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Перегляньмо історію всіх трох Інтернаціо- 
налів: 

Перший Інтернаціонал істнував від 1864 до 
1872 року і був фундаментом для інтернаціо¬ 
нальної організації робітництва, підготовкою 
для революційної боротьби з капіталізмом. 

Другий Інтернаціонал, який тревав від 1889 
до 1914 року, був інтернаціональною організа¬ 
цією пролетарського, руху, яка незвичайно 
зростала і поширювала ся в масах, але разом з 
тим наступив її упадок революційних завдань, 
коли соціялїсти-опортунїсти пішли на уступ- 
ки і компроміси з буржуазією, яка остаточно 
довела до соромного упадку II. Інтернаціона¬ 
лу. 

Третий Інтернаціонал повстав щойно в 1918 
році, коли довголїтна боротьба з опортуніз¬ 
мом і соціял-шовінїзмом, яка в часі світової 
війни досягла свого вершка слави, — спричи¬ 
нила утворене комуністичних партій, в кіль¬ 
кох народів і краях. Одначе формальне істно- 
ванє III. Інтернаціоналу починаєть ся від часу 
1. конгресу, який відбув ся в Москві, в мартї 
1919 року. 
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Характеристичні черти III. Інтернаціоналу, 
се — негайне переведене і закріплене в житє 
ідей, які одїдичили в спадщині' по Марксови, 
остаточна реалізація завдань соціалізму і ро¬ 
бітничого руху, які почав новий, третий, між¬ 
народний союз робітництва закріпляти шля¬ 
хом диктатури пролетаріату і при помочи со¬ 
ціалістичних радянських републик. 

Перший Інтернаціонал — поклав основи 
для боротьби міжнародного пролетаріату за 
здійснене соціялїзму. 

Другий Інтернаціонал —- був добою поши¬ 
рена робітничого руху в богатьох країнах і на¬ 
родах. 

Третий Інтернаціонал — одержав у спад¬ 
щині успіхи з праці II. Інтернаціоналу, за ви- 
ключенєм його опортунізму, соціял-шовінїзму, 
буржуазних і дрібноміщанських ідей і починає 
здійснювати диктатуру пролетаріату. 

Міжнародний союз соціялїстичних партій, 
який проводить всесвітним, революційним ру¬ 
хом — боротьбою пролетаріату за визволене 
робітництва з капіталістичної неволі — спочи¬ 
ває тепер на нових основах, яких досі не 
мав пролєтаріят; — а сею основою, сим фун¬ 
даментом —- є радянські републики, які рівно¬ 
часно є міжнародним висловом диктатури про- 
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лєтаріяту і наглядною ознакою його побіди 
над капіталізмом. 

З точки погляду всесвітної історії значінє 
Третого Комуністичного Інтернаціоналу ле¬ 
жить в сьому, що він переводить в житє вели¬ 
кі гасла Маркса, дає розвязку проблем соція- 
лїзму і робітничого руху, яка заключаєть ся в 
словах: “диктатура пролєтаріяту!” 

Сї ґенїяльні теорії, прямо пророцтво —* 
стає тепер дїйсностю. 

Сї два латинські слова: “диктатура” і “про¬ 
летаріат” є тепер найбільш популярними ви¬ 
разами всіх європейських мов, що більше, 
на кожду мову світа їх зараз переведено. 

Нова доба всесвітної історії починаєть ся. 

Людство скидає зі себе останні окови раб¬ 
ства, капіталістичне і імперіалістичне невіль¬ 
ництво. 

Визволяючи себе з сього вікового рабства, 
людство у перве вступає на шлях справжної 
волі, свободи. 

Як-же се стало ся, що першою країною, яка 
завела у себе диктатуру пролєтаріяту і зорга¬ 
нізувала совітську републику — була саме од¬ 
на з найбільш назадницьких країн Европи? 
Ми не помиляємось, коли скажемо, що якраз 
сей контраст між відсталостю Росії та її наглим 
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скоком до найвисшої форми демократії, об¬ 
минаючи буржуазну демократію, а переводя¬ 
чи радянську, або пролетарську републику, — 
саме сей контраст, чи краще — противорічи- 
вість (чого не можуть зрозуміти опортуністи 
і філїстри, якими є в першому ряді провідники 
сьогочасного соціалізму) є одна з причин, ко¬ 
тра утруднює докладне зрозумінє ролі совітів 
для Західної Европи. 

Робітничі маси всіх країн інстинктовно від¬ 
чули вагу совітів, як влучну зброю пролетаріа¬ 
ту і як доцільну форму пролетарської держа¬ 
ви. Тільки їх “проводирі”, зіпсовані опорту¬ 
нізмом і далі покланяють ся буржуазній демо¬ 
кратії, яку тепер називають вони “загальною 
демократією”. 

Не диво, що заведене диктатури порлєтарі- 
яту — вже на перший погляд творить яркий 
контраст між відсталостю Росії та її “скоком” 
понад і поза межі буржуазної демократії. На¬ 
впаки, було би дивним, наколи би історія дала 
нам нову форму демократії без жадних проти- 
ворічностий і контрастів. 

Всякий марксіст, а також пересічно освіче¬ 
ний чоловік, ознайомлений із сьогочасною на¬ 
укою, скаже, коли хто поспитає його: чи пе¬ 
рехід від капіталістичної держави до диктату- 
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ри пролєтаріяту у всїх країнах відбуватиметь¬ 
ся по тій самій лінії і буде всюди однаковий? 
— без найменшого сумніву відповість, що нї! 
В капіталістичному світі нема рівности, нема 
гармонії, нема рівного взаїмновідношеня. Кож- 
да країна має свої питомі прикмети, відмінну 
суспільну топографію, ріжнородну ступінь 
розвою капіталізму або робітничих організа¬ 
цій і т. п. Процентове відношене розвою є 
ріжноманїтне. 

Коли Франція переживала свою велику 
буржуазну революцію (в 1779 р.) і захопила 
нею майже всі європейські держави, — тоді 
Англія станула на чолі контрреволюційної ко¬ 
аліції, хоча з капіталістичної точки погляду 
Англія була більше розвинена, чим Франція. 
Тогочасний англійський робітничий рух мав 
тоді в собі богато прикмет будучого марк- 
сізму. 

Коли-ж Анґлїя зробила ся тереном першо¬ 
го справді робітничого руху, в якому прого¬ 
лошено широкі пролетарсько-революційні до- 
маганя так званого “чартізму” (поширена по¬ 
літичних прав і волі), і хоч на європейській 
полосі почали ся тоді буржуазні революції, то 
у Франції навпаки вибухла перша горожан- 
ська війна поміж пролетаріатом і буржуазією. 
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Анґлїя дає класичний примір сього, що — 
як говорив Енгельс, — буржуазія зєднала ся з 
аристократією праці, яка походила з висших 
рядів пролетаріату, щоби поконати революцію. 
Завдяки сьому, ся найбільш капіталістично 
розвинена держава полишила ся на кілька де¬ 
сятків літ позаду своїх сусідів, які ранше пе¬ 
режили пролетарські революції. І хоч Франція 
на якийсь час задавила обі пролетарські рево¬ 
люції в 1848 і 1871 рр., то мимо всього, отсї ге¬ 
ройські змаганя робітничої кляси з буржуазі¬ 
єю є важними подіями у всесвітній історії. В 
70 роках XIX. столїтя Німеччина хоч економіч¬ 
но стояла далеко позадї Англії і Франції, то 
однак довгі літа проводила інтернаціональним 
робітничим рухом. 

Розвиток громадянства поступає нестримно 
в напрямі диктатури пролетаріату, хоч не все 
з однаковою скоростю, і не однаковими шля¬ 
хами. 

Коли Карло Кавцький був ще марксістом, і 
ще перед тим, поки він став ренегатом робіт¬ 
ничої справи, тоді написав він статю п. з.: 
“Славяни і революція”. В сій статі розбирає 
він історичні умовини, які мали пособляти пе- 
реходови міжнародного революційного руху 
в руки Славян. 
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Тепер се і стало ся. Хвилево — і розумі- 
єть ся тільки на короткий час — провід в ре¬ 
волюційному пролетарському Інтернаціоналі 
спочиває в руках Росіян, так само, як в ріж- 
них періодах XIX. столїтя був він в руках Ан¬ 
глійців, опісд^ Французів і Німців. 

Я не раз і при ріжних нагодах говорив, що 
для Росії було лекше, як для якої другої кра¬ 
їни, розпочати пролетарську революцію, і що 
для неї труднїйше буде перевести повну реор¬ 
ганізацію громадянства на справді соціаліс¬ 
тичних прінціпах — аж до остаточної побіди. 

Нам лекше було починати революцію, пе¬ 
редовсім тому, що політична відсталість цар¬ 
ської монархії відмежувала Росію від Европи 
XX. столїтя, і тому, що самі народні маси зни- 
мали ся до революційного чину; а по друге — 
до пролетарської революції в Росії проти бур¬ 
жуазії, прилучила ся і селянська революція 
проти землевласників. В сей спосіб розпочали 
ми революцію в жовтни 1917 року, і мабуть 
легко не побідили би наколи би не звязали обі 
революції разом: місто і село. Ще в 1856 році 
— коли Маркс говорив про Прусію, згадував 
про можливість злученя пролетарської і селян¬ 

ської революції. Від 1905 року були російські 
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большевики за революційно-демократичною 
диктатурою пролетаріату і селян. 

По трете, Росія була вигідним огнищем ре¬ 
волюції, бо революція з 1905 року була надзви¬ 
чайно успішною політичною школою для ро¬ 
бітників і селян. Рівночасно її провідники за¬ 
пізнали ся з розвоєм західно-європейського 
соціалізму, з його “останним словом”, яке в 
революційній тактиці кинули в маси. Коли би 
не придбаний досвід з 1905 року, коли би не бу¬ 
ло буржуазної революції в 1917 році, то не 
вдала би ся нам пролетарська революція в жов- 

тни 1917 року. Єще і четверта причина, що по- 
собляла революції, се — ґеорґафічне положене 
Росії, яке дає змогу через довший час борони¬ 

ти ся перед наїздом більше розвинених капі¬ 
талістичних держав. По пяте, — питомі своє¬ 
рідні взаємини міського пролетаріату з селя¬ 

нами допомогли перемінити буржуазну рево¬ 
люцію в соціалістичну революцію і зєднати 
міський із сільським пролетаріатом, в один 
боєвий фронт. По шесте, справі революції по- 

собляла також довга школа страйків і досвід 
із західно-європейських робітничих рухів, які 
зробили можливим, коли прийшла кріза в Ро¬ 
сії, завести за одним замахом одиноко доцїль- 
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ні пролетарсько-революційні організації — со¬ 
віти. 

Звичайно, повисший розрахунок не є пов¬ 
ний. Але на йому межемо і обмежити себе для 
осягненя нашої мети. 

Так отже місцем уродженя радянської або 
пролетарської демократії є Росія. Се після Па- 
риської Комуни — другий ступінь всесвітного 
розвою. Робітничо-селянська совітська репуб- 
лика Росії є першою соціялїстичною републи- 
кою в історії світа. Се є новий тип держави, 
який не може перевести ся. Впрочім сей тип 
зараз не стоїть одинцем. 

Правда, ще богато треба зробити, щоби 
довершити соціалістичної перебудови. Ра¬ 
дянські републики в країнах з висшою культу¬ 
рою, де клясово-свідомий пролетаріат має 
більший вплив, як в Росії, — мають всякі дані, 
щоби перегнати Росію, коли раз підуть шляхом 
диктатури пролєтаріяту. 

Збанкротований II. Інтернаціонал провалив 
ся і загибає. На дїлї він грає ролю лакея між¬ 
народної буржуазії. Се дійсно жовтий Інтерна¬ 
ціонал. Його визначні проводирі, як прим. 
Кавцький, є виразом буржуазної демократії, я- 
ка називає себе “дійсно” або “чистою” демо¬ 
кратією. 
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Буржуазна демократія пережила вже свій 
вік, подібно, як II. Інтернаціонал віддав свою 
прислугу, виконавши конечну історичну повин¬ 
ність, поширивши ряди робітничої кляси і 
приготовивши їх до дальшої боротьби. 

Навіть найбільше демократичні буржуазні 
републики не були і не можуть бути ніколи ні¬ 
чим иншим, як тільки машинами для поневоле- 
ня робітників через капіталізм, — як тільки 
знарядєм політичної сили капіталу, диктатуро- 

ю буржуазії. Демократичні буржуазні репуб¬ 
лики справді проголошують власть більшосте, 
але на дїлї вони йдуть на послуги меншости так 
довго, доки істнуватиме приватна власність на 
фабрики, землі та инші засоби продукції. 

“Свобода” в буржуазно-демократичних ре- 
публиках є в дійсносте свободою для богачів. 
Пролетаріат і трудове селянство мусїло в тому 
режімі призбирювати свої сили для повалена 
капіталізму, в якого на послугах стоїть буржу¬ 
азна демократія. Робітнича кляса не може так 
довго користати з дійсної демократії, доки па¬ 
нує всевладно капіталізм. 

У перве в історії світа — радянська, або 
пролетарська демократія витворила нову де¬ 
мократію для трудящих мас, демократію ро¬ 
бітників і дрібних селян. 
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Досі не було в історії такого правитель- 
ства, яке представляло би більшість населена, 
і виконувало би з успіхом волю тої більшОсти 
— як зараз влада рад. 

А реальною формою пролетарської демо¬ 
кратії се — диктатура пролетаріату. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ II. ІIII. ІНТЕРНАЦІОНАЛУ. 
Другий Інтернаціонал в сути річи організа¬ 

ції не мав жадної. Діяльність його зводила ся 
до скликуваня періодично міжнародних соція- 
лїстичних зїздів, але навіть сї зїзди не були ста¬ 
ранно приготовані. На порядку дневнім зяв- 
ляли ся політичні питаня, котрі в даній хвилі 
були актуальними в тім або иншім краю; диску¬ 
товано над тими питаними, причім провідники 
європейської слави, такі як Жорес або Бебель, 
виголошували знамениті промови, ухвалюва¬ 
но резолюції менше або більше радикальні — 

звичайно навіть дуже радикальні — і делегати 
роз'їздили ся домів. Примінюванє тих ухвал 
полишувано цілковито до волї поодиноких 
партій, і залежно від того, як укладали ся на ра¬ 
зі відносини в данім краю використувано вро¬ 
чисто приняту резолюцію, або й кидано зов¬ 
сім її до коша. Найяскравійшим приміром є 
судьба ухвал про маєве свято. Як відомо, по- 
раз перший на міжнароднім конгресі в Парижі 
в 1889 році ухвалено, що в дни першого мая 
робітники мають святкувати і устроювати де- 
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монстрації домагаючи ся заведеня 8-годинно- 
го дня працї. Сї маєві демонстрації в декотрих 
краях, прим, в Австрії, в скандинавських краях, 
а особливо в Польщі, мали величезне значінє 
під зглядом агітаційним, під зглядом розбу- 
дженя політичної свідомости робітників. На¬ 
томість могучі соціялїстичні партії в Німеччині, 
у Франції і в Англії принайменше не робили 
поважних, зусиль, щоби надати робітничому 
святї революційний характер. Коли підпри¬ 
ємці почали мстити ся і переслідувати святку¬ 
ючих робітників, професіональні союзи і пар¬ 
тія в Німеччині, замість тим енерґічнїйше про¬ 
пагувати ідею 8-годинного дня працї і вести бо¬ 
ротьбу на цілій лінії, рішили, що — робітниче 
свято коштує занадто богато, бо треба збира¬ 
ти жертви, платити запомоги тим, котрі через 
демонстрацію втратили часово заробок, через 
що щораз більше занедбувано демонстрації. 
Дійшло до того, що партійні організації поста¬ 
новили: хто не може святкувати без нараженя 
ся підприємцеві може працювати, лише, щоби 
заробок за той день зложив до партійної каси. 

Инші знова організації “відкладали” свято на 
найблизшу неділю, устроюючи в тім дни віча і 
народні забави, маївки з питєм вина* і менше 
або більше несмачними гецами. Очевидно, бу- 
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ло се цілковите висміюване ідеї “робітничого 
свята”, як для загальної міжнародної демон¬ 
страції. Тому-ж на цілім рядї зїздів в слідую¬ 
чім періоді щораз поновлювано ухвалу про 
першого мая, однак наслідку не було жадного. 

Не много інакше діяло ся з ухвалами про 
боротьбу проти мілітаризму і імперіялїзму. 
Слів було много, діл мало. 

Поза з’їздами істнувало “Міжнародне соці- 
ялїстичне бюро” і його сталий секретаріят в 
Брукселї. Бюр*о складало ся з представників 
всіх партій, котрі зїзджали ся від часу, до часу. 
Але їх ухвали стрічала та сама судьба, що й у- 
хвали зїздів: числив ся з ними, хто хотів, а хто 
не хотів, не звертав на них уваги. Секретаріят 
відзначав ся дивною оспалістю. Пару разів 
пробував він відограти ролю так незграбно, з 
таким браком знаня справи, що лише наражав 
себе на посміховиско. Навіть скромна ціль по- 
знакомленя ся зі станом робітничого руху в 
кождім краю це була осягнена. 

Одинокий бодай результат тих міжнарод¬ 
них зїздів полягав в тім, що провідники робіт¬ 
ничого §руху ріжних країв мали нагоду позна¬ 
йомити ся особисто і в той спосіб повставав 
певний особистий контакт поміж партіями, од- 
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нак для широких робітничих кругів від того н? 
було нї зимно, нї горячо. 

Виникає питане, що повинен зробити Тре- 
тий Інтернаціонал, щоби уникнути тих блудів. 

На жаль, не много єще зроблено, щоби роз- 
вязати се питане. На перешкоді стали зовніш¬ 
ні обставини. Адже-ж Третий Інтернаціонал 
повстав в хвилі, коли вправдї формально війна 
зістала закінчена, але фактично нормальні від¬ 
носини між державами не зістали привернені. 
Одинокий край, в котрім пролетаріат заживає 
свободи, Соцітську Росію “обведено кільчас¬ 

тим дротом”. Комуністи-ж в цілім світі є фак¬ 
тично виняті з під права: не лише в Польщі Піл- 
судськбго і в Німеччині Еберта, де державні 
власти організують скритовбійчі морди на ко¬ 
муністах, але і в дійсно демократичних краях, в 
Англії, в Злучених Державах, в Швайцарії. Се 
є причиною, що в даній хвилі утворене орга¬ 
нізованого осередка Третого Інтернаціоналу в 
Західній Европі не е єще можливе. Тому утво¬ 
рено його в Росії. 

В мартї 1919 р. відбула ся в Москві конфе¬ 
ренція, на котру декотрі товариші з Заходу 
прибули з нараженем свого житя. Але не зі 
всіх країв можна було перебрати ся через кор¬ 
дони і тому партійні заряди виделєґували то- 
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варишів перебуваючих в Москві. Конференція 
назначила сталий секретаріат і Виконавчий Ко¬ 
мітет, котрого завданєм є на разї пропаганда 
і підготовча праця для організована Комуніс¬ 
тичного Інтернаціоналу. Приступлено отже до 
видавана журналу, котрий виходить в мовах 
російській, француській і німецькій і котрий 
розсилаєть ся помимо всяких трудностий до 
ріжних краів. Доложено всіх старань, щоби на- 
вязати зносини зі всіма краями Европи, Амери¬ 
ки і Азії. 

Перше услівє буде виповнене доперва тоді, 
коли на чолі Інтернаціоналу, в його заряді як 
Виконавчім Комітеті знайдуть ся товариші, ви¬ 
брані загалом свідомих робітників даного кра- 
ю. Успішна діяльність такого комітету зале¬ 
жить від побореня технічних трудностий. 

Якіж цїли повинна собі ставити та нова між¬ 
народна організація? Відповідь на се питане 
старала ся дати вже тоді, коли ідея міжнарод¬ 
ної солідарносте робітників здавала ся бути, 
заглушеною в гуркоті всесвітної війни, неза- 
бутна героїня німецького революційного руху, 
Роза Люксембург. Ось провідні думки, котрі 
вона випрацювала в німецькій тюрмі в 1916 ро¬ 

ці: 
“1) Боротьба внутрі буржуазних держав 
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проти пануючої кляси і міжнародна солідар¬ 
ність пролетарів всіх країв становлять дві не¬ 
розлучні засади робітничої кляси в її історич¬ 
ній боротьбі о визволене. Не може бути соція- 
лїзму поза міжнародною солідарністю проле¬ 
таріату і не може бути соціалізму поза класо¬ 
вою боротьбою. Соціалістичний пролетаріат 
як в часі мира, так і в часі війни не може виречи 
ся анї класової боротьби, анї міжнародної со¬ 
лідарносте, інакше він поповняє самовбійство. 

2) Головною цїлию класової боротьби про- 
лєтаріяту всіх країв як в часі мира, так і в часі 
війни мусить бути поборюване імперіалізму і 
унеможливлене війни. Акція парляментарна, 
акція професійних союзів, як взагалі всяка ді¬ 

яльність робітничого руху, мусить бути підпо¬ 
рядкована завданю протиставленя в кождім 
краю якнайострійше пролєтаріяту національній 
буржуазії, виявлюваню політичних і духових 
противенств між пролетаріатом а буржуазією 
і рівночасно висовуваню на плян міжнародної 
солідарносте пролетарів всіх країв. 

3) В Інтернаціоналі спочиває точка тяготи 
клясової організації пролєтаріяту. Інтернаціо¬ 

нал рішає в часі мира про тактику національної 
секції в справах мілітаризму, кольонїяльної по- 
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лїтики, торговельної політики, маєвої демон¬ 
страції, а також про тактику на случай війни. 

4) Обовязок сповненя ухвал Інтернаціоналу 
є головним організаційним обовязком. Націо¬ 
нальні секції, котрі поступають проти тих у- 
хвал, зістають виключені з Інтернаціоналу. 

5) В боротьбі проти імперіалізму і війни по- 
біда є можлива тільки при участи злучених ро¬ 
бітничих мас всіх країв. Тому головні зусиля 
національних секцій повинні бути спрямовані 
на виховане широких мас в політичній акції і 
енерґічній ініціативі, на міжнародну звязь ма¬ 

сової акції, на такий устрій політичних і про¬ 
фесійних організацій, щоби за їх посередниц¬ 
твом в кождій хвилї могло наступити скоре і 
могуче співдїланє всіх національних секцій, че¬ 
рез що доперва воля Інтернаціоналу стане чи¬ 
ном найширших робітничих мас всіх країв. 

6) Найпильнїйшим завданєм соціалізму е 
духове визволене пролетаріату з під духового 
провідництва буржуазії, котре виявляєть ся у 
впливі націоналістичної ідеольоґії. Національ¬ 
ні секції Інтернаціоналу повинні агітувати в 
пресі і в парламентах в той спосіб, щоби тради¬ 
ційна фразеольоґія націоналізму зістала зде- 
маскована, як средство підтримувана класово¬ 
го панованя буржуазії. Одиноким средством 
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оборони дійсної національної свободи є нині 
революційна боротьба проти імперіалізму. 
Вітчиною пролетаріату, в обороні котрої на¬ 
лежить підпорядкувати все, є соціалістичний 
Інтернаціонал”. 

Влучно є тут названі революційні партії в 
окремих краах “національними секціами Інтер¬ 
націоналу”. Він повинен бути одностайною ор¬ 
ганізацією пролетаріату цілого світа, організа¬ 
цією готовою в кождій хвилі до боротьби з ім¬ 
періалістичним капіталізмом. Тоді доперва по¬ 
чесний клич “пролетарі всіх країв, єднайте са!” 
стане ділом. 

Ю. Мархлєвський. 

ч 
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ДВА ІНТЕРНАЦІОНАЛИ. 

II. Інтернаціонал. 

Другий Інтернаціонал заявив ся за лїґою 
націй, за свобідною торговлею, за міжнарод¬ 
ними договорами праці, які встановила капі¬ 
талістична ліга націй, за буржуазною демокра¬ 
тією, разом зі знаціоналізованєм промислу 
парламентарною дорогою, за майже всіма точ¬ 
ками Вилсона. 
Другий Інтернаціонал заявив ся проти со- 

вітів, проти диктатури пролетаріату і усуспіль- 
неня промислу під контролею робітників, ко¬ 
трі працюють в даних заведенях. 
Другий Інтернаціонал майже не ріжнить ся 

від поступових буржуазних партій в Америці, 
бо звязуючи себе з буржуазними політикана¬ 
ми, домагає ся заледви кількох малозначучих 
реформ, котрі легко ввести в житє навіть при 
істнованю капіталістичного ладу. 

Другий Інтернаціонал радить робітникам 
творити спільні ради робітників і властителів 
фабрик. 

III. Інтернаціонал. 

Третий Інтернаціонал зістав скликаний в 
Москві у відповідь на поклик російських кому- 
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нїстів, до котрих нинї прилучили ся вже соці- 
ялїстичні і комуністичні партії всіх країн світа. 
Третий Інтернаціонал стоїть за знесенєм капі- 
талїзму і заведенєм на його місце соціялїзму. 

Третий Інтернаціонал стоїть за скасованєм 
нинїшної парламентарної системи і заведенєм 
совітів, котрі складають ся з робітничих де¬ 
легатів з між робітників сільських, фабричних, 
військових, як рівнож з жінок, які навіть не 
заняті в промислі. Делегати можуть бути кож 
дого часу відкликані і виповняють порученя 
тільки тих, котрі їх вибирають. 

Третий Інтернаціонал стоїть за диктатурою 
пролетаріату, котра має тревати в переходо¬ 
вім періоді з ладу капіталістичного до соціа¬ 
лістичного. Се значить, що тільки особи, які 
беруть участь в продуктивній праці, а не най¬ 
мають других для своєї користи, мають право 
голосу і можуть бути вибрані до уряду. Дик¬ 
татура е конечною в цїли здавленя всяких ка¬ 
піталістичних заходів, привернути поновно 
старий лад. Диктатура є конечною також для- 
того, щоби запобігати і не допускати ворогів 
робити саботаж в комуністичнім суспільстві. 
Диктатура буде істнувати так довго, аж капі¬ 
талізм буде цілковито знищений, а екс-кагііта- 
лїсти візьмуть ся до праці для добра комуніс¬ 
тичного ладу. 
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Третий Інтернаціонал стоїть за те, що зе¬ 
мля і промисл мають бути усуспільнені і ма¬ 
ють бути під робітничою контролею. 

Третий Інтернаціонал стоїть за те, що тепер 
в Росії комунізм прямує до зрівнаня винагоро- 
дженя. На случай недуги і старого віку кож- 
дий дістає державне забезпечене. Для дїтий 
є все безплатно. Кождий мусить обовязково 
вчити ся в школї. 

Третий Інтернаціонал стоїть за те, що му- 
щини і женщини поверх 18 лїт житя мають 
право через референдум рішити свою долю. 

Третий Інтернаціонал стоїть за знесенєм 
всяких расових ріжниць. Хто замешкує со¬ 
вітську републику, той стає її горожанином з 
повними правами без ріжницї походженя. 

Третий Інтернаціонал стоїть за світову фе¬ 
дерацію всіх комуністичних републик. 

Третий Інтернаціонал розуміючи причини 
світової війни, яку веде міжнародний капітал, 
домагає ся її закінченя без всяких відшкодо- 
вань, як також дозволеня народам рішати са¬ 
мим про свою власну долю. # 

Третий Інтернаціонал признає революцій¬ 
ну класову боротьбу. Його кличем є: “Проле¬ 
тарі всіх країв, єднайте ся. До втрати не має¬ 
те нічого крім кайдан”. Третий Інтернаціонал 
прямує до соціалізму простою дорогою. 


