібна
буржуазній Поліщі така армія, як не для майбутньої
війни проти нас, що її готують польські фашисти на
чолі з Пілсудським за вказівками світових імперіялістів.
Армії капіталістичних країн тепер далеко більші, ніж
до імперіялістичної війни. Тільки в п’яти так званих
великих державах —Англії, Північно - Американських
'долучених Штатах, Франції, Італії і Японії — армії зро
сли 1930 року до 2.130.000 чол. А якщо взяти наших західніх сусід — Польщу, Румунію, Фінляндію, Латвію та
Естонію, шо їх капіталісти розглядають як авангард
для воєнних дій проти Радянського Союзу, то побачимо, що численність їхніх армій за мирних часів —
11.000 чол—перевищує численність Червоної армії.
На досвіді провокації на Далекому Сході ми перекоалися, що в разі нападу на нас, у ньому візьмуть
часть і наші східні сусіди. Льокаї світового імперіялізму типу Чай-Кан-Ші і Джан-Сюе-Ляна завжди
напоготові виконати те, що їм накажуть пани імперілісти.
Крім армій наші буржуазні сусіди готують і приховані
озброєні сили, утворені за воєнним зразком фа7

шистські організації. Це викликано тим, що жодний
буржуазний уряд не довіряє своїй армії, яка склада
ється в основному з робітників і селян. Ці ж фашист
ські організації, що формуються за клясовим принци
пом, є в той же час основний резерв буржуазії для
боротьби з комуністичним рухом у своїх країнах. Чис
ленність цих прихованих сил набагато перевищує чис
ленність регулярних армій. Наприклад, у Польщі орга
нізація „Стрілець" налічує 1.300.000 чол.; у Фінляндії
„Щюцкор"—105.000 чол,, в Латвії— „Оборонці"—400.000
чол. і т. ін. Крім цих основних організацій, в цих же
країнах є багато дрібних організації, що мають ту ж
саму мету.
Західньо-європейські держави всіляко допомагають
нашим фашистським сусідам організувати їхнє озбро
єння, матеріяльне постачання тощо. Особливо допома
гають імперіялісти і, насамперед Франція, Румунії й
Польщі, на яку покладено обов’язок створити антирадянський надбалтицький бльок. Польща має у своєму оз
броєнні французьку артилерію та авіяцію. Воєнний порт
Гдиню будують під безпосереднім наглядом францу
зьких інструкторів.
Поруч із суто-воєнним підготуванням, усі капіталі
стичні держави готуються до війни і економічно. Це
підготування в основному полягає в широкому розвит
ку різних галузей воєнної промисловости. Між нашими
сусідами на першому місці щодо цього стоїть Польща.
1023 року в ній було п’ять воєнних заводів, з 5-6 ти
сячами робітників, а 1930-року намічувалося вже 40,
на яких працювало майже 40 тисяч робітників. За шість
років воєнна промисловість Польщі виросла у вісім
раз. Цього року на будування стратегічних залізниць
та нових воєнних заводів Франція знов дає воєнну по
зику Польщі.
Не обмежуючись цим, наші сусіди одержують і гото
ву продукцію воєнної промисловости від західньо-єв
ропейських держав, головно в рахунок позик, що їх
дають великі капіталістичні держави Польщі, Румунії
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та надбалтицьким країнам з зобов'язанням використати
їх на воєнні замовлення в цих державах.
За один із головних показників підготування антирадянського фронту є надзвичайно розвинена система
всіляких договорів, скерованих проти нас.
Приміром, ще в березні 1929 року Польща й Руму
нія уклали воєнний союз. Цей союз підтверджено і ще
більш зміцнено 1928 року. У січні цього року пред
ставники Польщі й Румунії знов підписали угоду про
подовження строку цього договору ше на п'ять років.
Зміст договору залишився без змін, а це значить, що
основне й найголовніше призначення угоди — забезпе
чити спільні дії Польщі та Румунії проти СРСР, під
безпосереднім керівництвом французького генерально
го штабу.
Крім того, існує польсько-французька воєнна кон
венція, що за нею Франція зобов’язалася всіляко до
помагати Польщі воєнним знаряддям на випадок війни
з СРСР. Є також румунсько-французька угода „про
дружбу", воєнно-політичний союзний договір між Лат
вією і Естонігю, договір Польщі й Румунії з Чехословаччиною і т. ін. Всі ЦІ договори мають на меті єдиг
ний фронт І взаємну підтримку імперіялістів у майбут
ній війні проти Радянського Союзу.
Щоб спровокувати СРСР на війну, капіталісти ввесь
час вишукують всяких способів. Убивство нашого посла
у Варшаві тов. Войкова 1927 року, замах на торгпреда
в Польщі—тов. Лізарова 1928 року, провокаційне готу
вання до того, щоб висадити в повітря-будинок нашого
посольства у Варшаві минулого року, труси в наших
представництвах в Англії, Китаї, Мексиці, захоплення
Китайсько Східньої залізниці, що його вчинили за вка
зівками імперіялістів китайські мілітаристи,—всі ці про
вокаційні виступи мали одну мету—викликати Радян
ський Союз на війну.
І, нарешті суд над зграєю шкідників „промпартіi" зі
всіма подробицями розкрив нам карти невпинного під
готування озброєної інтервенції проти нас, для чого ім9

тям боротьби проти „релігійних переслідувань" в СРСР.
Католицькі єпископи, єврейські рабини, протестантські
пастори, православні попи й сектантські проповідники
у наклепах проти Радянського Союзу об'єдналися з
фашистами, твердолобими консерваторами, банкирами,
поліцією, і продажними писаками. Ніколи ще не було
такоі кампанії наклепів і цькування СРСР.
Ініціятіва провокаційних наклепів про „пересліду
вання віри в СРСР" належить англійським попам і
консерваторам. Підчас обговорення в палаті лордів
питання про відновлення дипломатичних взаємин з
Радянським Союзом виступив архієпископ Контерберійський та твордолобі лорди Давієсон і Хікс. Вони исте
рично галасували з приводу запровадження п'ятиденки, скасування релігійних свят та інших „утисків" ре
лігії в СРСР.
Після цього одна з найпоширеніших англійських газет
„Морнінг Пост" надрукувала відкритий лист якогось гра
фа Глезго з закликом до буржуазії всіх країн організува
ти „хрестовий похід" проти СРСР, щоб повернути релі
гії її привілейоване становище. Цей виступ негайно
підхопили попи всіх релігій.
Головний рабин Англії виступив з кількома „громо
вими" промовами, обурюючись, що духівництво буржу
азних країн спокійно ставиться до „гоніння на релігію"
в СРСР, а англійський піп Ептон Джонс залякував: „Ми
покажемо проводирям СРСР, що християнство—наймогутніша сила в світі і лихо тому, хто відважиться заче
пити підданих христа"
В організації походу проти СРСР попів підтримували
і сектантські керівники. Проповідник Вільгельм Фетлёр,
що колись утік з Росії, спеціально виїжджав з Риги до
Лондону, читати доповіді, в яких зводив наклеп на
Радянський Союз. Його брехню уважно слухали ан
дійські банкіри і поміщики і вимагали від уряду, ро
зірвати стосунки з „варварами—більшовиками. В та
кому ж дусі у Швеції виступав сектантський проповід
ник Хельм.
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Після такого агітаційного підготування попівства ан
глійські консерватори перейшли до офіційних запитів
урядові в англійському парляменті про» переслідування
релігії в СРСР". Так званий „робітничий" уряд Англії
замість того, щоб дати відсіч наклепницьким виступам
твердолобих консерваторів, сам приєднався до антирадянського фронту. Міністер закордонних справ Гендерсон заявив, що уряд Ннглії „готовий використати ввесь
свій вплив і сприяти волі релігії і безборбнної відправи
релігійних обрядів в СРСР": Цією заявою „робітничий"
уряд ще раз довів, що він, як і всі соціяль-фашисти,
підтримує попів і фашистів, в їхній антирадянській
кампанії.
Коли вороги комунізму в авангарді с попами всіх
релігій виступили проти СРСР, керувати утворенням
антирадянського бльоку взявся „сам намісник бога" на
землі—священна римська папуга—папа римський Пій XI.
Він закликав вірян мобілізувати весь „християнський
світ" проти більшовизму, що нібито розпочав „нечуванне переслідування релігії". З заклику папи можна
було довідатися, що в СРСР „службовціів установ, чо
ловіків і жінок, примушують підписувати формальні
заяви про відступ від релігії з хулою на бога".
А ми й досі цього не знали. Ми тільки бачимо під
писні листи з десятками тисяч підписів трудящих за за
криття церков, синагог і костьолів. Сотні релігійних
громад сами ухвалюють постанови про відмовлення ко
ристуватися молитовними будинками І вимагають пере
дати їх на культурно-освітні потреби, сотні попів, зрікаючись „сану", викривають контрреволюційну роботу
церкви.
Виступ папи з закликом до „хрестового походу" став
за привід до нового пожвавлення антирадянської кам
панії. На заклик папи відгукнулися князі церкви й по
пи всіх релігій. Бреславський архієпископ Бертрам писав:
„Дух
панівного
в
СРСР
безвір’я—найжахливіша
загроза
для Европи, надто для країн, що межують з СРСР. Всі єпис
копи повинні звернути увагу вірян на загрозливе лихо".
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У Нью-Йорку скликають „конгрес" сіоністів рабинів
і меншовиків, на якому обмірковують питання про
стан євреїв в Радянському Союзі. Свою конечну мету
цей „конгрес"’ виявив у наклепницькій резолюції.
"Довести до відому народів усього світу факти .пересліду*
вання юдейства в СРСР і самостійно, чи в спілці з іншими
корпораціями, вжити потрібних заходів, шоб врятувати юдей
ство в СРСР".

Зрадівши від виступів всвітового попівства, митрополит
Антоні Храповики, колишній єпископ київський і
галицький, запеклий чорносотенець, теж виступив з
закликом: „конче потрібне втручання цивілізованих (!)
урядів, щоб повалити Радянську владу".
В англійській газеті „Сандей Експрес" вмішують
статтю якогось Десмонда. У цій статті він малює се
редньовічного хрестоносця, що збирається в похід.
Десмонт починає так:
"Чи повториться історія. Чи будемо ми свідками заклику
до участи в хрестовому поході проти більшовицької Росії?
Я вірю, що так буде*... "Опріч червоного Інтернаціоналу є
ще й другий...—католицька церква. Досить його святості
(римському папі. М. К.) підняти свою білу, ніжну руку з
ключами святого Петра, схрещеними иа його кільці замість
серпа й молота, щоб сотні тисяч молодих палких хрестонос
ців кинули свої контори й майстерні у всіх країнах Европи,
в також і в Сполучених Штатах і взяли участь у новому
хрестовому поході".

Далі автор статті знаходить і керівника майбут
нього хрестового походу—проводиря фашистів Мусоліні, що „може тепер стати мечем нового хрестового
походу проти Росії, яку він ненавидить", а папі радить
на час покинути Ватикан і, переїжджаючи з країни в
країну, як місіонер, „закликати християнський світ
озброїтися проти нечуваної в історії огидної за
грози".
Велику ролю виступу папи для утворення єдиного
фронту проти СРСР одверто підкреслив орган урядо
вих консерваторів в Польщі „Дзень Польські". В ОДНІЙ
із статтів він зазначав;
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"Великим державам не пощастило утворити єдиного оз
броєного фронту або економічного бойкоту СРСР. В наслі
док виступу папи утворюється спільний фронт, що, правда,
не має гармат, але все ж надзвичайно могутній".

У другому номері той же „Дзень Польські", повер
таючись знову до папського заклику, писав:
„Польща більш ніж буть-яка інша держава підпадає під
небезпеку більшовизму. Тож вона повинна рішуче приєд
натися до папської відозви".

Інша польська газета—„Кур'єр Дзенни" одверто
каже про справжні причини попівської кампанії. У
статті „В Европі ростуть настрої хрестового походу
проти вогнища червоної зарази" він заявляє, що
„своїми останніми економічними заходами на селі
СРСР викликав стихійну ненависть всієї Европи, що
виступає проти СРСР з нечуваною одностайністю".
Так польські фашисти і не приховували справжніх
причин антирадянської кампанії, шо її підняло попів
ство. Вони не приховували, що вся антирадянська
кампанія за організацію „хрестового походу" скерована
на оборону куркуля, на оборону капіталістичних еле
ментів в СРСР, а вигадки про „релігійні пересліду
вання" були тільки прикриттям.
Кампанія церковників проти СРСР виявила найщільніший зв'язок між верховодами церкви й королями
капіталу. Процес „промпартії" наочно довів, що рим
ський папа, як і інші князі церкви, діяв спільно з імперіялістами—організаторами нової інтервенції проти
нас, бо не випадково ж кампанія за „хрестовий похід"
проти СРСР була розпочата наприкінці 1929 року.
Тепер уже кожному зрозуміло, що попівською кампа
нією малося „морально" підготувати Інтервенцію проти
Радянського Союзу, яку за пляном французького гене
рального штабу та російських капіталістів і біло-емігрантів гадали почати влітку 1930 року Організуючи
кампанію за „хрестовий похід", попівство виконувало
наказ капіталістів використати релігію для підготу
вання війни проти СРСР.
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Виконуючи це завдання, попи всіх мастей І релігій
виступали й виступають єдиним фронтом. Взаємна
ворожнеча й суперництво в попівства, так само, як і
в капіталістів забувається, коли йдеться про боротьбу
з комунізмом. Ось характерний приклад цього.
Всі знають, як державна влада в Польщі на догоду
войовничому католизмові переслідувала й переслідує
православну церкву. На цьому грунті між православ
ним і католицьким духівництвом точиться невпинна
боротьба. Проте, коли справа йде про боротьбу з ко
мунізмом, православні поли готові на все, щоб при
служитися панові Пілсудському, так само, як і като
лицькі ксьондзи. В одному з номерів „Газети Польськоі" у статті „Роля православної церкви в Польщі*
один з керівників православного попівства в Польщі
заявляє:
"За таких обставин міцне становище та значення право
славної церкви стає могутньою противагою впливові мос
ковської пропаганди. Православна церква в Польщі має
дістати освічених і ідейних священиків, вірних своїй релігії,
але водночас зв'язаних з західньо - європейською культурою
й польською державністю. За такого погляду ми будемо на
певному шляху*. Далі автор цієї статті радить католицькій
церкві не боротися з православною, щоб не послабляти
сили церковників, потрібної для боротьби із спільним во
рогом—комунізмом. ,! через те однаково в інтересах поль
ської держави, як, здається, i в Інтересах католицької церкви,
щоб православна церква в Польщі стала за фортецю, об
яку розіб'ються хвилі радянської пропаганди".

Пан Пілсудський може бути задоволений із право
славних попів: вони з не меншою щирістю, ніж като
лицькі ксьондзи та єврейські рабини, працюють коло
підготування війни проти країни будованого соціялізму—СРСР.
Як відомо, виступ церковників та сектантів на чолі
з римським папою проти СРСР провалився, Виступ
папи викликав за кордоном велике обурення серед
робітників i сприяв зростанню безвірництва серед тру
дящих мас капіталістичних країн. Підчас антирадянської попівської кампанії за „хрестовий похід* багато
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робітників, усвідомивши одверту контрреволюційну
ролю церкви, що виступила спільно із світовим капі
талом проти СРСР, порвали з релігією, вийшли з релі
гійних громад і вступили до спілки вільнодумців (без
вірників).
Та папа римський, як і інші церковники, не заспо
коїлись. Світове попівство й далі закликає до органі
зації „хрестового походу" проти СРСР.
З нагоди „різдва" папа Пій XI виголосив програмну
промову перед зборами кардиналів, прелатів та інших
католицьких попів. Відзначаючи загострену економічну
кризу й величезне зростання безробіття в капіталі
стичних країнах, папа закликав до того, щоб робіт
ники не боролися проти капіталізму і „замість боро
тися, добивалися братерської взаємної роботи різних
кляс". Потім, зупинившись на „руїнницькій пропаганді,
що зриває всякий порядок і що є ворог релігії і пере
оцінює значення матеріяльних благ"-, „намісник" бога
на землі знов одверто закликав до воєнної інтервенції
проти СРСР. „Передусім,—сказав він,—ми повинні мо
литися богові за всіх героїв, що в ім'я любови до
христа страждають в Росії та підготовлюють нове на
родження христа на цій величезній території". „Нове
народження христа" в розумінні папи римського озна
чає повернення поміщицько - генеральської зграї, офі
церських банд Денікина та Врангеля, придушення ре
волюції і встановленя капіталізму. Папа одверто бере
під свій захист шкідників і шпигунів, відкриваючи цим
нову сторінку походу проти країни рад і ьже не при
криваючи свого виступу вигадками про „пересліду
вання релігії в СРСР".
Проте, папа закликає не тільки до інтервенції проти
СРСР, а й до інтервенції проти революційних робітни
ків і селян Китаю. „Ми повинні молитися за наших
вірних місіонерів у Китаї, що терплять буквально
муки".
Папа римський одверто закликає до нових оз
броєнь, щоб придушити революційний рух. „Цілком
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неможливо—заявляє ВІН, —щоб народи жили в порядку, доки вони є під загрозою небезпеки зовні і з
середини та недостатньо озброєні і оборонними засо
бами проти цієї небезпеки. Загрози й небезпека нероз
ривно зв'язані з антисоціальною й антирелігійною
пропагандою".
Різдвяна програмна промова папи є одвертий ви
ступ агента міжнароднього капіталу, що шукає ви
ходу з кризи капіталізму в придушенні хвилі револю
ційного руху в капіталістичних і колоніяльних країнах
та новій інтервенції проти СРСР.
Слідом за папою, головою католицької церкви,
поспішили виступити і попи інших релігій. Юго-славський патриярх Варнава у своєму різдвяному посланні
до вірян гостро нападав на буржуазні уряди, що не
поспішають з виступом проти СРСР. Католицьке по
півство Литви розгортає активну діяльність за залу
чення Литви до антирадянського надбалтицького бльоку.
Знову заворушились церковники в Англії, Австрії,
Польщі та Франції, виступаючи як палії антирадянської війни.
У січні цього року підчас обговорення в палаті
лордів в Англію питання про заборону довозу радян
ського лісу, з одвертим закликом до нової антирадянської кампанії в міжнародньому маштабі за прикладом
минулого року виступили єпископ Дергемський Джойнсон Хікс та інші твердолобі консерватори, гостро кри
тикуючи уряд і вимагаючи розриву дипломатичних сто
сунків та економічного бойкоту СРСР.
У Відні теж в січні цього року клюб російських
білих емігрантів „Очаг" разом з геймвером (австрій
ські фашисти) влаштував антирадянські збори. Біло
гвардійський єпископ на цих зборах закликав до зброй
ної інтервенції проти СРСР. Керівники геймверу вима
гали жорстоко переслідувати комуністів. Збори ухва
лили надіслати привітальну телеграму папі римському,
висловлюючи йому подяку за виступ проти біль
шовизму.
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Останніми днями в Англії твердолобі консерватори
та попи утворили нову антирадянську організацію під
назвою „Ліга боротьби проти переслідувань і рабської
праці в СРСР". Така вивіска. Про справжню ж мету
цієї антирадянської ліги одверто розповів організатор
ліги Вольденгарт. Справжня мета—це зрив п'ятирічки,
„що загрожує всьому світові". Керівну ролю в утворе
ній лізі боротьби з п'ятирічкою відограє єпископ Гільфортський, що є членом виконкому ліги.
Так церква й попівства всіх релігій цілього
світу виступає на передових позиціях у бо
ротьбі
проти
радянського
Союзу,
в
утво
ренні
об’єднаного
фронту
імперіялістів
для
воєнної
інтервенції
проти
нашої
країни.
Церковники та сектанти в СРСР—агентура
світового імперіалізму
1 ось, коли перед загрозою нападу імперіалістів на
СРСР трудящі маси напружують всі сили на соціалі
стичне будівництво, на виконання п'ятирічки за чотири
роки, на зміцнення обороноспроможности країни рад,—
церковники та сектанти провадять зрадницьку роботу:
шкодять соціалістичному будівництву, намагаються по
слабити обороноспроможність нашої країни. Церков
ники та сектанти в СРСР виступають єдиним фронтом
із світовим попівством і імперіалістами, виконуючи
функції їхньої агентури в нашій країні. Засоби, що їх
уживають церковники та сектанти у своїй запродан
ській роботі, дуже різноманітні та численні, але зав
жди скеровані на одно—пошкодити соціалістичному
будівництву, обороноспроможності нашої країни і тим
допомогти світовому капіталу в боротьбі проти єдиної
в сіті країни будованого соціалізму.
Визначення ролі релігії та релігійних організацій,
що його дав II Всесоюзний з'їзд СВБ, як „політичної
агентури i подітичнрго апарату ворожих пролетарія19

тові класових угруповань всередині нашої країни i міжнародньої буржуазії—цілком підтвердилось контррево
люційною діяльністю церковників та сектантів за ми
нулий від з'їзду період.
Шкідництво
В умовах загостреної класової боротьби навколо
соціалістичної перебудови країни і викорчовування са
мого коріння капіталізму релігійні організації та служ
ники релігійного культу всіх гатунків і релігій так само,
як і контрреволюціонери—шкідники, завжди і скрізь
виступають у спілці з глитаєм і непманом, у спілці з
запеклими ворогами революції проти соціалістичного
будівництва.
Виконання п'ятирічного плану розвитку народнього
господарства—найдошкульніший удар по залишках ка
піталізму в нашій країні, а водночас і по релігії, бо,
викорчовуючи коріння капіталізму, ми тим самим ви
корчовуємо й соціальне коріння, на якому тримається
релігія.
Тимто церковники й сектанти так люто й
активно-виступають проти п'ятирічного плану. Вони
агітують, що ніякого плану розвитку нашого господар
ства не може бути, бо все на землі залежить від „бога"
та .його волі', а через те, мовляв, з п'ятирічного плану
нічого не вийде.
Виступаючи проти п'ятирічки із своїм „божественним
лляном", церковники та сектанти намагаються піді
рвати довір'я до неї у трудящих і підбурити задурма
нених релігією вірян, проти п'ятирічки, що нібито йде
всупереч .волі божій", і цим самим утрудняють здій
снювати поставлені п'ятирічкою завдання.
Попи та сектанти виступають проти соціалістичного
змагання й ударництва, підтримують ледацюг та про
гульників, культивують рвацькі настрої, агітують проти
безперервки, намагаються зривати громадсько - полі
тичну роботу на підриємствах, будівництвах i щахтах,
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У кожному нумері антирелігійних журналів та га
зет повідомляється про десятки й сотні випадків шкід
ницької діяльности церковників і сектантів на вироб
ництві. Особливу увагу сектанти на Україні віддають
Донбасу, де вони чимало доклали сил, щоб поглибити
прорив у видобутку вугілля, активно провадять роз
кладницьку роботу на будівництвах тощо зосере
джуючи головну увагу на „обробці" робітників, що
тільки недавно прийшли із села. У боротьбі проти
більшовицьких темпів розвитку промисловости церков
ники та сектанти не зупиняються навіть перед терори
стичними актами.
Нещодавно виїзна сесія Нижнєгородського крае
вого суду розглядала справу 5 бандитів, що під при
криттям релігійних переконань вчинили низку злочинів
у м. СормовІ.
„Бог послав Сормову сатану, який і є кара божа
за відхід від релігії".
Керуючись цим, вони вбили кілька невинних людей
„во славу божію".
На запитання судді—„навіщо ви вбивали людей?" —
бандити-церковники щиро відповіли: „щоб порушити
нормальне життя cтотисячного населення м. Сормова,
щоб зірвати взяті темпи у виконанні виробничої про*
грами, щоб одверути людей од безвірництва".
Відповідь говорить сама за себе.
З не меншою активністю й люттю церковники й
сектанти боряться проти соціялістичної реконструкції
села. Використовуючи релігійні забобони найвідсталі
ших шарів селянства, церковники та сектанти підтри
мують глитая в його боротьбі проти колективізації,
проти всіх політичних господарських кампаній, що їх
провадить на селі партія та радянська влада. Методи
цієї контрреволюційної шкідницької діяльности на селі
найрізноманітніші.
Церковники та сектанти не гребують нічим, вони
поширюють провокаційні поголоски та віщування про
"скорий кінець світу" у зв'язку з колективізацією,
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брехні про „печатки", що нібито ставитимуть колго
спникам, про усуспільнення жінок, про заборону моли
тися в колгоспах тощо. Пролазячи в колгоспи, вони
провадять там розкладницьку роботу. Проповідники секти
менонітів торік агітували за еміграцію за кордон. Де
хто піддався на цю провокацію і поїхав в капіталістич
ний „рай", з якого ледве пощастило повернутися на
Радянську Україну.
Религійники фабрикують „чудеса" і „святих" , агітуюь
проти хлібозаготівель, державних позик, засівної кам
панії, виступають на оборону „покривджених" глитаїв
проти гасла партії ліквідувати глитая, як клясу, на
основі суцільної колективізації. Вони ховають дрібну
срібну монету, щоб утворити штучну кризу на дрібгроші й тим самим ударити по радянській грошовій
системі У багатьох попів та сектантських проповідників
знайдено на сотні карбованців сірбла, а також вия
влено, що вони агітували серед селянства, що паперові
гроші скоро будуть недійсні.
Ідейні надхнення на терористичні акти проти сіль
ських активістів, проти передових бойців за соціялістичну
перебудову села, і безпосередня в них участь—такі
засоби боротьби з переможним соціялістичним наступом
шкідників церковників та сектантів.
Немає жодної ділянки соціялістичного будівництва,
де б церковники та сектанти не намагалися шкодити
й тим допомагати решткам капіталістичних елементів
нашої країни боротися проти соціялізму, а також
допомагати світовому капіталу в його боротьбі проти
країни Рад.
Одверта контрреволюція
Поруч із шкідництвом у соціялістичному будівництві
церковні та сектантські організації стали на шлях запек
лої контрреволюційної діяльности. За минулий рікпівтора викрито цілу низку контрреволюційних запіль
них організацій, що групувалися під „крильцем" релі
гійних об’єднань церкрвників та сектантів і, прикрыт
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ваючись релігією, провадили свою контрреволюційну
роботу.
Торік надзвичайна сесія Найвищого Суду УСРР роз
глядала справу контрреволюціонерів-балгистів, що про
вадили шпигунську роботу на корить фашистської
Польщі. На чолі шпигунської організації стояли баптисти
Шевчук, Поплавський, Косолапов та інші. Косолапов—
один із головних проводирів секти баптистів, членів
президії всеукраїнської і всесоюзної ради баптистів
Ця група баптистів-шпигунів нелегально переходила
кордон і одержувала від польських офіцерів релігійного
і контрреволюційного змісту літературу, поширюючи
її по сектантських громадах на Україні І в цілому
Союзі. Баптисти шпигуни давали польським офіцерам
з розвідних органів відомості про розташування частин
Червоної армії, їхнього призначення, стану військових
шкіл тощо.
В Межівському районі кол Дніпропетровської округи
викрито контрреволюційну організацію сектантів-іоанітів, на колі якої стояла сектантська „богородиця** Кате
рина Карагачова. Підчас трусу знайдено кілька десят
ків гвинтівок, револьверів та кілька тисяч набоїв, що
були заховані в ямі. Зброя була цілком справна, навіїь помащена.
У Вятці викрито організацію контрреволюціонерівмонархістів, на чолі якої стояли вятский епіскоп Віктор
Островський та попи Глушков і Поліванов. За штаб
цієї організації контрреволюціонерів був Воскресенський собор у Вятці. Церковники агітували, що „радян
ська влада є влада антихриста, через те виконувати
ii наказів не слід". Ця ж організація підкидала загроз
ливі, листи в радянські органи, а також окремим акти
вістам безвірникам.
В Іваново Вознесенському була велика контрреволю
ційна організація, що охоплювала Ярославську, Рибін
ську, Олександрівську і Кінешемську округи. Керу
вали цією організацією кінешемський епіскоп Голубьов
і ярославський архієпіскоп Ременцов. Організація скли23

кам нелегальні збори, організовувала нелегальні гуртки,
тримала зв'язок з антирадянськими елементами і закли
кала населення не підкорятися радянській владі. У цій
справі було заарештовано кілька десятків, церковників
крамарів та колишніх купців.
В Астрахані викрито попівську організацію на чолі
з архиепископом Пилипом Савицьким. Попи монархісти
провадили скажену антирадянську пропаганду.
На Північному Кавказі викрито та ліквідовано бойову
монархічну організацію, що існувала під виглядом ре
лігійної секти „ім’яславців". Організація мала своїм
завданням озброєно боротися проти радянської влади
щоб повалити її. Керували сектою „ім’яславців" офі
цери білої армії і біло-зелені бандити, що залишились
в різних місцях Північного Кавказу після розгрому
Денікина. Організація старанно підбирала свій склад,
припасала зброю та бойові припаси. Члени організації,
вдаючи з себе проповідників, ходили по станціях і
провадили монархічну агітацію, намагаючись зривати
хлібозаготівлі, колективізацію, кооперацію, податкову
політику і т. ін.
У Калузькому районі контрреволюційна організація
манахів та колишніх людей провадила контрреволю
ційну пропаганду.
У Ленінгграді ліквідовано контрреволюційну органі
зацію під назвою „воскресеніє", шо існувала кілька
років. Ця організація була зв’язана з паризькою білою
еміграцією і за свою мету мала повалення радянської
влади. Організація підготовляла шкільну молодь до
індивідуального політичного терору. Всього в цій справі
засуджено 70 чоловік—колишніх офіцерів, попів, чер
ниць, урядовців поміщиків.
У Серепухівській окрузі заарештовано контрреволю
ційну групу попів, що провадили агітацію проти колек
тивізації. На села посилали спеціальних агітаторів, шо
скликали консперативні зібрання. Підчас арешту попів
знайдено прокламації з монархічними закликами й пор
третами колишнього царя Миколи Кривавого.
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Верхівка секти „федорівців" (у ЦЧО), що складалась
з колишніх манахів, куркулів та бандитів, провадила
запеклу контрреволюційну діяльність — проповідувала
не підкорятися радянським законам, шалено виступала
проти колективізації, організовувала терористичні акти
проти сільських активістів, влаштовюучи масові підпали,
провадила одверту монархічну агітацію та поширювала
листівки антирадянського змісту.
Викрита в колишній Уманській окрузі сектантська
група „красно-драконівців", що на її чолі стояв
Н. Жмурко, провадила контрреволюційну агітацію і всіма
способами добувала зброю для виступу проти радян
ської влади.
I нарешті суд над контрреволюційною запільною
організацією „Спілка Визволення України" викрив
контрреволюційну діяльність української автокефальної
церкви, що, будучи складовою частиною „СВУ" про
тягом 10 років свого існування, прикриваючись релі
гійним прапором, провадила запільну контрреволюційну
роботу. „СВУ“ використовувала українську автоке
фальну церкву, як апарат, що в особі епіскопів, попів,
членів парафіяльних рад об’єднував колишніх офіцерів,
активних петлюрівців, учасників контрреволюційних
повстань. Ці одверті контрреволюціонери змінили зброю
на хреста та рясу, щоб за завданням керівників „СВУ“ та
чужоземних імперіялістів готувати повстання селян
проти радянської влади, використовуючи для цього
релігійні громади, як місце, де за допомогою релігії
і національного шовінізму вони гадали домогтися свого.
„СВУ“ була тісно зв’язана з закордоном. Вона була
за один із загонів світового фашизму та імперіялізму
й виконувала завдання світового капіталу відновити
на Україні владу поміщиків та капіталістів. Українська
автокефальна церква, що була складовою частиною
„СВУ", брала активну участь у виконнані цього завдання
світового Імперіялізму.
Ми вже довели, що виступ папи" римського і всього
іншого світового попівства з закликом до „хрестового
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пдходу" проти СРСР наприкінці та початку 1930
був не випадковий. Він виходив із загального плян
імперіалістів здійснити інтервенцію проти СРСР 1930
Процес „промпартії", довів, що зовсім не випадков
якраз наприкінці 1929 і початку 1930 року-викриї
цілу низку контрреволюційних організацій, якими ко
рували і в яких брали безпосередню участь верхівк
церковних та сектантських організацій, а молитови
будинки були за центри, де скупчувалась їхня контр
революційна діяльність. Попівство в нашій країні та
само, як і попівство закордоном, намагалося допомогт
світовому капіталові здійснити інтервенцію проти ра
дянської країни.
Попівство в союзі з папою римським
Виступ папи римського з закликом„хрестового походу
проти СРСР викликав величезне обурення увсіх трудя
щих Радянського Союзу. Але не так поставилось до
скаженого виступу папи попівство в нашій країні
Подаючи руку найзапеклішому ворогові Рядянського
Союзу—папі римському—попівство, як церковне, таї
і сектантське, у спілці з куркулем поспішило викори
стати виступ папи і всього світового попівства на по
жвавлення своєї шкідницької роботи Виступ папи по
півство використало на правокаційну агітацію про
безпосередню близькість війни проти СРСР і неменучий „загин" радянської влади, намагаючись залякати
цим селянство, користуючись із культурно-політичної
відсталости далеких од пролетарських та культурних
центрів сіл. Аргумент — „війна", „загин" радянської
влади та розправа білого закордонного війська над
колективістами — попи та сектантські проповідники,
надто широко вживали і вживають, борючись проти
колективізації.
Піп у селі Костянтинові, на Роменщині, Діятолович
за підтримки глитаїв день - у-день із газетою в руках
відінував початок „хрестового походу" і скорий ,загин“
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радянської влади. Теж саме в селі Токарях, Лохвицького району. Піп та куркулі - церковники поширили
чутку, що скоро приїде папа римський з поляками
І всіх колективістів виріже. Наслідком цього деякі
селяни вийшли з колективу.
У с. Луках новий піп, що приїхав замість старого,
який зрікся сану, розпочав свою діяльність з пропові
дей, де дуже тонко натякав на скорий прихід папи
римського на чолі „хрестового походу". Він же потай
ки пустив поголоску, що війну проти Радянського
Союзу вже оголосили, тільки це „комуністи ховають" І?)
і тут піп домігся того, що понад 40 господарств,
було вийшли з колективу.
У с. Нових Вовківцях на Проскурівщині церковники
поширили таку провокаційну чутку: „селяни прикор
донних сіл збираються і йдуть з хрестами та корогвами
за кордон до папи римського просити, щоб той
виступив проти колективізації та гонитви на віру". Гли
тайня пропонувала взяти участь у цьому „поході".
Правда, ніхто не піддався на цю провокацію.
Сектантські проповідники та керівники сектантських
громад не відстають од попів. Віщуючи скорий „при
хід папи римського" і „кінець світу", вони агітують
проти вступу до колективів і закликають іти до них
в релігійні громади „спасати душу". Бабтист Кабанов
села Нікольського, у зв'язку з 1-м серпня, міжнарод
ній антивоєнний день, проповідував що Англія скоро
оголосить війну СРСР, а слідом за нею виступлять всі
капіталістичні держави й перевішають усіх комуністів
і знищають ради.
У с. Затонському, кол. Білоцерківської округи, єван
гелісти проповідували, „що війна почнеться зі Сходу
і горе буде невірним".
Навіть сектанти духобори, що досі себе активно не
виявляли, у Червоно - козачому районі на Проскурів
щині в розпал масового колгоспного будівництва роз
горнули шалену антиколгоспну роботу, викинувши
гасло:
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«Всі до духовоборів, спасайтеся, наближається кінець
Хто записався до колективу, того зарубає біле війської»

світу

Нещодавно в Юр'Івському районі, кол. Дніпропетров
сько! округи, викрито підпільний центр сектантів
суботників, що існував під вивіскою сільсько-господар
сько! комуни сектантів суботників „Царство світла".
Члени цієї „комуни" вели активну антирадянську
роботу під прикриттям сектансько-християнськоi про
повіді. Вся їхня ідеологія й діяльність мала яскраво
виявлений куркульський характер.
Керівна верхівка
систематично провадила в околишніх селах антирадян
ську пропаганду й намагалася зривати всі госпо
дарсько-політичні заходи парті! та радвлади на селі.
Суботники посилено пропагували проти служби в Чер
воній армії, поширювали поразницькі ідеi серед люд
ности, проракуючи кінець радянсько! влади від напа
ду чужоземних держав на нашу країну. Вони заявляли,
що серед тих, що нападуть на Радянський Союз,
„є свої люди, отож не слід чинити опір нападові,
а чекати на нього як на визволення від радвлади".
Члени сектантської „комуни" відмовлялися братись на
військовий облік, а підчас військових маневрів не
давали своїх коней.
Отак агітуючи та поширюючи наклепи проти рад
влади, церковники й сектанти у спілці з глитайнею
намагаються посіяти паніку серед відсталих шарів
трудящих, викликати в них зневіру в свої сили, про
летарської держави, шо користується підтримкою
всього світового пролетаріату, хочуть злякати найвідсталиші шари селянства йти в колективи, намагаються
відірвати трудящих від напруженої роботи коло соці
алістичного будівництва. Якщо церковники та сектанти
уже тепер активно провадять таку роботу в інтересах
світового капіталу та глитая в нашій країні, то нема
ніяких сумнивів, що в разі нападу на нас світового
капіталізму, вони в багато разів посилять свою зрад
ницьку
роботу,
щоб
послабити
обороноздатність
нашої країни і допомогти iнтервентам.
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Хамелеони
Один із засобів пошкодити обороні СРСР є відмова
деяких сект і окремих груп сектантів служити в Чер
воній армії. Щоб виправдати свою поведінку, ці сек
танти покликаються на „святе письмо". Вони заявляють,
що їхні „релігійні погляди" забороняють їм брати
зброю рук, що вони були й є переконані про
тивники до війни і взагалі всякої збройної боротьби
Чи так це справді?
Звісно, ні. Вірити в щирість сектантських заяв про
те, що в цьому вони керуються релігійними мотивами,
зовсім не доводиться, бо сектанти не раз міняли свої
погляди на війну та військову повинність, як хамелеон
міняє колір своєї шкіри.
До революції секти сдебільшого військову службу
визнавали за обов'зкову й відбували її в царській
армії. У виданому 1906 року віронавчанні баптистів
про ставлення до військової повинности говорилося
таке:
"ми віримо, що уряд і в новому завіті недеремно носить
меч, але має право й обов'язок вживати його проти тих що
роблять зле (!), в оборону покривжених (І), 1, коли вимагає
від нас цього начальство, ми обов'язані нести повиність вій
ськової служби".

Це формулювання баптистів про ставлення до вій
ськової повинности за царату дуже характеристичне.
Вньому не тільки визнається обов'язок відбувати вій
ськову повинність зі зброєю в руках, а й дається наста
нова, проти кого цю зброю треба скеровувати. Оголо
шуючи царський уряд за уряд, поставлений від бога,
проводирі секти дають дерективу бабтистам вживати
зброї „проти тих, що роблять зле", тобто проти тих,
що роблять революцію і, „в оборону покривджених*,
тобто „бідних" поміщиків і капіталістів.
Інакше тлумачити це формулювання не можна, бо
кожен знає, що царська армія сотні років обороняла
поміщиків і капіталістів від „зла"—революції, аж доки
трудящі в сірих салдатських шенелях не всвідомили своїх
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Кйясовик завдань I не обернули свою зброю против
панівних кляс.
Так само, як бабтисти, євангелисти і інші секти теж
вважали для себе при царському уряді військову
службу за обов'язкову і ніде не обговорили, що вій
ськова повиність зі зброєю в руках суперечить їхньому
релегійному навчанню. Навпаки, доконечність служби
в царській армії виправдано текстами „святого письма".
Мало того, баптисти, євангелисти, адвентисти, моло
кани й інші сектанти, будучи в лавах “царської армії,
брали участь в імперіалістичній війні й навіть діста
вали бойові відзнаки. Ось сектантська газета „Утрен
няя Звезда", видавана в Ленінграді підчас імперіалі
стичної війни, з великим захопленням повідомляла,
шо деякі сектанти дістали „георгієвські хрести й інші
знаки бойових заслуг за зразкову та рівну службу
цареві й батьківщині".
Кавказькі молокани, теперешні „непротивленці", підчас
імперіалістичної війни, через намісника Кавказу просили
„його імператорське величество" надати право моло
канам „сражатьса в радах армии в офицерських чинах".
Так само, як на фронті, проводирі сектантства актив
но підтримувати царській уряд підчас імперіалістичної
війни в тилу. За перші місаці війни один із керівників
ленінградських баптистів Фетлер (емігрував від р волюції за кордон, а тепер бере активну участь у пропа
ганді „хрестового походу" проти СРСР влаштував у
Ленінграді патріотичну демонстрацію, де закликав сек
тантів іти до царської армії.
Так булодо Жовтневої революції, коли треба було
захищати інтереси поміщиків та капіталістів.
Після Жовтневої революції, коли треба було оборо
няти радянську владу, російські сектанти зразу гостро
змінили своє ставлення до військової служби. Вже
іншими текстами з тогож самого „святого письма"
сектанти почали доводити, що служити в армії вони
з „релігійних" переконань не можуть, що брати зброю
в руки їм забороняє .святе письмо". Користуючией
30

радянських законів про волю віровизнання, керівники
ктантських
громад,
давали
змогу
під
релііною машкарою в релігійних сектантських гродах ховатися від служби в Червоній армії колишнім
офiцерам, дезертирам та шкурникам, що охоче йшли
секти, щоб уникнути служби в армії.
Одночасно „релігійні" переконання не заважали'
cектантам бути в лавах білих армій і активно боротипроти радянської влади підчас громадянської війни,
іприклад, 1926 року білогвардійська зграя захопила
сто Петропавлівське, Акмолінської, області. Ця
рая нелюдсько знущалася з усіх, хто підтримуів радянську владу. На чолі цієї банди був баптист
штабс-капітан Єсаулов.
Сектанти-меноніти, що тепер відмовляються од вій
скової повиности, підчас громадянської війни за
провокацйними виступами проповідників та-куркулів
менонітів брали активну участь у боротьбі з Червоною
армією зі зброєю в руках. Меноніти - куркулі разом з
мецьким окупаційним військом, боролися проти черногвардійців, допомагали німецьким офіцерям виявляти
комуністів, червоногвардійців та активних робітників радянської влади, що залишилися на території,
дійнятій окупантами.
Коли денікінське військо захопило Україну, менонітскі верховоди й проповідники провокаційними заходами
знову
втягли
частину
менонітської
молоді
у
денікинську армію захищати інтереси капіталістів
ПОМІЩИКІВ.

1920 року підчас напруженої боротьби Червоної
имії з білополяками, Врангель, користуючися з того,
о на Перекопі сил було мало, просунувся вперед.
врангелівська армія зайняла територію, де розташован
менонітські громади. Менонітські проповідники разом
куркульськими верхівками громад зразу мобілізували
всі сили,щоб втягти сектантську молодь до армії
барона Врангеля. Правда, їхня проповідь серед маси
менонітів успіху не мала, але все ж з сектантів-мено31

нітів, головне, з куркульських синків, сформували, так
званий, німецький батальон, що був за найнадійнішу
частину врангелівської армії. Цей батальон разом із
офіцерськими загонами був за головну підпору врангелівського командування в боротьбі за Перекоп.
Отаке справжнє лице сектантського „непротивленства“.
Як відомо, наші секти здебільшого є складова
частина міжнародніх сектантських об’єднань. Як сек
танти інших країн ставилися й ставляться до військової
повинности?
Вони так само, як і наші сектанти, були активні
учасники імперіялістичної війни. От хоч би Лойд
Джорж — один із проводирів світового об’єднання
баптистів. Цей „благочестивий християнин" підчас
імперіялістичної війни, бувши міністром постачання в
Англія готував і відсилав на фронт гармати, танки та
отруйні гази, щоб винищувати мільойони трудящих
„во славу христа" і за прибутки рідних капіталістів.
1914 року керівники секти адвентистів сьомого дня в
Німеччині на ім’я німецького військового міністра була
подана доповідна записка. Посиллаючись на різні
пункти адвентистського вчення, автори заявили:
"Ми все ж таки вважаємо за свій обов'язок у даний сер
йозний час стати на оборону вітчизни і за цих обставин
нести зброю також І в суботу. Ми просимо всі громади
призначити особливі молитовні збори і вимолити в бога
перемоги німецькій зброї".

В американській армії були підчас імперіялістичної
війни і тепер є сотні платних сектантських проповідни
ків, що активно готують салдат до майбутньої війни.
Отже ні в якій капіталістичній державі сектанти не
відмовляються від служби в армії, а навпаки, активно
беруть участь у зміцненні П. В капіталістичних країнах,
як видно, сектантський „бог" не суперечить, щоб сек
танти брали зброю.
Не зважаючи на шаленне готування імперіялістів до
війни, в жодній з капіталістичних держав жодна сек
тантська організація не виступила проти небезпеки на32

ступної війни, шо несе загибель мільйонам людей.
Сектантські організації в СРСР теж ще жодного разу
не засудили керівників сектантських організацій за кор
доном, що накліпують на Радянський Союз і беруть
активну участь разом з імперіялістами в готуванні ін
тервенції проти нас.
Боронити
країну
диктатури
пролетаріяту сектантський „христос" забороняє.
Коли
ж
меча
виймає
в
руках
буржуа,
тоді сектантський „христос" мовчить.
Сектантське лицемірство
Остаточний розгром всіх сил контрреволюції переко
нав проводирів сектантства, що далі не можна одверто
боротися з радянською владою. Кінець громадянської
війни послабив привабливість звільнення од військової
повинности для шкурників, що шукали в сектантських
організаціях „порятунку" від служби в армії. Усе це
штовхнуло сектантських проводирів на доконечність
перефарбуватися ззовні. Більшість сект, у тому числі
Й найчисленніші—баптисти та євангельскі християни,—
ухвалили на місцевих і всесоюзних з’їздах резолюції
про визнання служби в лавах Червоної армії зі зброєю
в руках. Одначе й тут сектантські проводирі пускалися
на всякі хитрощі, та лицемірство, щоб, прикрившись,
резолюціями можна було і далі шкодити обороні
країни. Ось у резолюції 25-го всесоюзного з’їзду бап
тистів у Москві в грудні 1923 року так говорилося про
ставлення до військової повинности:
•
„Вважаючи за обов'язкову для себе військову повинність .
надається
кожному
баптистові
виконувати
її,
як
підкаже
йому його сумління, згідно з наявними радянськими зако
нами та розпорядженнями... Жодна баптистська організація
не
м.оже
заборонити
своїм
членам,
або
примушувати
їх І ти д о Ч е р в о н ої а р м i ї. -

Так само сформолював ставлення до служби в Червоній армії тоді ж всесоюзний з’їзд євангельських хри
стиян. Ухвалюючи такі резолюції, проводирі сектантства
мали на меті замилити очі, зберігши колишнє становище.
33

„Жодна баптистська організація не може заборонити
своїм членам, або примушувати їх іти до Червоної
армії". Адже зрозуміло, шо на чолі громад, яким нада
но право самим визначити ставлення до військової
повинности, стоять глитаї та проповідники. Проповід
ники тіж самі глитаї, або їхні настановленці, що ціл
ком поділяють глитайські погляди. Чи є сумнів в їхньому
„доброзичливому" ставленні до Червоної армії, яку
вони ненавидять, а тому й вживуть всіх заходів, щоб
відмовляти сектантів—рядових членів громади іти до
армії!
Але „фокуси" проводирів сектантства були викриті.
Ці резолюції сектантських з'їздів спричинили велике
незадоволення серед рядової маси самих сектантів.
Пани Прохорови, Одінцови, Іванови-Клишникови та
інші проводирі сектантства, колишні капіталісти та
соціял-зрадники примушені були чіткіше сформулювати
ставлення сектантів до служби в Червоній армії.
І ось уже наприкінці 1926 року X всесоюзний з’їзд
євангельських христіян визнав, шо відбування військо
вої повинности у військових частинах не суперечить
„святому письму". У резолюції про це говориться:
"I нарешті, визначаючи за доконечне формулювати ста
влення євангельських християн до військової повинности якнайясніше, щоб не було більше місця непорозумінням у
цьому
питанні,
всесоюзний
з’їзд
євангельських
християн,
залишаючись на ґрунті правильного розуміння свого віронавчання, ухвалив: визнати всяку військову службу знаинш,
тобто за обов'язок для євангельських християн на загальних
підставах зо всіма громадянами країни".

Після цієї постанови, здавалося б, питання вичерпане.
Сектанти після 9-ти років існування радянської влади,
після одвертої боротьби і безконечного хитрування в
ставленні до оборони країни, нарешті заявили про те,
що службу в муштрових частинах Червоної армії ви
знають для себе за обов’язкову нарівні з усіма громадянами.
Але ця резолюція—слова. Справді ж, ще досі багато
сектантів відмовлаються йти до Чероної армії, або
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через шкурництво, або під впливом Проповідників та
глитайських верховодів сектантських громад, що вико
ристовують релігійний фанатизм рядових членів сект у
тому числі й окремих робітників і селян бідняків та
середняків. Тільки в нас, на Україні, щороку призи
вають на громадські роботи, замість відбування вій
ськової повинности, понад 1000 чоловіка сектантів різ
них сект. Яле це тільки особи призивного віку, а
всіх сектантів, що відмовляються брати зброю й слу
жити в армії, більше. Основна маса з них це меноніти,
баптисти, євангелисти, адвентисти сьомого дня, субот
ники й мальованці.
Поряд Із цим сектантські проповідники i куркульські
верховоди сектантських громад провадять найщкідливішу агітацію проти оборони країни в разі нападу
імперіялістів. Покликаючись на тексти „святого письма",
що „той, хто взяв меч, від меча й загине", та „не
убій" вони проповідують „непротивленство злому", тоб
то, щоб ми добровільно віддали себе до рук СВІТОВОЇ
буржуазії. Ось куди скеровані єлейні проповіді сек
тантських проповідників.
Агітуючи серед сектантів і, взагалі, серед робітників
та селян, не брати зброї до рук, проти готування до
оборони країни, проти служби в Червоній армії, сек
тантські верховоди та проповідники намагаються по
слабити міць Червоної армії, послабити обороноздат
ність нашої країни. Цим вони допомагають світовій
буржуазії, шо готує війну проти нас. Рядові сектанти,
засліплені релігійним фанатизмом, ще піддаються на
провокацію своїх верховодів і проповідників, хотівши
чи не хотівши того допомагають глитайні і проповід
никам здіснювати їхні контрреволюційні наміри.
Чи може бути сумнів у тому, що в разі нападу на
нас чужоземних імперіялістів, шкідницька діяльність сек
тантської верхівки проти оборони країни і зокрема
проти служби в Червоній армії буде посилена, а число
сектантів i „сектантів", що захотять сховатися від
служби в муштрових частинах армії, буде небагато
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більше? Уже й тепер, заздалегідь сектанти змовляються
на випадок війни. Наприклад, в с. Олексіївці, Острогозької округи, громада євангельських християн у своїй поста
нові про ставлення до служби в Червоній армії написала:
"Покищо, на час, військову службу в Червоній армії виз
нати, а коли буде війна, дух божеський підскаже, що робиги“.

У даному разі олексіївські євангелісти висловили те,
що приховано в голові
сектантських керівників—на
випадок війни проти нас активно виступити проти
оборони країни за вказівками „духа божого", тобто
світового капіталу.
Шкідницька работа церковників та сектантів
в армії
Червона
армія—найголовніша
підпора диктатури
пролетаріату, вірний і випробуваний вартовий червоних
кордонів СРСР. Це добре розуміють вороги робітничої
кляси та трудового селянства, в тому числі й верхівки
церковників і сектантів. Через це вони намагаються
всіляко підірвати боєздатність червоноармійських ча
стин. Ховаючися під релігійною машкарою, класовий
ворог намагається пролізти в гущу червоноармійської
маси, або ж через своїх свідомих чи несвідомих (що
перебувають підо впливом релігійного дурману) агентів
провадити там свою розкладницьку роботу. Посилено
контрреволюційна діяльність церковників і сектантів, у
зв'язку з розгорнутим соціялістичним наступом по
всьому фронту, позначилася в Червоній армії, там теж
посилилася шкідницька робота релігійників.
Червоноармиєць 8 артполку Вітін одержав листа з
дому, в якому писалося таке: „Дорогий Василю Павло
вичу, мабуть за твої гріхи нас карає бог. Ти пишеш,
що записався в безвірники, мабуть від того в нас
господь побив градом увесь хліб, трави немаэ, кол
госпники ходять голодні, їдять собак"...
Вітін відпросився на 10 день додому, щоб дізнатися
в чім справа. Виявилося, що цього листа від імени

його неписьменної матері писав диякон Костянтин
Кудінов, і „інформацію" про голод та неврожай додав
від себе.
Червоноармієць Марков із села Воловине, Макарівського району, коли залучили до осередку безвірників,
розказав черноармійцям, як його „обробляв" сільській
піп Сідоволосов. Заманивши його в квартирю й напоїв
ши, піп умовляв його: „От, раб божий, ідеш ти служити
за антихриста. Ти повинен з божою допомогою підри
вати ідеї більшовизьму, а в бою повернути свою зброю
проти того, хто посилає тебе. Не забувай І інших
вести цим божеським шляхом".
На Маркова в той час попівська агітація вплинула і
він приїхав до армії з євангелією й хрестом, шо його
подарував піп Сідоволосов. Зараз Марков свідомий
червоноармієць.
Надто активно провадять розкладницьку роботу в
армії сектанти. До казарм вони прибувають обов'язково
з євангелією, біблією й іншими релігійними книгами
віданими їм з відповідними напучуваннями від керівни
ків і проповідників сектантських громад. Свою розклад
ницьку роботу вони починають з перших же днів
перебування в казармі—точать розмови на релігійні
теми, розповсюджують релігійну літературу, плачуть
за „покривдженим" братом глитаєм, виступають проти
колективізації сільського господарства та п’ятирічного
пляну, вербують хиткі елементи в сектантські органі
зації, намагаючись їх затягнути на молитовні збори
місцевих сектантських громад, з якими прибулі сектанти,
негайно налагоджують зв'язок. В той же час сектанти
намагаються підірвати дисципліну та боєздатність
частин. Місцеві громади сектантів, очевидно за відпо
відними директивами від вищих органів, а то й з-за
кордону (з сектантськими організаціями капіталістич
них держав наші сектанти щільно зв’язані і дістають
звідти кошти для своєї шкідницької діяльности), залу
ченню до себе червоноармійців, надають серйозного
значення.
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Зовсім не випадково сектанти відкривають молитовні
будинки поблизу військових частин. Наприклад у Жи
томирі молитовний будинок сектантів відкрито проти
казарм Н-ого стрілецького полку, у Могилеві баптисти
розташувалися посеред двох військових частин і т. ін.
Щоб залучити червоноармійців на збори, широко по
пуляризують час і місце зборів, навіть афішами: Дівчатам-сектанткам доручається індивідуально „обро
бляти" червоноармійців, і вони не настирливо проро
блять, вдаючись до таких метод, як призначення побачень
у молитовному будинкові, в товаристві сектантів. Роз
дають також спеціяльні квиткі-запрошення на сектант
ські молитовні збори. Такі квиткі знайшли у військовій
частині в Могилеві.
Крім того, сектантські громади та проповідники ве
дуть розкладницьку роботу через листи до червоно
армійців, в яких вони закликають не брати зброї, ста
ти ближче до христа і т. ін. Червоноармійці 9-го кінартдиву одержали багато листів від сектантів, що
закликали не брати зброї до рук.
Один із черзонофльотців Чорноморської фльоти одер
жав листа від близької йому дівчини, в якому вона
писала :
„Люби всіх і проповідуй усім братську любов, терпіння
й отримання від усяких брудних справ... зневагу вибачай
ворогам. За все це господь дасть спокій твоїй душі. Піди у
будинок євангелістів та послухай їх співи й пояснення".

Сектант Данило Єгоров в N - скому полку серед чер
воноармійців агітував на захист куркуля й навіть на
політгодинах виступав проти заходів партії та радвлади на селі й колективізації. Разом із цим він серед
червоноармійців точив розмови, що буржуазні армії
дужчі за нашу, вони нас поб'ють.
Баптист Сашніков шкідницьку агітацію проти оборо;
ни країни і підриву обороноздатности своєї частини
провадив протягом кількох місяців, поки його не ви
крили. Він створив запільну групу баптистів, в якій
проповідував, що червона присяга не різниться від
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царської, провадив підривну роботу проти колгоспів,
захищав правих і „лівих" опортуністів, намагаючися
зганьбити лінію партії.
Червоноармійська маса свідомо стоїть проти всяких
релігій і всі намагання сектантів Ідуть марно.
Самі бійці дають жорстоку відсіч цим агентам пля
сового ворога в лавах Червоної армії. Алє церковники
та сектанти не відмовляються від своїх намірів і енер
гійно далі шкодять, пробуючи впливати на політичні
настрої червоноармійців.
Згідно з чинними законами про муштрову службу в
Червоній армії, звільняють од служби сектантів, що до
ведуть свою приналежність до таких сектатських об’єд
нань,- які до резолюції відмовлялися відбувати військо
ву ПОВИННІСТЬ. Сектантів звільняють од військової по
винности постановою суду. І от поруч сектантів, що
мають підстави претендувати на звільнення від служби
з релігійних переконань, через судові засідання прохо
дять багато шкурників, що намагаються під релігійною
вивіскою уникнути служби в армії. Зрозуміло, що та
ким шкурникам відмовляють у звільненні від служби
V військових частинах.
Ну й що ж І Вони йдуть до Червоної армії, але не
(ля того, щоб зразковою дисципліною й службою зміціювати її міць, а щоб знову таки шкодити, підривати боє
здатність частин Червоно! армії. Хіба не свідомим шкід
ництвом справі оборони країни можна назвати факти,
коли сектанти, не звільнені од військової служби і згоди
лися служити, раптом у частині відмовляються брати
зброю, йти на пост, чистити гвинтівку, а то й дезертують
із частини? Прикладів таких учинків сектантів чимало.
Останнього призиву баптист Лупінов Іван прибув у
N - й понтонний полк. Коли Лупінова призначили вар
товим І наказали надіти багнета на гвинтівку, він од
мовився виконати наказа й заявив, що він не буде слу
жити Із зброєю в руках.
Другий випадок — командир чоти зв’язку N стрелко
вого полку наказав червоноармійцеві Кривому почи39

єтити гвинтівку. Кривий категорично відмовився вико
нати- наказ свого начальнику, покликаючись на те, що
він, як баптист, зі своїх релігійних переконань зброї
брати не може.
У тій же залозі відмовився брати зброю, призначе
ний вартувати в полку, сектант Гудов,а адвентист сьо
мого дня Трохименко Олександр в одному з піхотних
полків відмовився в суботу йти на заняття.
Зважаючи на те, що ніхто з них не міг довести судові
своє право на звільнення од військової повинности, їх
усіх віддано під суд і вже на суді, де було багато чер
воноармійців, вони відмовилися від своїх .релігійних пе
реконань “, визнавши, що це була шкурницька симуляція.
А ось приклад, як сектанти хотять „обороняти" кор
дони СРСР. До однієї з прикордонних частин прибув
призовник, селянин села Миколаївки — на Куп’янщині, Писаренко П. Б. Невдовзі начальник застави
наказав йому йти на пост охороняти радянський кор
дон. Писаренко категарично відмовився брати бойові
набої й заряджати гвинтівку, бо він, мовляв, „баптист"
і проти „братів" стріляти не буде.
Наведених прикладів досить для характеристики то
го, як ставляться сектанти до справи оборони країни.
Якщо за мирного часу, вони активно працюють над
тим, щоб підірвати обороноздатність частин Червоної
армії, якщо за мирного часу вони відмовляються бра
ти зброю та йти на пост, то що буде, коли затріщить
кулемет і Залунають постріли гармат, коли треба сво
їми грудьми обороняти соціялістичну батьківщину від
нападу імперіалістів.
Трудящі Радянського Союзу всі свої сили напружу
ють на будівництво соціялізму, на зміцнення обороно
здатнеє™ країни перед загрозою інтервенції світового
імперіалізму.
Церковники та сектанти всі свої сили й засоби спря
мовують щоб підтяти соціалістичне будівництво, оборонрздатаости нашої країни, i цим роблять неоцінну
послугу світовому капіталові, шо за його агентуру вони є.
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