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Товаришу!
Щоденні Вісти, і якійсь там Мо

лоток, а за ними всі Лейбові най
митки гнуть тобі харамана про 
якусь «Радяньску Україну», а ти 
даєш віру поганим брехунам і ті
шиш ся, що ось то-зав'дяки болше- 
викам — ми остаточно добили ся 
своєї держави. Тимчасом в дїй-
сности нема ніякої ані Радяньскої, 
ані Нерадяньскої України. Є лише
україньска земля а на ній 40 мілї- 
онів Українців в ляцкій та болше- 
вицко-жидівській неволи. Черво
ні ґазети разом з жидівськими на- 
ганячами за юдин гріш, зовсім сьві-
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домо обдурюють тебе. Вони бре
шуть безсоромно, брешуть в живі
ОЧИ І ПОПОВНЯЮ ТЬ, ВЗГЛЯДОМ  с в о г о
народа, такий самий злочин, як 
ті аїенти, що продають людям 
шери, які не мають ніякої вартос- 
ти. Такі аїенти роблять лайдац- 
тво задля свого бізнесу. Те саме 
лайдацтво поповняють всі ті, що 
пускають людям тумана про Ра- 
дяньску Україну, якої в дїйснос- 
ти нема.

Болшевицке правительство, се 
російско-жидівске правительство, 
котре, так само як Поляки не узнає 
ніякої України. Та не лише що не 
узнає, але прямо нищить всякий 
україньский рух на Велик; Укра
їні. Хто визнає себе Українцем, 
хто обстоює за правами для укра- 
їиьского народа, хто бажає само
стійної України, сей в очах болше- 
виків є «контр-революціонер», і
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такого карають смертію! Болше- 
вики пішли на Україну війною ли
ше тому, що україньский нарід 
не хоче бути складовою частію Ро
сії, не хоче бути в одно з Моска
лями. А Східну Галичину чому 
болщевики відступили Полякам ? 
Ото лише тому, бо хотіли позбути 
ся Галичан, які є сьвідомими Укра
їнцями. Для болшевиків всї Га- 
лицкі Українці се «контр-револю- 
ціонери», яких належало-би ся 
вимордувати. А що того болшеви- 
ки не годні зробити, то віддали їх 
Полякам на знищене. Розумієш 
товаришу?!

Перед сьвітом, для замиленя 
очей, вдають сварку, а тимчасом 
злодії погані укладають ся між 
собою на погибель України.

І хтож то є те болшевицке пра
вительство, за котрим деякі наші 
темняки так розпадають ся? Жи-
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дова, Жидова, і ще раз Жидова!!
Кровопі-йцї каправі висисають У- 
країну з послїдної каплі крови, 
а жидівські Івани плещуть в до
лоні і горлають: Славно! Най жіє 
Лейба Троцкий!

Черезвичайка (чека) гуляє, як 
за царських часів «охрана» і тися
чами мордує найсьвідомійших си
нів України, а жидівські гамани 
затирають з радости руки і вере
щать мов скажені: Славно! Най 
жіє Лейба Троцкий!

Обдерли Україну кати черво
ні з богацтва, з золота і срібла,
забрали збіже, а натомість навели

# _

на мучений україньский нарід: 
голод, тиф і холеру. Жиди-комі- 
сарі понапихали кишені жемчуга
ми, зрабованими з христіяньских
церков, а україньский мужик гине 
з голоду і живий мертвого їсть!!
До такої то руїни довели нашу
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землю прокляті болшевики, а соо- 
ружні жидівські плазуни, ще ма
ють смілість торочити пашим лю
дям про Радяньску Україну. В 
договорі з Поляками віддав ру- 
муньский жидок Раковський на 
поталу Ляхам кілька мілїонів у- 
країньского населеня лише на те, 
аби раз на всегда забеспечити ся 
перед «контр-революціонерами», 
себ то: сьвідомими Українцями; 
щоби на довгі літа закріпити жи
дівське пановане над Христіянь- 
ским народом, щоби заїваранту- 
вати жидівським комісарам вигід
не житє, на медом і молоком пли
вучій колись, Україні'. Отже наз
вати Радяньску Україну свобід- 
ною і україньскою державою може 
лише румуньский хамкес, горлоріз 
Раковокий і його червоні чорти.

Захопивши в свої пазурі Укра
їну і Росію, жидова намагала ся
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ущасливити болпіевицкою зара
зою і сусїдну Мадярщину. Єврей 
Беля Кун з товаришами кинув ся 
до роботи, щоби защепити «кому
нізм» і на Угорщині. Дбайливий 
о добро робітників, під ослоною 
борби з капіталом, зорїанїзовав 
банду опричників, викликав во- 
рохобню на Угорщині, і давай 
рабувати та мордувати на лад ро
сійських болшевиків. Протягом
132 днів болщевицкого террору
обернув цілий край в руїну. Нас
тала нужда між населенем, а «ко
муністи» упливали в достатках. 
Робітникам визначили по 35 корон 
денної платні, а такий «опікун» 
робучого народа, випашений кап
шук Кун, жив як в раю. Денно 
видавав на самі циїара 40 корон; 
на обіди 250 кор. на їзду самоходом 
400 кор.-а тоді ще корона угорска 
мала добрий курс. Шайка кому-
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нїстів рабувала гроші по банках, 
по склепах, а хотяй уважають при
ватну власність за злодійство, то 
самі поробили мілїонові маєтки. 
По упадку комунізму на Угорщи
ні, гершт комуністів Бела Куп 
утікаючи за границю, мав при со
бі 5 мілїонів в грошах, не вчисля- 
ючи тих дорогоцінностей зрабо- 
ваних, які його жена ще перед тим 
вивезла за границю. Другий кому
ніста жид ПІамуелї зі страху пе
ред карою відобрав собі житє і при 
нїм знайшли 360 штук золота та 
сотки тисяч в паперах; а в його 
помешканю в Ольденбурїу най
дено 7 скринь самого золота і сріб
ла. Ще од єн «оборонця» робітни
ків, також жид Поляни, втікаючи 
до Швайцарії, мав при собі не 
богато, бо лише 250 мілїонів в па
перах, а 50 мілїонів найдено в його 
помешканю. Так то розщибають
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ся учителі комунізму за долею 
робітника. Для себе накрали мілї- 
ярди, а робітникови дуля!!

Так, так товаришу, е рай під 
болшевицким панованем, але не
для робітника. Жидам гаразди — 
а робучому народови чорна годи
на ! Болшевицкі їазети за юдин 
гріш захвалюють болшевицкій рай 
на Радяньскій Україні, але самі 
якось не спішать ся тамтуди. Та
ки волять сидіти в «буржуазній» 
Америці, чим їхати до свого «тату
ня» Лейби. А може ти не віриш 
моїм словам про болшевицкі гараз
ди, то приїдь до Філадельфії та 
спитай ся Гальчука. Він 
лись завзятим болшевиком; він за 
Радяньску Україну розбивав голо
ви, а нині той сам Гальчук про
кляв всіх болшевиків разом з Лей-
бою Троцким до тр ето го  ІЮКОЛЇНЯ.
А чому? Бо там був і лед во в од
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ній сорочці втік з житєм з Радянь- 
скої України. Нині він знов в А- 
мерицї, але до болшевії не притяг
неш його і ланцухом.

А зрештою, по що ти маєш їхати 
до Філадельфії і робити собі не
потрібні видатки, коли маєш пе
ред очима фотоїрафії всіх голов
них «міністрів» бо лшевицкого прави 
тельства. Лиш приглянься їм доб
ре а переконаєшся, чи не моя прав
да? Глянь! Оден в одного самі 
Срулї і Мошки. Кождий з пере- 
ломаним носом, кождий каправий, 
кождий кучерявий як баранець, 
кождий «настоящій рускій єврей.»
Відповідж-жеж мені тепер, будь 
ласкав, чи така Радяньска Укра
їна, се твоя Україна?! І як ти ще 
тепер не харкнеш в очи кождому, 
хто захвалює тобі Радяньску Укра
їну, то ти не варта, що тебе сьвя- 
та земля носить. Ти не маєш нї
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сумлїня, нї встиду, нї любови до 
свого рідного. Ти е зрадник укра- 
їньскої ідеї, ти є — хрунь! Я не є 
против Радяньскої України — 
хрань Боже —- нехай буде Укра
їна Радяньска, але нехай буде 
Україна, не Палистина. Чому го
ловою нинїшної, ніби Радяньскої 
України, має бути Лейба Брон- 
штайн а не Гриць Залізняк?! Чо
му панами комісарами мають бути: 
вельможний пан Мошко, Іцко, Ай- 
зик, і Шльомко, а не товариш Іван, 
Богдан, Стефан і Федько ? Чому ?! 
Як має бути Радяньска Україна, 
най буде: на се я пишу ся обома 
руками, але най се буде українь- 
ска Україна, най в тій Україні 
панують Українці, а не Жиди! 
Нехай Іван буде своїм паном в сво
їй хатї, а не жидівським Іваном, 
підданим солодивого Лейби!

Л тенет) розміркуй добре і ска-
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жи: маю рехт чи ні? Як маю
У

то ти від нині не сьмієш бути бол- 
шевшсом, але щирим, горячим як 
вогонь Українцем! З червоними
ЖИДІВСЬКИМИ аїентами зірви раз
на все! Червоних шмат до рук не
бери! Ганделесів з Щоденними і
Молотом з під церкви буком го
ни Справу украіньску на кож
дім кроці попираи, не жалуй до
ляра на украіньскі ціли; одним 
словом, будь сьвідомим Україн- 
цем-Самостійником, а не жидів
ським попихачом!!

І будь певний, що як ми всї 
американьскі Українці злучимо ся 
в едно, як в нас всіх буде одно сер
це і одна думка, то вирвемо Укра
їну, не то від Ляха і болшевиків, 
але навіть хотьби самому чорто- 
ви з рук.



14

Всі підемо в бій кервавий
від Сяну до Дону,

В рідній земли панувати
не дамо нікому!

Наум Бувалий.

Цікаві річи про болшевиків.
А тепер послухай, що пишуть

про сучасних болшевиків родови
ті Москалі. Один з російських па
тріотів, який мусів рятувати своє 
житє утечію за границю, видав 
книжку про болшевиків, і так пи
ше :

«Через цілий 1917. рік, Амери
ка і Анїлїя висилали до нас цілі 
транспорти жидів, жидків, жиді
вок і жиденят, а межи ними вели
кого жидівського інквизйтора Лей-

#
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бу Бронштайна. Леніна спрова
джено до Росії через Нїчмеччину 
в запльомбованім ваїоні. Коли ан- 
їлїйська поліція арештувала Лей
бу Бронштайна — Троцкого в пере
їзді через Галїфакс, то Американь- 
ске Правительство постарало ся о 
увільнене будучого орїанїзатора 
всеросійського погрому. Президен
том Америки був тоді Вудров Віль- 
сон, а його найблизшими дорадни
ками в росийських справах були: 
Сімон Вольф, судія «супрім кор
ту» сіоніст Брандес і банкер Ян- 
кель Шиф.»

Анїлїйський журналіст їазети 
«Тадмс», Вілтон заявив публично, 
що на 380 болшевицких комісарів 
е 300 жидів. Так було в початках; 
а недавно появила ся в Анїлїї 
книжка під заголовком «Жиди в 
Росії», в котрій говорить ся, що
під сю пору е 447 комісарів жидів.
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І се називає ся робітнича Влада!
Та, російською мовою писана, 

книжка кінчить ся ось такими сло
вами розпуки:» Смотри, русскій 
народ, вот, кто стал хозяіном в 
домі твоїх отцов, кто снимает 
перчатки з рук, защищавших твою 
свободу, кто растлївал твоїх ді
тей, кто іздївал ся над твоїми свя
тинями, кто плюнул тебі в душу, 
кто вооружил тебя против брата 
і кто вигнал тебя із родного гніз
да».

Маючи в своїх руках мілїони 
і пресу жидова не боїться нікого, 
«но єсть другой суд; єто страшний 
суд русскаго народнаго негодова- 
нія і святая Божая кара, которая 
падет на голови виновних в про
литії океана русской крови. І при- 
ближеніє єтого часа не смогут ос
тановить никакія потуги; он нас
тупит также неотвратимо, как
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встает солнце послі' кромішной но
чи !»

Так думають і так пишуть родо
виті Москалї-Христіяне, а укра- 
їньскі «матолки» з під червоної 
шмати, сьпіваю'ґь «многая літа»
Лейбі Троцкому. Дай му Боже па- 
новане за се, що проляв море не
винної крови україньского наро
да. Ой, Івани, Івани жидівські! 
Не мене і вас народна пімста!

Є
І
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Лейба Бронштайн Троцкий

мінїстер війни і маринарки.
#
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Улянов-Ленїн

Председатель Совіта
9

Народних Комісарів
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Зиновєв Апфельбаум-Радомисльский

Председатель Сїверної Коммуни.
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Мойше Урицкий
: -  '

t

Председатель Чрезвичайки ( чека.)
I
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Беля-Кун

. Председатель Совнаркома в Угорщині
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І

б. Член Центрального Исполкома.
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Янкель Юровский
орїанїзатор Катеринобурских

мордів.
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Суханов-їшмер
Член Всеросійського З'їзду

Совітів.
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Самуіл Беркман
4

*  * а '  “  ’
J

большевицкий аїент в Америці.

/
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Левше-Шссен
АЧ Г

*  Л  к " П
И * *

Л
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Член Исполкома.
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Свердлов

Председатель Всеросийского
$

Згзду С о в т в .
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Шрайдер

Председатель Революций но го

Трибуналу.



Петров -Вайсброт
%

Член Совітської мирової 
делегації в Бер линї.



Стеклов -Нахамкес

Член И сиолкома Петроградского.



Ревкин

Члси Учредителы-гого Собраиія.
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Богданов -Зшьберштайн -Иоффе.
Председатель Сорлтско! мирно!

деле!ацп в Брестю Гптор.смлм.
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Каменев -Розенфельд
Делєїат Совітської 

Росії в Брестю Литовскім
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Аванесов
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Левін

Член Исполкома.
%
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Володарский - Коген

Член Петроградського
Исполкома.



44

Штайнберк

Народний Комісар Справедливости



45



Карахан
Совітський Представитель

в Варшаві.
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Радек -Собельзон

Один із болыттевицких мудреців.


