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Не можна нам спати! 

Робітники! — По городах і селах, і ви уся селянська 
біднота ! Хутко наближаються вибори до четвертої Думи. 
А вибори до Державної Думи то великий бій помеж поне¬ 
воленим людом і гуртом тих, що сидять на шиї народу. 
Не можи а-ж нам спати! Вже вороги наші, що мають 
на це від царського правительства повну волю, лаштують¬ 
ся до виборів. І ми, хоч нам такої волі не дають, мусимо 
бути готові! І ваша Українська Соціяль-Демо- 
кратична Спілка Соціяль-Демократичної Робітничої 
Партії Росії (Р. С. Д. Р. П.) закликує вас знов до діла, 
до боротьби. 

Звідкиля взялася і що вона була третя Дума? 

Коли кати наші, проливши ріки сьвятої крови народу, 
порішили, що революція доволі приборкана, що народ 
більш не спроможеться підвестись проти гніту царя та його 
чиновницької шайки. Коли вони, навівши брата на брата, 
одних солдатів на одних, зробили собі знов послушнпм 
військо. І коли вони після цього так налягли своєю полі¬ 
цейською та воєнною силою на робочий люд, що городські 
та сільські капіталісти, земельне панство та уся зґрая народ¬ 
них павуків могла знов вхопити своїми кігтями тіло народне. 
Тоді — це було в кінці мая 1907 р. — цар ь за радою 
д в о р я н-д оміщиків рішився ще на один злочин, щоб 
добити до краю народню революцію: — він звелів аре¬ 
штувати депутатів с о ц і я л ь-д е м о к р а т і в дру¬ 
гої Думи, щоб заслати їх на каторгу, а саму другу 
Думу звелів розігнати. І після цього, а а р у- 
шивши свою клятву, од мінив самовольно 
оснбвнпй закон про вибори до Думи, і на¬ 
кинув народові Згоюня 1907 року новий за¬ 
кон, по якому усю силу на виборах віддав 
поміщикам, а селян і особливо робітників 
зовсім обрізав в правах. 

По цьому новому беззаконному закону і була вибрана 
чорна третя Дума. Завдяки царській „мшюстии 3 го юня 
в Думі засіли поміщики, а представників народа вигнано. 

Народ царю, Миколі ІІ-му, цього злочину не забуде ! 
І поклик: — „Геть подлу царську монархію!" 
„Нехай буде упас демократична республіка!" — 
лунатиме все голоснійш по всім куткам Росії. 
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Наше життя. 

Державним переворотом 3-го юня царська монархія 
привела народи Росії майже до того ж безправвя і полі¬ 
цейської неволі, які сковували їх залізними обручами до 
великого 1905 року. Але найбільш на нас, на робітників 
городських та сільських, налягла важка рука реакції (гніту). 
Зразу плата на заводах, в майстерських та сільських еко¬ 
номіях поменшала, вернулись старі каторжні порядки. 
ЇЇасілись на нас безробіття та голод. Почала над тобою 
знущатись кожна собака. Союзам нашим стало немож¬ 
ливо важко навіть і дихати, не то що вести боротьбу проти 
капіталістів, більшість союзів силою припинено й припи¬ 
няють. За забастовкп знов женуть у холодну або на 
висилку. Олова вільного не можна вимовити, бо вже під¬ 
слуховує і вже арештує тебе невірний поліцейський страж¬ 
ник. Кращі люде наші пішли та йдуть і ідуть у тюрму, 
на поселення у Сібірь, або на каторгу. Та що й казати! — 
хіба можна перечнслитп усей гніт, всі знущання над ро¬ 
бітником? Просто мстить нам подла шайка за 1905—1906 
годи — за революцію. Навіть безвинній кооперації, нашим 
товариським крамницям, не дають вільно розвиватись, — 
бо й вонп гуртують нас, робітників, а гуртування нашого,, 
їднапня, вороги народу найбільше бояться. Гальмують і 
наші змагання до лросьвіти, а колп ми українці, або 
євреї, чи ще пнчі які небудь „інородці14, та бажаємо до¬ 
бувати цю просьвіту па своїй рідній моеі, то вже не дають 
і кроку ступити. 

Чи ж це жпття? У відповідь можна одно лишень ска¬ 
зати : — геть таке жпття! Чогоб це не кош¬ 
тувало! 

Що ж робила пьять год з-я Дума? 

Та іцо*ж робила пьять год 3-я Дума ? Чи боронила 
вона права народні проти розбішацтв царського прави- 
тельства? Чи намагалась вона уогавовитп волю? Чи ро¬ 
била вона що небудь для полехшення робітничої нужди 
в городі та селї, для боротьби з безробіттям, для знищення 
робітничих злиднів й неволі? Чи дала ця Дума захист 
вільному культурному (просьвітньому) розвиткові окремих 
народів ? 

Третя Дума нічого цього народові не 
дала. 

Був, правда, і в третій Думі невеликий гурток людей,, 
що не боявся згадувати перед думським панством, і так 
голосно згадувати, щоб почув усей поневолений люд по 

.всіх частинах Росії, навіть про злочппп самого царя, про 
необхідність вести далі всенародню боротьбу за республіку. 
Сьміливий гурток цей — сошяль=демократична Фракція. 
Устами депутатів Чхеїдзе, Покровського II го, Кузнецова, 
Гегечкорі та инчпх — усяк, хто хоч де-коли читав дум¬ 
ські отчоти знає їх ймення — вона не переставала пьять 
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не пропускала жадного случаю, щоб не вказати на ранп 
народні, на наснльства та знущання царських посіпак, на 
робітничу нужду і страждання. 

Та що-ж Дума ? 

Думська більшість. 

Більшість Думи, що увійшла туди не по волі народу, 
а по злочинному закону 3-го юня, проти волі народу, 
не думала і не могла навіть думати дати пароду те, що 
йому потрібно. Цю пансько-дворянську й попівську біль¬ 
шість складали думські гурти-партії: — „праві" („союз 
русскаго пародац, „союз Михайла Архангелаа та инчі „и- 
стинно-русскіе“) — біля 60 депутатів, „націонал істпи 
— більше 100 депутатів (вкупі з правими октябрістамп) 
і „октябрістиц — більш 120 депутатів. Ці партії стре¬ 
міли вкупі з правительством до того, щоб зали¬ 
гати ще дужче городську і сільську бідноту, щоб занево- 
лити ще більше народи Росії. 

Фабричним та сільським робітникам потрібно до за¬ 
різу закона про державне страхування на случай каліцтва, 
хвороби, старости та смерти. Під напором пролетаріату 
правительство після довгих зволікань виробило проект та¬ 
кого закону. Поганий, урізаний проект, в який пе війшло 
навіть страхування від старости і смерти. Та думська 
більшість умудрилась держати цього закона в комісії, заки 
приступила до його обмірковання, цілих три годи, 
та зробила його врешті ще гіршим за правитель- 
ственний проект. І, розуміється, думські поміщики 
в згоді з правительством виключили насамперед з участи 
в страхуванні сільськіх робітників. 

Зато вони прпнялп столипинський закон 9 ноября 1906 
году, через який „зильним“ мужикам себ-то глитаям-паву- 
кам дається повна воля збогачуватпсь з сільської бідноти. 
Цей ограбний закон, проведений на місце аграрної 
(земельної) реформи е головним злочином третьої Думи: — 
за для того ж то Столипін і вимів з Думи селян і робіт¬ 
ників, щоб розвязати Думі руки для земельної грабіжки. 

Доторкнулась Дума і до питання за недоторкаль- 
ність особи (пеприкооновенность личностп), себ то за 
захист особи від самоволі поліції та инчіх чиновників. Та 
й що-ж? Думська комісія випрацьовала такий каторжно- 
кайданний законопроект, що навіть і чорна Дума не осьмі- 
лилась винести його на сьвіт божий: — так і зосталась 
особа кожного громадянина Росії доторканою для кожного 
пройдисьвіта з казенною кокардою на лобі. 

Взялась Дума за місцевий суд — і тут насамперед 
лишила по старому судову власгь земського пачальника- 
поміщпка, в мирові судді пропустила тільки людей з ви¬ 
соким цензом, себ то богатпх, і таким чином віддала 
усе „право судіє" в руки пануючих класів. 

Приступила Дума до введення земства в західніх гу¬ 
берніях — і знов таки насамперед вигнала своїм 
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законом з земства селян. А щоб мати ще більше 
властп і щоб задурити пустим криком обікрадених в правах 
сільськіх робітників та селян, чорносотенні руські та обру¬ 
сілі поміщики вигнали з земства і євреїв, а поляків обме¬ 
жили в правах, і прокричали буцім то вони спасли своїм за 
коном „русскоеа населення. На ділі ж вони оддали в повну 
власність жмені дворян-поміщпків та чиновників життєві 
інтереси багатоміліонного українського робочого і се¬ 
лянського люду. 

Третя Дума домагалась внесеная та проводила закони 
звернені проти свободи Фінляндії, проти по¬ 
ляків, проти євреїв. Вона піддержала гніт 
українців, вірменів, латишів. 

Де діло доторкалось налогів, вона раз-у-раз піддержу¬ 
вала міністра Коковцова, який невтомно гнався за останньою 
мужицькою копійкою: — це Дума благословила 
підвисшення налогів на тютюн, напіроси, 
гільзи та папіросну бумагу. 

Зато на царську армію та на флот, себ-то для богатих 
підрядчиків, для інтендантів казнокрадів — не жалкувала 
Дума грошей народних: — з году в год кидала вона н а 
потреби царської армії по 700 міліонів кар¬ 
бованців. 

А коли соціяль-демократи депутати розкривали на¬ 
роду очі на продажність, розпусту та подлість царського 
правительства, коли вони вносили запитання (запроси) з 
приводу насильств та провокації, — тоді депутати дум¬ 
ської більшости : праві, націоналісти та октябрісти намага¬ 
лись затулити рота справжнім заступникам народа, оточу¬ 
вали своє правительство та сьпівали йому хором хвалу. 

Оттава ця третя Дума, з насильства і для насильства 
породжена. 

Злочинно-темні діла депутатів фракцій думської біль¬ 
шости, діла ціх партій, народ не забуде на виборах до 
четвертої Думи як і у всій своїй політичній боротьбі. 
І вічний сором тім селянам-депутатам, як от Матвій 
Андрійчук, вфим Герасименко, Яків Дани- 
люк, Тит Клименкс, Яків Никитюк — з Во¬ 
линської губернії, Степан Коваленко, Сте¬ 
пан Сидоренко — з Київської губ., та селянам- 
депутатам багатьох инчих губерній, усім що записались 
у ці панські партії та піддержували експльоататорів та 
чиновників проти народу. Геть такіх селянськіх 
депутатів! Не пускати такіх людей вупов- 
номічені та виборщики! 

Ліберали. 

Та були у Думі ще й ипчі партії: „кадет п“ (вонп 
себе инакше ще зовуть „партією яародньої свободи4*) та 
„прогресісти“ — обидві ці партії так зв. „лібералів1*. 
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них мас, за той народ, чераз кровь якого Росія мав навіть 
і цю ненародню Думу? 

„Кадети" давно, вже в часі революції, поставили своєю 
метою боротись „на право і на ліво". „На ліво" — 
себ то проти революції, проти народніх мас! Багато голос¬ 
них слів наговорено за пьять років кадетськими депута¬ 
тами у 3-ій Думі, але де потрібно було рішуче виступити 
і доказати — чи за справжню вони стоять демократію, за 
власть народу, чи за сучасний порядок, — „кадети", а за 
ними і „п р о г р е с і с т и“ голосували раз-у-раз 
проти демократії, проти народу. 

Доволі сказати, що ліберали голосували ко¬ 
жен год за воєнний рекрутський набор та 
за царський бюджет. Вони цим казали: — „ми со- 
гласні, щоб царське правительство виривало кожен год 
500.000 молодих хлопців з селянських та робітничих ро¬ 
дин — та задурювало їх в своїй казармі, нацьковуючи 
проти робочого люду. Ми согласні — казали цим лібе¬ 
рали — щоб з мідних, гірко запрацьованих шагів стяга¬ 
лись сотні міліонів, та щоб ці сотні міліонів ішли не на 
народні потреби, не на школи, лікарні то що, — а на бро¬ 
неносці, кріпости та пушки, врешті на хижих інтендант¬ 
ських вовків“. — Ось що значило голосування лібералів 
за бюджет та за воєнний набор! 

І не дивно, бо ліберали то теж буржуазна, пан¬ 
ська партія, і вони так же як і думська більшість бояться 
справжнього народу та почувають свій звязок і з цим во¬ 
рожим їм правительством, — бо воно все ж таки б >ронпть 
доходи всіх посідаючих, а в їх числі і лібералів. І народ 
оцінить на нових виборах теж і їх роботу. 

Робітники! — Нехай нігде не пройде уповномі- 
ченим або виборщиком від вас „кадет4 чп инчпй 
ліберал, бо це не справжні, а лицемірні і не надійні друзя 
народу, а в багатьох случаях откриті вороги пролетаріату. 
І ви, селяне, теж не вибирайте нігде в во¬ 
лостях уповномічени х-л і б е р а л і в ! 

Трудовики, 

Багато близча нам думська фракція „ трудовиків “. Вона 
вийшла по більшій части з самих селянських мас, і інте¬ 
реси народних мас їй дійстно дорогі. Але „трудовикй", як 
і инчі, що нагадують їх народники — „народні соціа¬ 
лісти14 „соціялісти-революціонери" з селянства, стоять на сто¬ 
рожі середнього селянства. І як середнє селянство ко¬ 
титься одним краєм до богатшнх, другим до пролетаріату, 
так і „трудовики" і „народниким плентаються помеж бур¬ 
жуазними партіями та соціяль демократією — ні риба ні 
масо. 6 гарні змагання, та не стає яспости думки, поелідо- 
вости в боротьбі. Нам же треба рішучих робітничих борців. 

Два головних великі табори стали в громадянстві 
проти себе до бою не на життя, а на смерть табор посі- 
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ський капітал і земельне панство) і табор тих, що крім 
рук своїх нічого не мають — пролетаріату (проми¬ 
слові та сільські робітники). І хто того не бачить, хто не 
стає усією душою до табору робітників, під прапор р о- 
бітничого соціалізму, —той не може як слід боро¬ 
нити інтересів робочого люду, городської та сільської 
сіроми. 

Де тільки є соціяль-демократичний кандидат, там го¬ 
лосуйте за його. Голосуйте за найбільш рішучйх борців 
проти усього буржуазного порядку, вибирайте соці 
яль -д емократів! 

Українські буржуазні партії. 

У третій Думі не було „української“ (малорз'ської) 
фракції, як це було в перших двох Думах. Всі згадані 
вище партії — то вседержавні, або великоруські партії, які 
ведуть свою діяльність і у нас на Україні. 

Але революція підняла високо богатий розум на¬ 
родний, розбудила його потреби та домагання в усіх на п- 
рямках, і в широких масах українського народу зродилось 
сильне змагання до науки і вільної думки, — а шлях до 
цього лежить через рідню, зрозумілу усій масі мову. 

Тепер вже не жменя просьвічених людей домагається на- 
родньої української школи, а в саміх народніх укра- 
їнськіх низах росте уперте домагання повних прав 
і рідній українській мові. X 

Та коли вороги наші приборкали революцію і нас, 
робітничу партію, соціяль-демократію, зігналп геть з поля 
откритого вільного політичного життя, — грубий кулак по¬ 
ліцейського царського правительства причавив усе живе. 
І вкупі з правом проповідувати вселюдські думки загаль¬ 
ного братерства, одняли від нас навіть і право гуртового 
просьвічування на нашій рідній мові. Розярений звірь Ото- 

'липін, не боячись вже орґанізованогб отпору робітничих 
V мас, накинувся при однодушній піддержці усієї третьодум- 
ської більшости і на буржузні просьвітньо-українські това¬ 
риства та виключив наш нарід з права користуватись навіть 
істнуючими, признаними для всіх законами./ 

— „До революційної боротьби — сільські і городські 
робітники, — до соціяль демократичної орґанізацїї, до злуки 
з робітниками инчих народів!“ — гукаєм в відновіть на це 
ще раз ми, соціяль-демократи, „Спілка". Бо ми знаємо, що 
тільки ця бойова орґанізація і братерська єдність 
п оме ж робітниками усіх народів Росії може 
приневолити правительство поширити усім горожанські 
права і датп теж національну волю окремим, нрогнобле- 
ним як ми, народам. 

Та на полі откритої політичної роботи зостались ті укра¬ 
їнські партії (пансько-буржуазнГ, що боролись завше з свого 
тихого куточка проти революційної партії робочого люду. 
Вони кпдалпсь з усім завзяттям на нашу соціяль-демокра 
тичну „Спілкуй, пе розуміючи того, що тільки жах пра- 



и 

вптельства перед вамп давав її, українській буржуазії, 
дихати. І тепер теж, не до едностп з робітниками 
пнчих народів, кличуть вони вас, українські робітники, 
а до едностн з нею, українською буржуазією, до 
зїднаня усіх українців. 

Ви чуєте і вп розумієте це — робітники ? 
в по меж українськими буржуазними партіями і свої 

„праві" (в яку б вони і не намагались заховатись „благо¬ 
родну" одежу !), повні ненавистн до людей пнчого народу 
(це люде з київського журналу „Рідній Край"). Є ріжпих 
відтінків „ліберали1* (це люде з київської газети „Радац, ха- 
рьківської газети „Сніп" і т. д.). І всі вони розпинаються 
дуже голосно за Україну, за національну українську ідею 
(думку), уміють за це так же багато гарних слів наговорити, 
як думські „праві" чи „націоналісти0 кричать за „єдину ве¬ 
лику Росію4*, або „кадети" в Думі за „народню свободу". 

Та судити треба не по словам, а по ділам. 
— „Де ж ви були — можемо усіх їх спитати —, коли 

ми, робітники і селяне, життям своїм здобували волю собі 
та усій Росії, коли гинули за усіх поневолених людей? 
Де-ж ви були, як ми підвелись забастовками проти віко¬ 
вічних своїх ворогів — панів ?и 

— „Геть від нас ви, чорне гайвороння — українські 
, „праві0 жпдоїдп !а Л лібералам українським, що називають себе „ради¬ 
кально-демократичною" партією, можемо порадити : — „ми 
вас піддержимо в політичної боротьбі, коли вп щиро боро¬ 
тиметесь не проти робітничої партії, а проти правптельства 
та ворогів народу за національну волю, *к і усі права укра¬ 
їнському народу. Але годі непевности, годі жахлпвостп, 
будьте рішучі !°/* 

Робітники! — не вибирайте на заводах та в волостях 
представниками нашими в виборчі зібрання українських 
бу ржуазннх кандидатів. /Нам кончо потрібна національна 
воля на Україні, нам потрібно широке українське областне 
самопорядкувіння (еамоуправленіе), яке дасть спромогу 
приспособити і школи і суд до потреб українського насе¬ 
лення, — та в першу чергу потрібна нам свобода союзів, 
воля збиратись і робити забастовкп, більша плата та ко¬ 
роткий робочий день. Та ні українські поміщики і богаті 
мужики, ні українські фабриканти та купці або українські 
буржуазні учені цього нам не дадуть. Мп можемо цього 
добути тільки своїми власними сила м н, гуртуючись 
в свою власну робітничу партію, борючись нр о т и у кра¬ 
їн с ь к о ї буржуазії. І в цій боротьбі за наші робітничі 
пролетарські домагання нам тисячу разів близчі і ріднійщі 
єврейські, великоруські, польські, латишські, грузинські або 
ще пнчі брати робітники, за н е-робітників українців. 

Робітники сільські і городські! — впстазляііте ж по 
заводах і в волостях власних кандидатів, агітуйте рішучо 
проти кшдпдатів буржуазії, якими б національними укра¬ 
їнськими масками вони не покривали своє експльоататорське 
облаччя ! 
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Як добудемо політичну волю ? 

Життя суспільне (громадянське) росте та росте, розга¬ 
лужується як дуб могутній. Боно пнеться до волі, до сон¬ 
ця, розростається завширшки. І приходе пора, коли обручі, 
які зковують дуба — спиняють суспільне життя, стають не¬ 
стерпимі. Звязані старим порядком класи народу підво¬ 
дяться й настає революція. 

Революція 1905—1906 років мала розчистити 
шлях усім країнам Росії до дальшого вільного 
економічного і культурного розвитку. Дати усім 
горошанські права і волю та визволити хозяйственну діяль¬ 
ність від поліцейської опіки, одібрати землі у велпкіх панів 
п підняти цим добробут села, а цім саме мала дати нові 
міліонп покупців для фабричних продуктів і підняти зруй¬ 
новану нуждою населення та японською війною промисло¬ 
вість і дати спромогу оправитись фабричному робітникові 
— опе були задачі минулої революції. 

Царське правительство укупі з дворянством подавило 
революцію народів Росії. Перелякана промислова буржуазія 
подала руку крівавпм дворянам — революція утонула в на¬ 
родній крови. Алеж дуб могутній, життєві силп країни, не¬ 
впинно ростуть. Розвиток економічний Росії вимагає зараз 
ще дужче волі. Росте пролетаріат, стремить до згуровання 
своїх сил, розвиває свою забаетовочпу боротьбу, орґанізує 
союзи: — йому не спроможно далі терпіти підземелля цар¬ 
ської самоволі. Але одна кооперація навіть, що розрослась 
так широко за ці роки не дивлячись па всі перепони, — як 
сильно вимагає вона усіма своїми коріннями нового порядку! 

Третя Дума з правительством царя не простелили і не 
можуть простелити широкої вільної дороги розвиткові 
Росії. І дуб тому мусить знов усі обручі сплою прор¬ 
вати. І ще дужче затріщить старий невірний порядок. 
Вже більш году, як почало проходити зневірря і розпука 
в робітничих масах. І знов почали то з одного то з другого 
краю Росії палахтіти забастовки по городах, на фабри¬ 
ках, проти нелюдської експльоатації капіталу. Апрільський 
розстріл правительством 270 робітників на ленських ко¬ 
пальнях золота в сібірській тайзі, для подавлення мирної 
забастовки, переповнив чашу терпіння. І ми це недавно пе¬ 
режили великі дні велптенського грізного протесту богато 
сот тисяч пролетаріату. ї протест цей повторився в велича¬ 
вому сьвяткуванні робітничого дня 1-го Мая. І полуммя 
забастовок не перестало так же широко і після цих днів 
палати. Пролетаріат городів ожив ! А за городським про¬ 
летаріатом іде завше черга сільському робітництву. А далі 
підводиться усе, кому дихати тяжко і важко. Напор наро¬ 
дній на увесь октябрістсько - націоналістичний лад неми¬ 
нуче і хутко наближається. 

Цькозання правительством „інородцівц, посягання на 
сьвяті права Фінляндії та военно-заборчі авантюри в Пер¬ 
сії, на Ближньому та на Далекому Сході прискорять ще 

ЛГГИГЯ.ГИГІЇ 
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Уся наша нова боротьба, як і виборча боротьба до 4-ої 
Думи — початок цього напору. Революція мусить неминуче 
прийти, вона вже встає та штовхав десятки і сотні тисяч 
до забастовок, до протесту. Хіба ви не почуваєте, робіт¬ 
ники. у власних грудях її могунього подиху ? ! 

Геть закон з-го юня ! Рівних прав усьому народу! 

Па що-ж саме насамперед напирати ? 
Ясно як день, що пануючі класи тому могли ці останні 

пять літ знущатись над народом, що царь своїм клятво- 
преступнпм указом 3-го юня 1907 року віддав їм усі майже 
права, а народ остався без прав. 

Геть же виборчий закон 3-го юня! Ми до¬ 
магаємось рівних прав усім горожанамусіх 
сословій і націй, без ріжниці полу:—загаль¬ 
ного (всеобщаго) рівного, прямого і тайного 
виборчого права до Думи! 

І нехай це наше домагання і прокляття царському за¬ 
кону 3-го юня пролунає голосно і грізно від краю у край 
України. Нехай не буде жадної сільської хати, жадної ро¬ 
бітничої кватирі де-б це домагання не обговорювалось. І не¬ 
хай на виборах воно пройде через усі виборчі зібрання. 

Гомоніть голосно на селах, в майстерськпх, на фабри¬ 
ках та но рудниках за ці наші домагання : 

Геть дворянсько-царський закон 3 го юня! 
Нам потрібно загального, рівного, прямого 
і тайного виборчого права! Нам потрібна не 
панська, а народня Дума! 

Де можна — перевибирайте десятихатників від сільсь¬ 
ких громад на волостні сходи та гомоніть й на сільських 
сходах за наші домагання. 

На завідськіх та фабричних зборах та на волостнпх 
сходах, де вибиратимуться уповномічені від робітників і се¬ 
лян, пишіть на папері та підписуйте всі свій 
протест проти варварського закону 3-го юня 
і домаіітесь загального, рівного, прямого і тай¬ 
ного виборчого права. За свої прпговорп сповіщайте 
газети. 

Уповноміченпми вибирайте тільки такіх сьміливпх і рі¬ 
шучих людей, що не побояться і на зборах всіх уповномі- 
чених для вибору виборщиків списати такий же протест 
та подати наші домагання за підписом всього зібрання його 
предсідателю. Давайте на це наказ уповпоміченим, та за 
їх протест на уїздному селянському і г-уберському робіт¬ 
ничому зібранні сповіщайте газети. Нехай наш приголом¬ 
шуваний голос широко та голосно пролунає ! 

І потім давайте накази своїм виборщпкам — гомоніть 
голосно за це на селах, по фзбрпках, майстернях та заво¬ 
дах і у темних рудниках — писати такий же протест 
і в спільному губернському зібранні всіх виборщиків, і до¬ 
магатись і там загального, рівного прямого, і тай- 

..МНИМІМ IIIIIІ.. . 
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усіх частин Росії, та сказати й там : — геть закон 
3-го іон я! Нехай казяться на зібранні панн дворяне, не¬ 
хай жахаються попи — голос народу, обікраденого в пра¬ 
вах мусе голосно і широко пролунати і запалити до нового 
бою усіх пригноблених. 

Геть царсько-панський закон 3-го юня! 
Нам потрібно загального, рівного, пря 

мого, і тайного виборчого права! 

Вибори в губернському виборчому зібранні. 

Та як справді нам не гомоніти, коли наші впборщики 
— фабричні й сільські робітники та селяне, виборщпки від 
міліонів громадян, опинившись в губернському зібранні по¬ 
бачать, що проти виборщиків від жмені пані в- 
поміщиків їх мало, сил немає, бо закон 3-го юня від¬ 
дав поміщикам усю майже силу. І тут же наші впборщики 
найдуть чимало ваборщиків-попів, бо і попів царь своїм 
законом не покривдив — вони проходять в впборщики по 
розряду дрібних власників землі („ме.ткпх землевладельцеви). 
Поміщнки та нони на виборах у третю Думу ішли разом 
проти робітників і селян, і це вони головним робом вибрали 
чорну думську більшість. 

Ще здибають наші впборщики у губернському городі 
невеликий гурт виборщиків від городів. Це будуть перева¬ 
жно євреї-ліберали, або українські націопаль-ліберали чи ка¬ 
дети, іноді може бути і член нашої партії, соціяль-демо- 
крат. Ліберальними виборщпкамп можуть виявитись і ті 
де-кількп виборщиків від дрібних власників землі, якіх в уї- 
здах пе змогли осилити попи — це можуть б}7тп або укра¬ 
їнські селяне, або німці-колоністп чи чехи (на Волині та на 
Херсонщині). 
Що робити нашім впборщпкам ? 
Чорносотенно - націоналістичні „русскіец виборщпкп- 

поміщпки та впборщпкп-попи на Волині, Київщині та в По- 
дольськііі губернії, пе бажаючи ділитись депутатоккими 
місцями з поміщиками -поляками, кликали на минуліх 
виборах виборщиків - селян згуртуватись усім „р у с- 
скпм“ впборщпкам „проти жидів, поляків та революціо- 
нерів-робітнпківа. І на минуліх виборах знайшлось чимало 
виборщиків від селян, сільських глитаїв та волостнпх без- 
честних верховодів чи просто темних людей, які пішли на 
цю папську удочку і своїми голосами, за одпо зайве дум¬ 
ське їм, сільським павукам Сидоренкам та Андрійчукам, місце 
— провели у 3 ю Думу ворогів народу. Нехай же цей раз не 
обдурять нас, українських сільських робітників та селян, 
пусті та брехливі слова про близькість нам „русскнх“ 
поміщиків перед спільним ворогом поляком Вороги 
нам, робітникам, однаково і руські і польські 
іинчі поміщпкп, тому, що вони п о м і щ п к п йекспльо- 
атують нашу працю, і тому, що й ті і другі гноблять наш 
український нарід. І такіж нам ворогп і попп — 
чп вонп православні чп католпкп — раз тільки вопп стоять 
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на боці правптельства та поміщиків і проти боротьби 
робочого люду. 

Нашим впборщикам треба насамперед 
зговоритись по меж собою так, щоб топ один 
депутат-селянин, який по закону мусить 
бути конче вибраним в Думу від кожної 
губернії, був тією людиною, яку ми самі 
бажаєм. Цього майбутнього депутата м}7сять намітити 
разом усі впборщики від робітників і селян, і потім усі 
инчі виборщикп від волостів мусять відмовлятися іти на 
балотіровку. Вибирають цього депутата усі впборщпкп 
вкупі, і пани, як це було на минуліх виборах, намагати¬ 
муться вибрати менче розумних, менче сьвідомих, такіх, 
що можуть потягнути в Думі, як київський Сидоренко, 
або подольський Андрійчук, за ними. Але одказатись 
іти у депутати може по закону кожен впборщик, і, 
коли усі инчі одказпватимуться, — мусять 
неминуче пройти в депутати ті сільські робітники і се* 
ляне, яких намітять самі робітники та селяне. І треба за¬ 
здалегідь постановити, що хто не схоче одказатись — того 
робітники і селяне оголосять зрадником народ¬ 
ним. Від нашої згоди та єдности залежатиме, чи депутати 
від сільського сословія будуть справжніми оборонцями 
пригнобленої бідноти. 

Таким же робом і впборщпкп від промисло¬ 
вих робітників в Катеринославщині та Харьковщині,. 
де по закону належиться конче вибрати по одному депу¬ 
татові від промислових робітників, мусять добитись вибору 
наміченого ними самими кандидата. 

Але, щоб провести і решту депутатів з своїх людей, 
або хоч такіх, що не стоятимуть за закон В го юня та за 
сучасний поліцейський порядок, треба нашим впборщикам 
конче зговоритись з городянамп-виборщпками, себ-то з єв¬ 
рейськими, українськими чи великоруськими лібералами, 
а також, коли знайдуться, з ліберальними виборщпкамп 
від дрібних власників землі. І вже вкупі з нпмп попро¬ 
бувати одбити до себе хоч частину виборщиків-попів. По¬ 
пам жити не з панами, а серед мужиків, і хоч вибори 
в 3-ю Думу показали, з ким і проти кого ідуть по біль¬ 
шій части батюшки, та де-які з них мають ще совість,, 
а з рештою треба заздалегідь рішучо поговорити ще на 
селах, загрожуючи їм не платити за треби, коли вони 
насьміляться іти з поміщиками проти селян і робітників. 
Коли вдасться відчахнути чеснійщпх попів до їднання 
з робітничо-селянськими виборщпкамп і городянами, — 
тоді можлива перемога. 

Тільки більше рііпучостп і дружної роботп ! 

Наша організація. 

Вже за,раз видко, як навіть на початку виборів по¬ 
трібно нам їднання, потрібно обсоюзитись в орґаніза- 
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нехай же вибори підштовхнуть нас скрізь до одновлоння 
живої орґанізації: — будуйте откриті робітничі союзи, де 
можна; засновуйте потайну політичну орґанізацію, бо явну 
откриту орґанізацію нам забороняють. Без жадної орґані¬ 
зації наша боротьба за поліпшення життя — неможлива. 
А обсогозимось в потайні сильні орґанізгіції — під їх на¬ 
пором не зможуть нам більше заборонити откритіх спілок. 

Робітники по городах, на заводах і рудниках, на за¬ 
лізних дорогах і в майстерськіх па селах та в лісах! 
Українська Соціяль-Демократична Спілка 
кличе вас засновувати скрізь свої гуртки. Обєднуйтесь 
і орґанізуйтесь, вибирайте соціяль-демократичні комітети 
нашої „Спілкии, а де її нема — комітети инчих орґаніза- 
цій Соціяль-Демократичної Робітничої Партії Росії (Р. С,- 
Д. Р. П.), і приступайте скрізь до широкої роботи на ви¬ 
борах. Не гайте часу! 

Будуйте міцні, сильні орґанізації, ш на кого не по¬ 
кладайтесь. Беріться за це самі, бо сильна робітнича 
партія може бути построенатільки самими 
робітниками. А такі сильні орґанїзації потрібні нам 
не тільки для виборів, — без їх нам не провести ні удат¬ 
них забастовок, нічого нам не добитись. А будуть скрізь 
на Україні, як і по инчим краям Росії, городські та сіль¬ 
ські робітничі орґанізації, тоді реакція, сучасний політич¬ 
ний гніт, і наші сучасні чорні злидні довго не простоять. 
І теж наші робітничі депутати, що опинять- 
ся у 4-ій Д умі, маючи за собою сильні робіт¬ 
ничі орґанізації, зможуть говорити Думі 
так, щоб їх слухали. 

До їднанн я-ж! До орґанізації! 

Домагання українських соціяль-демократів. 

Чого домагатимуться насамперед проведені Україн¬ 
ською Соціяль-Демократичною Спілкою у Думу депутати? 

Вони там ставитимуть знов і знов, вкупі з усією со¬ 
ціяль-демократичною фракцією, домагання : 

Виборчих прав усьому народу: — загаль¬ 
ного, рівного, прямого і тайн ого виборчого права! 
Геть закон 3-г о ю н я ! 

Ш ирокпх горожанських прав: 
Повної свободи політичної, прОФЄСіонально»еко- 

номічкої і просьвітно-культурної організації — сво- 
боди коаліції! Особливо напиратимуть наші депутати на 
свободу орґанізації сільських робітників, робітни¬ 
ків на залізних дорогах, на почті і телеграфі і всіх тих 
инчих робітників, якім досі заборонено п те, що дозволено 
по закону промисловим робітникам. Теж добиватимуться 
і повної волі кооперації. 

Повної та справжньої свободи зібрань і свободи 
забастовок. І, знов особливо для сільських, залізно-доро- 
жвих та инчих робітників, яким забаст -вки та зібрання 
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для обміркування своїх економічних потреб зараз, під 
угрозою покарання законом, заборонені. 

Свободи Слова і друку. Геть поліцейський налигач! 
І нехай кожному вільно буде па якій завгодно мові 
виказувати усі свої думки перед пнчими громадянами 
устно або в газеті чи книжці. Нехай робітничі газети 
вільно виходять і слово робітничого аґітатора вільно лунає 
по містах і селах. 

Але поруч з цими домаганнями загальних політичних 
прав і вольностів, наші депутати поставлять ряд пролетар¬ 
ських домагань робітничого класу: 

Страхування на ередства держави і хазяїв підпри¬ 
ємців від хвороби, каліцтва, старости і смерти. Приня- 
тий В ю Думою закон про страхування зовсім не годиться, 
бо усей тягар грошових страхових пособій звалив на кишені 
робітників, а права в орудуванні больничними касами оддав 
фабрикантам. Крім того більшість робітників, як от усей 
сільський пролетаріат, ремісники по дрібних май¬ 
стернях, прикащики і багато инчих робітників виключені 
зовсім з закону. Не входе в принятий Думою закон і стра¬ 
хування від старости і смерти. Потрібно конче нового за- 
кона: — щоб усі робітники, не виключаючи жадної про¬ 
фесії, жадного розряду, були застраховані, щоб страхування 
було повне, щоб гроші на страхування давала держава- 
казна і хазяїни-капіталісти, які беруть у робітників здо¬ 
ровая й життя, а завідування касами щоб належало самим 
робітникам. 

Сільської та промислової робітничої інспекції, 
Щоб на місце чиновників фабричних інспекторів — виби¬ 
рались для догляду за виповненням хазяїнами-підприєм- 
цями законів про захист робітників повновластні інспектори 
бо інспекторки самими робітниками та робіт¬ 
ницями з помеж себе. І щоб такі-ж інспектори вибира¬ 
лись і на селах, сільським пролетаріатом, для спинення 
нелюдських умов експльоатації економіями та багатими 
мужиками сільських робітників. Поруч з цим мусить бути 
видано державного закона про обовязкове забезпечення 
хліборобських машин спеціальними механізмами, які б за¬ 
хищали сільськіх робітників від каліцтва. 

Закона про 8 ми годинний робочий день на фа¬ 
бриках, заводах, майстерських та рудниках, на заліз ни- 
цях, у всіх промислових та торговельних підприємствах, 
приватних та казенних, в сільських економіях і в лісових 
хазяйствах та на рибних промислах. 

Вищої плати та кращих умов праці робітникам 
і ннзчим служащим в державних лісах, на казенних 
залізних дорогах, на почті та у всіх инчих державних 
підприємствах. Тут може рішити сама Дума. І еоціяль- 
демократичні депутати розкриють при оомірковзнні Думою 
державного бюджету усю страшенну нужду пролетаріату, 
експльоатованого департаментами миколаївсько-третьоюн- 
ської монархії. 

Крім того : 
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Національної волі і рівних прав усім народам 
російської держави. А у нас, на Україні, введення міс¬ 
цевої української мови у народні ніколи, права на вжи¬ 
вання української мови в місцевім діловодстві волостів 
та земств по бажанню самого населення, а також в діло¬ 
водстві ннчпх суспільних (общественних) та приватних 
інстітудій (учрежденій), та закона по якому державні 
чиновники, що служать на Україні, мусіли б знати україн¬ 
ську мову і отвічати на устщ чи писані українські запи¬ 
тання українського-ж мовою. 

Спеціально для євреїв — знесення вар¬ 
варської „чертн осіл ости“ та всіх пнчпх 
горожанських обмежень. 

Ось ці домагання поставлять депутати соціаль-демо- 
крати в першу чергу в новій Думі. І вони їх так голосно 
промовлять, щоб почув останній, найбільш приголомшений 
робітник, увесь пролетаріат Росії. Де буде поклик до 
вас, робітники. Бо тільки спільними силами з вами, тільки 
з вашою революційною піддержкою зможуть 
наші робітничі депутати виповнити ті доручення, які ви 
їм даєте. 

Вибирайте-ж соціаль демократів! Обсоюзуйтесь в ор¬ 
ганізації під червоний прапор соціяль-демократії! І потім 
рішучо піддержте соціяль-демократичнпх депутатів! 

Готовтесь! 

Готовтесь же до виборів — товариші робітники, і ви 
усі громадяне, що співчуваєте народу! Організуйтесь і агі¬ 
туйте ! Ідіть від хати до хати, від робічничої кватирі до 
кватирі. Скрізь: — на заводах і фабриках і в рудниках, 
в економіях і на сільських сходах і по ярмарках кличте 
народ до виборчої боротьби, до дружнього їднання. Пере¬ 
давайте з рук у руки цю книжечку та листки нашої партії. 
Аґітуйте і серед городських міщан : українців та євреїв, 
великоросів та поляків чи молдаванів, — вибирати тільки 
рішучих людей, дійсних заступників усієї городської та сіль¬ 
ської пригнобленої бідноти. Зробіть усе, щоб розбити пан¬ 
ську силу і провести у нову Думу якнайбільше своїх лю¬ 
дей, депутатів соціяль-демократів. 

Напружте усі сили, щоб наші домагання грізно про¬ 
лунали під самі стелі високопоставлених петербурськпх 
катів. Ідіть на вибори з революційним гаслом: 

Геть подлий царсько-дворянський закон з го юня! 
Ми домагаємось загального, рівного, прямого і тай- 

ного виборчого права усьому народові! 

Юнь 1912 г. Друковано 6.000 примірників. 
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Что они говорили и обсідали ? 

„Привдечь теперь же кгь участію вь Дум'Ь, вь мйрй в о з- 

можности. соотвїтствуюіцей краткости о сва¬ 

го щ а г о с я до с о з ьі в а Д у м ьі с р о к а, гЬ класові насе¬ 

леній, которьіе ньінь совсішь лишеньї избирательньїхь нравь, 

предоставивь за синь дальнішшее развитіе начала общаго 
избирательнаго права вновь установленному законодагель- 
ному порядкуй. 

Что ото такое ? 9то — собственньїя слова Его Ве- 

лнчества Н и к о л а я II, вьіражавшаго такими образомь вь 
манифест’Ь 17 октября 1905 года свою „непреклон- 

ную волю“ и возлагавшаго вьшолненіе отой воли „на 
обязанность правите льства“. 

„Членьї Государственной Думьі избираются полно- 

правньїми гражданами . . . изь числа всйхь избирателей 
не моложе 25 л'Вть, путемь равной и закрьітой по¬ 

дали голосовьЧ „Ото положеніе обязьіваеть кь признанію 
начала общаго избирательнаго права, открьівающаго воз- 

можность всЬмь русскимь гражданамь участвовать вь 
осуществленіи государственной власти“. 

А ото откуда ? Кто догадается, что ото не оолііє, 

не мен'Ье, какь изь нрограммьі п воззванія „Сою за 17 

октября“! Что кь отимь словами, „руку нриложиль“ 

никто ііной, каки. „ самтьи Александрь Иваяовичь Гучковь! 

Надо ли говорить о кадетах ь ? Они тогда — вь 
1905 году, — можно сказать, пьілали демократическимп и 
революціонньши чувствами. Ихь сьгйздь, засідавшій вь дни 
октябрьской станки, не только требоваль „в се общаго, 

р а в н а г о, прямого и т а й н а г о “, но договорился и 
до Учредительнаго Собранія, вь которомь само- 

державньш народь скажеть свою волю насчеть всего госу- 

дарственнаго устройства ! И еще долго спустя, на другомь 
сь’Ьзд’Ь, передь самьімь созьівомь первой Думьі, ихА пла- 

менньїй бардь восклипаль, об’Ьщая стоять за права народ- 
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ньіхь массь: „ми беремся за плугь. чтоби провести бо- 

розду новой жизни, и если намь вь отомь помішіають, 

мине окажемся провокаторами . . . Я кончу 
к л я т в о й вамь : Дума разогнана бить не мо¬ 

жете, и Дума сд’Ьлаеть своє д'Вло “! Такт» об'Ьщаль 
г. Родичеві) и биль себя вь грудь вь знакь искрен- 

ности сь такою же силою уб'йжденія, какь теперь, когда 
поливаеть грязью соціалдемократовь за нхь в'Ьрность „ве- 

сеннимь1* клятвамь и об'Ьщаніямь. за ихь нежеланіе ока- 

заться по отношенію кь в'Ьрившіїмь и вДрящимь имь мас- 

самь . . . кіімь ? Г. Родичевь самь сказаль карающее его 
слово ! 

Таковьі бьщи ихь слова и обьщанія вь то доброе. и 
далеко еще не „старое44, время, когда народньш массьі на¬ 

чали виступать рілпительно вь борьбь за свои права, и 
когда р а б о ч і й к л а с с ь, шедшій подь знаменемь с о- 

ціал демократій, сказаль твердо и опред'йленно : я не 
считаю своихь жертвь вь борьбь за свободу, но я хочу, 

чтобн ото била свобода п для меня. А потому: 

да здравствуеть „ в с е о б, щ е е. р а в н о е, п р я м о е 
и тайное“! 

Таковьі били ихь слова. 

А дйла? 

Что они сдЬлали? 

Что сдНлаль ц а р ь, — достаточно извіьстно. Онь 
издаль законь. дававшій нпчтожньйшія избиратель- 

ння права, и притомь лишь части тйхь „классовь на- 

селенія“, которне раніе били вовсе лишенн ихь: части 
р а б о ч и х ь и мелкаго горо декого нас е л е н і я. 

9то било 11 декабря 1905 года —*■ вь самий разгарь 
третьей всеобщей политической забастовки. Но забастовка 
окончилась неудачею: Москва била разгромлена царскою 
артпллеріею; карательння експедицій шннряли по всей 
стран'Ь, убивая сотнями и тисячами рабочихь и крестьянь. 

И „непреклонная воляи царя начала клониться . . . кь 
нарушенію даннихь имь подь вліяніемь „несльїханной смутьі41 

об'Ьіцаній, кь прямому обману своихь „любезннхь поддан- 

ннхь”. 

Вь отвіугь на адресь 1-й Думи министерство Горе- 

микина заявило, что вопрось о всеобщемь избпрательномь 
праві) „не п од лежить немедл енному обсужде- 

ніюи. ГІосл'Ь безнаказаннаго разгона отой Думи прави- 

тельство осмііл’Ьло : по его приказу, сенать — всегда „го¬ 

товий кь услугамь44! —- такь „разьясниль“ избира- 
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тельньїй законі», что еще больше урізаль избирательньїя 
права рабочихь, крестьянь и городской бідноти. Когда же 
бандитьі самодержавія окончательио убідились, что рука 
народная ослабила п випустила ихь горло, они показали 
себя во вселгь блескі: роспускомь второй Думьі, разбой- 
ничьимь набігомь на соціалдемократическую фракцію и 
государственньпгь переворотом!) 3-го іюня 
1907 г., лишившим!)избирательнаго права цільїя губерній и 
области и оставившим!) лишь тінь отого права для „иму- 
іцих!) классовь44! 

Такь заботилась царская власть о „дальнійшемь 
развитіи начал!) общаго избирательнаго права44! Такь ис- 
полнили своє обіщаніе —- царь и свою „обязанность44 — 
правительство! 

Октябрпстьі терпеливо ждали своего часа. н вь 
ожиданіи — нотихоньку спускались со ступеньки на сту- 
неньку. Когда вияснилось, что результати виборові, вь 
нервую Думу далеко не соогвітствують ожиданіямь авто- 
ровь избирательнаго закона; что народное негодованіе про- 
рьіваеть всі искусно разставленньїя сіти, —- г. А. Гучковь 
всталь вь позу „народолюбца44 и заявпль вь газетахь, что 
по вопросу о всеобіцемь и пр. избирательномь праві онь 
солидарень сь „ч е с т н ьі м и демократами44. Вь пер- 
вой Думі оти народолюбцьі проголосовали за в с е об¬ 
ід н о с т ь избирательнаго права, но почему-то воспротиви- 
лись требованію равнаго, прямого и тайнаго голосованія. 
Послі роспуска отой Думи, подь сінью висілиць, воздвиг- 
нутьіхь военно-полевьіми судами, у „честнаго демократа44 
Гучкова возникла блестяіцая мьісль, что, вь сущности, и 
закона 11 декабря не надо било, а за глаза довольно 
било для блага народа того избирательнаго права, кото- 
рое бьіло создано Бульїгинскимь закономь б августа 
1905 года. „Правда, говоріть г. Гучковь, преобладающее 
вліяніе вь народномь представительстві к а к ь би (!!) 
закріплялось за верхішми слоями общества, но при от- 
сутствіи у нась різко вьіраженнаго классоваго духа отихь 
слоевь, при томь широкомь демократизмі, которьімь ОІШ 
одушевлени, можно бьіло йміть увіренность, ЧТО ОТИМ!) 

вліяніемь они не воспользовались бьі вь классовихь пн- 
тересахь44. Такь готовился г. Гучковь вьітолкнуть вь 
шею народь изь Государственной Думи, потому что — 
зачімь тамь народь и его представители, разь и самь 
г. Гучковь, и Родзянки, и Пуришкевичи, п Марковії вго- 
рьіе „одушевленьт широкимь демократизмом!)44? Тонкимь 
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нюхсш'ь учуялі г. Гучковь приблнженіе своего часа. 
Зтоті часі насталь, когда оьілі произведень третье- 

іюньскій перевороте. Октябристьі немедленно обь- 
явили его „печальною необхо димостью‘;. Но 
ВрЯДЬгЛИ часто доводилось кому-либо ВИДІТЬ, чтобьі люди 
виражали свою „печаль44 такими радостньїми завнваніями, 
такимж дикимч. веселіемі, такой откровенно-людоідской 
пляской на могилі революціоннаго движенія, только и пре- 
вратившаго ихі „изі грязи ві князи44, пзі „холопові, го- 
сударевнхі44 вгь „ политическихі діятелей44, только и дав- 
шаго пмі возможность фигурировать вь роли „членові, 
Государственной Думьі 44! 

„Печальная необходпмость44 — ото бьіла зараніе 
обезпеченная побіда на внборахі вь третью Думу для 
всей октябристской, надіоналпстской н откровенно-черносо- 
тенной шайки. Своє „больнпшство44 она украла у на¬ 
роди — и потому именно обіявила себя истннньїмть „на¬ 
родивші 14 представительствомь и, положив! ноги на столі,, 
принялась „законодательствовать44 оті, пмени „народа44! 

Что для октябристові — 3-є іюня, то для каде¬ 
тові, — сами октябристи. Тоже — „печальная необхо- 
димость44! Позтому они еще Ві первой Думі (черезі три 
неділи послі иламенной тиради г. Родичева!) ві угоду 
октябристамі отказались „развернуть44 ві думскомі адресі 
ціликомі требованіе „всеобщаго44 избирательнаго права, 
отказались отстаивать равное, прямое и тайное 
голосованіе. Обіщалн сділать зто ві особомі законопро¬ 
екті, но — не успіли. Во второй Думі — тоже не успіли. 
А вь третьей — стало уже не до того : надо било играть 
роль „отвітственной44 (переді КІМІ ?) оипозиціи И ЛОВІІТЬ 

за фалди октябристові. Позтому кадети начали свою дія- 
тельность ві третьей Думі сі того, что отказались 
ноддерживить заиросі соціалдемократові 
обі ограбленіп пзбирательннхі праві на¬ 
роди. соверіненномі 3-го іюня 1907 года; нродолжали 
они ее тімі, что систематически замалчивали вопросі 
о всєоощємі, равномі, прямомі и тайномі избирательномі 
праві ; а кончаті ? — можєті бить, и кончаті тімі, что, го- 
товясь предстать переді избирателями, удосужатся вспом- 
нить „забьітьія слова44! Но тогда и избиратели, ві свою 

очередь, вспомняті, что н и разу за все время существо- 
ванія третьей Думи, когда возникалі вопросі о виборахі 
(містное самоуправленіе, містннй * суді, землеустроитель- 
ння комиесіи и т. д.), кадети не отстаивалн всеобіцаго, 



равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права. Нужно- 

ли говорить, что б о р о т ь с я за него они и не думали ? 

Законь II декабря 1905 года. 

Не сл'йдуеть забьівать, что и закон'ь, по которому 
вибирались первьія двЬ Думьі, бьіль изь рукь вонь плохь. 

Он'ь л п шаль избирательнаго права всЬхь 
женщииь, всіїхь рабочихь мелкпхь заведеній. вс'Ьхь чле- 

новь крестьянскаго двора — кромії домохозяпна, всЬхь 
городскпхь жителей, не им’Ьющих'ь „собственной квартирии, 

а ютящихся по комнатамь и угламь. Да и среди привил- 

легированнихь собственниковь капитала и земли онь да- 

валь право голова липіь тому члену семьи, на чье имя 
записано имущество. 

Он'ь разбиваль всЬхь избирателей на курій: заго¬ 

родками отдЬляль другь оть друга рабочихь, крестьянь, 

горожань. 

Онь установиль цЬльїй рядь стулене й для вибо- 

ровл>, чтобьі им'Ьть возможность легче просЬивать „благо- 

надежньїхь11 сквозь сито — сначала „уполномоченньіхл>и, 

потомь — „виборщиковь11. 

Наконець, онь установильвопіюіцее неравенство. 

Онь дал ь одного вьіборщика на: 

2.000 пом'Ьщиковь; 

7.000 горожань; 

30.000 крестьянь; 

90.000 рабочихь. 

Голось одного помінцика оказался равень голосу 
З—4 горожань, 15 крестьянь и 45 рабочихь. 

Но и на всякую старуху бьіваеть ироруха! Сказа¬ 

лась проруха и вь хитроумномь законі. Разсчетьі прави- 

тельства на исконную преданность крестьянь „царю-батюшк'В11 

на ихь темноту и невйжество, и — еще больше! — на 
возможность палками заставить нхь голосовать, „какь слЬ- 

дуеть11, биль такь велнкь, что крестьянская курія полу- 

чила право вибирать вь каждой губерній одного члена 
Думьі изь своєї! средьі. А кром'й того законь „не догля- 

дЬль“: слишкомь „мало14 урЬзаль избирательньш права 
крестьянь. И такимь образомь вь 53 губерніяхь „корен- 

ной“ Россіи полупилось вьіборщиковь: 

оть іюм'йіциковь — 1952, 

„ горожань — 1378, 

„ крестьянь — 2659, 

„ рабочихь — 159. 
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Ііравительство разсчитьівало, что креетьянокихи ви¬ 

борної кови удастся вогнать ви союзи сгь поміщиками и 
натравить на „бунтующихи44 и .,басгуюіцихн“ рабочихн и 
демократическихн горожанн. Произошло другое : ви союзі 
сі рабочими и горожанами кресгьяне на голову разбили 
„ дикаго поміщика “! 

ДвЬ Думьі. 
Такгь — вопреки гнусности избирательнаго закони, 

„разнясненіямии, малими и большими мошеничествамн и 
насиліямн. широко пускавідимся вь ходь правигельствомь 
при вьіборахь, — долучились, одна за другою, дві Думьі, 
пришедшіяся очень не по вкусу всімь насильниками и 
паразитами русской земли. Народньїя массьі суміли про¬ 

рвать плотину, нреграждавшую имь доступи ви Думу, и 
послать туда подлинньїхи представителей своихи. Можети 
бьіть, послали не ви томи числі, каки ото бьіло бьі при 
справедливоми избирательноми законі, гді считался бьі 
голоси ч е л о в і к а, а не м о ш н ьі или чина. Но, во 
всякоми случаі, — ви числі достаточноми, чтобьі громко 
ировозглашать народньїя требованія, отстаивать ихи и не 
дать черньїми воронами реакцій обратить Думу ви своє 
послушное орудіе. 

Ви числі отихи ііодлшіньіхи представите лей народа 
бьіли с о ц і а л д е м о к р а т ьі. Горсточка (17 человіки) ви 
иервой Думі, 64 человіка во второй. Соціалдемократьі 
бьіли ви обіихи Думахн ви ничтожноми меньшинстві. Но, 

нредставляя ви Думі р а б о ч і й к л а с с и, онп бьіли тами 
тіми же, чіми сами пролетаріати бьіли ви страні. 

Ви ихи лиці народньїя массьі нашли самаго без- 

страшнаго и послідовательнаго стража своихи интересовн, 

а реакція — самаго непримиримаго и безпощаднаго врага. 

Всі думскія фракцій встрітили ви нихн представителей 
класса, готоваго поддержать всякій дійствительньїй шаги 
другихн классови впереди, н наобороти — неподкупньїхи 
обличителей всякихи попьітоки вступить на путь уступоки 
темньїмн силами прошлаго. Немудрено, что газетньїе при- 

хвостни правительства обнявили „истинньїми несчастіеми“ 

появленіе соціалдемократови ви Думі. Немудрено и то, 
что, задумавши совершить государственньїй перевороти, 

Стольшини должени бьіли перешагнуть черези трупи соціал- 

демократической фракцій второй Думи и для 9той цілії не 
остановился переди самими г р я з н ьі м и средствами 
провокацій и самой гнусной комедіей зараніе п о д г а- 

сованнаго „судебнаго“ приговора! 
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Своєю дЬятельностью ви ДумН соціалдемокраги 
не только побуждали кь болгЬе знергичной и упорной борьб'Ь 
другихп народннхп представителей, особенно — крестьян- 
скихн депутатовн, но они задерживали и отступленіе пе¬ 
реди торжествующей реакціей либераловн, всенародно ра- 
зоблачая каждьій ихн невірний, труслнвьій или колеблю- 
іційся шаги. 

Вотл> — ряди причині», по которимн первьш дві» 
Думьі не могли пойти навстр’Ьчу реакцій ви томи. что 
бьіло для нея существеннаго. Онй не могли прикрить со¬ 
бою фактическое возстановленіе само держав ія 
и нич'Ьм'ь не сдерживаемаго произвола чиновниче- 
с т в а; оні» не могли отдать деревню на потокь и раз- 
грабленіе диким т» п о м п щ и к а м и ; онП не могли 
удовлетворить ненасьітньїе апгіетитьі „князей ц е р- 
кви“; не могли вознаградить п о г р о м н ьі я ч е р н о с о- 
тенньїя бандьі отдачей имн на ен'Ьд'Ьніе „иновИрцевп“ 
и „инородцевп“, и не могли благословить разгулн к а ра¬ 
те Л Ь Н ЬІ X п зкспедицій, в о е н н о - п о л Є В ЬІ х ь су¬ 
дові» и админіїстративной расправьі, необходи- 
мьій для вс/йхн 9тихі» благихі» ЦІІЛЄЙ. 

Правительству нужна бьіла Дума, которая бьі все ото 
„ моглац. И не только „ могла но долала бьі охотно. он 
радостью. 

Для 9того нужна бьіла Дума, которая вт» большин- 
стві» своемп состояла бьі изн той самой дворянской, по- 
повской и чиновничьей шайки, которую чуть бьіло начисто 
не вьімела изт> страньї революція 1905 года. 

Ради отого бьіло совершено новое преступленіе : го- 
сударственньїй перевороті» 3-го і ю н я 1907 г. 
Не прошло и года сі» того времени, какт» царь поклялся, 
что ни одно изм'Ьненіе ви законахі» — и особенно вь за¬ 
конах!» обн избирательномі» праві»! — не будеїн внредь 
долаться безт» одобренія Думи. Теперь онгь, какі» ни вь 
чемн не бьівало, заявляли, что „только власти царя дов- 
л'Ьегь“ измішять избирательное право по своєму нро- 
изволу! 

Позорньїй избирательньїй закони. 

ВсИ скверни я сторони стараго закона остались 
и ви новоми ви неприкосновенности. Но за то: 

1. били лиш єни избирателнаго права цн- 
лня окраиньї, и било уменьшено число депута- 
т о в и оти тіхи мйстностей, которня посилали ви нервую 
и вторую Думу неугодннхи правительству представителей, 
особенно — соціалдемократови; 
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2. бьша образована новая курія — 1-я город- 
ская, вь которую вошла только кучка богачей и которой 
бьїло отдано болйе половиньї всего числа вьіборщиковь, 
раньше вьібиравшихся горожанами; 

3. било отнято у крестьянг право вьіби- 
ра гь с а м имь изь своей средьт по одному депутату оть 
губерній: 

4. било почти вгь два раза увеличено число 
вьіборщнковьоть помізіциковь и в ь два сь 
половиною раза уменьшено число внборщи- 
к о в г оть крестьянь. Вь гйхь 53 губерніях^ о ко- 
торьіхь сказано вьіше, стало теперь вьіборщиковь: 

огь помїзщиковь — 2594 
| І разряда — 788 

„ горожань | п ^ __ 590 

,, крестьянь — 1168 
„ рабочихь — 150 

Вь 32-хь губерніяхь изь 53-хь вь рукахь о д- 
нихь пом'Ьщиковь находится большинство в ьі- 
б о р щ и ковь; а во всйхь остальньїхь — они составля- 
ють большинство совм'Ьстно сь горожанами І разряда. 

Ясно, что значить Дума „русская по духу“. 9то 
значить : Дума, г д й царить пом'йщикь-кр'Ьпост- 
н и к ь. лишь подпускающій кь барскому столу милліо- 
нера-купца. 

Вь первой Думі, изь 448 депутатовь бьїло: 
крестьянь.124 
рабочихь и ремеслен- 
никовь. 25. 

Вь третьей Дум'Ь ихь стало изь 440 депутатовь: 
крестьянь . . . . . . . 67 
рабочихь и р е м е с лен¬ 
ник о в ь . . . . . . 11. 

За то п о м її іц и к о в ь бьїло : 
Вь 1-й Думй . . 114 
Вь 3-й „ . .167 

п о п о в ь : 
Вь 1-й Думй . . 14 
Вь 3-й „ . . 45 

чиновниковь: 
Вь 1-й Думй . . 15 
Вь 4-й „ . . 31 

Поміщики, попи и чиновники дають вь 
третьей ДумЬ боліє половиньі (55°/0) всИхь депу¬ 
татовь, между т’Ьмь, какь вь первой они давали меньще 
т р е т и ! Зтимь все сказано. 
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Утимі сказано и то, почему цільіхі д в і т р є т и 
(6Я°/0) третьей Думьі состоить изі черносотенцеві, націо- 

налистові и октябристові, между тімі какь вгь первой 
Думі ихі бьіло одиігь-два — и обчелся. Відь, не надо 
забьівать, что ві губернскихі избирательньїхі собраніяхі 
они и „крестьянскихі44 и „ город скихі 44 депутатові вьіби- 

рали по „образу н подобію44 своєму! Утимі же сказано и 
то, почему ві третьей Думі оказалось всего 13 соціал- 

демократові, 

Черная Дума. 

По Сенькі — п шапка ! По депутатамі — и Дума! 

Черньїмі пятномі останется ея пятплітняя діятель- 

ность ві исторіи Россііі ! Нп одного акта насилія н про- 

извола не бьіло за оти пять літі, которому ота Дума по¬ 

мішала бьі. Да что — помішала ! Котораго она не одо- 

брила бьі. Висілпцьі, разстрілі, избіенія, подлая, будто бьі 
„судебная44 расправа, сьіпавшая каторгою, пстязанія ві 

тюрьмахі п полицєйскихі застінкахі, адміїнпстратнвная 
ссьілка. — все ото творилось и творится при апплодис- 

ментахі думскаго большинства. На все ото оно ассигно- 

вало народньїя деньгп, ежегодно увелпчивало штаті жан¬ 

дармові, полицєйскихі, шіііонові н любовно прикрьівало 
всіхі пстязателей п провокаторові — вплоть до Азефа. 

Щедрою рукою вьідавало оно изі народнаго кармана сред- 

ства на военіцину. И то, что изі отихі средстві не раз- 

воровьівалось, шло на войну сі народомі: на Лені чер¬ 

ная Дума вьшграла свою первую битву. А ві свободное 
оті войньї сі русскимі народомі время она посьілала полки 
свои всюду, гді народньїя массьі пьітались сбросить иго 
такихі же хищникові и паразитові : ві Персію и Китай. 

Ніті такого насилія и такой жестокости, которую ота чер¬ 

ная Дума не одобрила бьі но отношенію кі „инородцамі44: 

евреямі, полякамі, финляндцамі и др. Она сділала ото 
для того, чтобьі показать себя „русскою по духу44, чтобьі 
показать, какі старается она за „русскій народі!44 А йоді 
шумокі отого „патріотическаго44 неистовства, что сділала 
она для самого русскаго народа ? 

Для рабочихі — она еще больше исковеркала 
правительственньїе законопроектьі о страхованій и обі от- 

дьіхі приказчикові; она приложила свою руку кі свирі- 

пьімі гонєніямі на всі рабочія органпзаціи; она покрила 
свопмі благословеніемі расираву сі иредставителями ра¬ 

бочихі во второй Думі и тогда, когда уже неопровержимо 
раскрьіта била пуіценная правигельствомі ві ході про¬ 

вокація. 
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Для крестьянь — она нодтвердила ограбленіе 
крестьянской бйднотьі вь пользу помйіциковь и кулакові 
и оставила крестьянство вь той же нищетй, вь безправіи 
и закабаленіи, какь оно пребьівало раньше. А когда снова 
веталь передь милліонами людей призракь голодной смерти, 

она нротянула имь камень вм'Ьсто хліЬба. 

Правда, думское большинство знаеть, чішь и по¬ 

хвастаться ему: оно-де заботилось о народномь образова- 

ніи и о свободй совісти! Да, заботилось, —.чтобь бьіло 
чішь похвалиться переди страной ! — но оно при 9томь 
заранйе знало, что зтп „заботьі“ его будутл> остановленьї 
Гос ударе твенньїмь С*ов1}томь. А вйдь не бьіло 
н и разу такого случая, чтобьі думское большинство не 
согласилось сь черносотенньїми „ поправкамии Государствен- 

наго Сов’Ьта кь думской стряпн'Ь. Октябристьі кричали о 
своемь намореній „сосчитатьсяа сь нимь. Но долали они 
одно: всегда и во всемь ему уступали! 

Да и какь могли бьі не уступать люди, которьіе спо- 

койно иредали ц безь того ничтожньїя права 
Д у м ьі, лишь только Стольїпинь иоказаль имь хльїсть и 
безцеремонно разогналь на три дня, чтобьі провести безь 
Думьі законь о западномь земствй! 

Какая Дума нужна народу. 

Переворотомь 3-го іюня врагп народа добились ево- 

его. Большинство первьіхь двухь Думь, вь которьіхь гос- 

подствовали кадетьі, часто колебалось, боялось, отступало 
иередь ними. Большинство третьей Думьі стало послушньїмь 
орудіемь вь ихь рукахь. 

9то именно пмь и бьіло нужно. Пусть Дума имйеть 
мало иравь; пусть рядомь сь ней стоить дворянско-чинов- 

ничій Государственньїй Совйть, а надь нею — царь. Браги 
народа знають, какь увеличиваетея ихь сила, какь облег- 

чаютея для нихь иностраниьіе займьі, какь свободине ста- 

новитея имь грабить п насильничать, когда вь ихь рукахь 
находитея учрежденіе, на вьівьскй котораго написано „на- 

родное представительство“. Они знають, какь полезно для 
нихь, чтобьі вей ихь гнуеньїе законні проходили безь сучка, 

безь задоринки, безь сопротивленія Думьі и, наобороть, 

чтобьі всі} нужньїе народу законні проваливались или кла¬ 

лись подь сукно ; чтобьі сотни думскихь деиутатовь помо¬ 

тали имь втирать очки народу и не давать рта разинуть 
т'Ьмь немногимь истинньїмь представителямь народа, кото- 

рьіе и при избрательномь законі} 3-го іюня попали вь 
Думу. Они хорошо все зто знають. 
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Надо, чтобьі и народння массьі знали, что имь нужна 
какт> разь противоиоложная Дума — Дума, вь которой 
будуть ихь дійствительнне представители н которая на 
каждомь шагу будеіь мішать постьідной работі враговь 
народа и, наобороть, іюмогать борьбі народа за свои права. 

Но такая — настоящая народная Дума можеть 
полупиться, если вьібирать ее будеть дійствительно н а- 
р о д ь. 

Ііменно поотому всімь, кого грабительство, насиліе 
или лакейство предковь не наградили капиталами. землями, 
чинами, орденами, надо непремінно вь нервую голову до¬ 
биваться : 

всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голосованія! 

Имь нужно всеобщее избпрательное право, чтобьг 
вьібиралп всі взросльїе граждане, мужчиньї и женщиньї. 

Имь нужно р а в н о е избирательное право, чтобьі не 
мошна, не земля, не оиолетьі, а человікь подаваль го- 
лось. Богатьій или бідний, знатньїй или незнатний, — 
все равно: одинь человікь — одинь голось. И голось 
каждаго гражданина должень йміть такой же вісь, какь 
голось любого другого. Поотому — никакихь „курій14 и 
никаного несправедливаго распреділенія голосовь между 
ними! 

Имь нужно п р я м о е избирательное право, чтобьі не 
било отой сітп „уиолномоченньїхь44 и „вьіборщпковь44. ко¬ 
торая облегчаеть всякія мошенпчества и иозволяеть окри¬ 
вать оть глазь народннхь массь ихь избирательное без- 
правіе. И каждьій члень Государственной Думи должень 
стоять прямо передь своими избирателями и передь ними, 
лицомь кь лицу, отвічать за свою діятельность, а не 
укриваться за спину „внборщиковь44. 

Имь нужно т а й н о е голосованіе, чтобьі поміщики, 
фабриканти, купцн, чиновники, полиція и т. д. не могли 
давить на волю служащихь у нихь или зависящпхь оть 
нихь лиць и мстить имь за вибори неугоднаго депутата. 

Только при такомь — всеобщемь, равномь, прямомь 
и тайномь — голосованіи Дума получится такою, какь 
желаеть народь, и тогда ужь только оть сознательности 
народнихь массь будеть зависіть — посилать вь Думу 
только такихь людей, которне готовн до конца отстаивать 
ихь интересн. 

Пока такого избирательнаго права ніть, составь Думи 
основань на простомь насиліи и мошеничестві. 
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Кто виновать ? 

Мьі видали, что вл 1905 году всй — вплоть до 
царя — заговорили о всеобіцемл пзбирательномл правів, и 
ВИДІЛИ, ЧТО ВЬІШЛО ІІОТОМЛ ИЗЛ ОТИХ!} разговоровл. 

Іїочему ото такі) вьішло ? Кто вл отомл, виноватл ? 
Виноватьі, конечно, прежде всего тК, кто нарушилл 

или забьілл свои клятвьі и обіицанія. Но одни-ли они ? 
Они, вІВдь, и тогда, вл 1905 году, обКщали и помнилине 
по своей доброй волів и не по своєму добросердечію, а 
потому, что ихл заставили: народл> боролся за свои 
права, народЛ) бьілл сплой и кличл „всеобщее. равное, 
прямое и тайное избирательное право“ носился по всей 
странІВ. 

Чтобьі опять пообІВщали и вспомнили, да п не только 
пооб'Ьіцали, но и с д 1В л а л и, надо, чтобьі народл> опять 
сталл сплой и опять началл бороться за свои и з б н- 
рательньгя права. 

Довольно уже позора безправія! Теперь, когда каж- 
дьій на себІВ испьіталл, что значитл Дума, вл которой хо- 
зяйничаютл такл назьіваемьіе „привнллегированньїе клабсьі“, 
теперь можетл-ли бить хоть у кого - нибудь сомнІВніе вл 
необходимости для народа самому взять вл собственньїя 
руки правительство, назьівающееся его именемь ? И не 
вправі-ли мьі облявить врагомл народа всякаго, кто отка- 
зьівается самьімл рКшительнимл образомл бороться за ото 
насущное право народа, за ототл первьій шагл его вл не- 
законченной тяжбІВ сл хищниками и насильниками V 

Вьіборьі вь 4-ую Думу. 

Вьіборьі вл четвертую Думу будутл произведеньї по 
положенію 3-го іюня. О томл, чтобьі завоевать третью Думу, 
сд'Ьлать ее дг]Вйствительньімл народи ьімл представитель- 
ствомл, нельзя значитл и помьішлять. 

Но значитл-ли ото, что надо вл безсилій сложить 
руки ? Значитл-ли ото, что ничего п подІВлать нельзя ? 
Нлтл, не значитл ! Наоборотл ! 

Мьі видали, что и вл иервьіе вьіборьі по постьідному 
„закону11 3-го іюня не одни черносотенцьі и октябристьі 
прошли вл Думу. Тамл оказалнсь даже соціалдемократьі. 
Немного ихл — всего 13 ЧЄЛОВІіКЛ, но они упорно и че- 
стно отстаивали права рабочаго класса, а вм'Ьст'Ь сл т'ймл 
— и права всего народа. И уже одно бішіенство прави- 
тельства и всей черносотенно-октябристской братіи, одни 
упорньїя старанія ихл заткнуть ротл соціалдемократическимл 
депутатамл иоказьіваютл, какое значеніе им:Вла даже такая 
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горсточка подлинннхь народннхь представителей вь 
черной Дум'Ь. 9та горсточка на каждомь шагу нарушала 
спокойсгвіе расположившихся вь Думіі насильниковь: она 
разоблачала всЬ ихь злодішнія; она будила спяіцихь и 
указьгвала имь пальцемь на всгЬ обманні и подвохи „рус- 
ской по духу14 Думи. 

Но на новьіхь внборахь молшо сд'Ьлать больше. Можно 
сд'Ьлать, чтобн подлинннхь народннхь представителей била 
не только маленькая горсточка. Нужно приложить веь уси- 
лія, чтобьі герой третье-іюньскаго переворота вь четвертей 
Думгй били вь меньшинствіз. 

Для 9того надо только, чтобьі всі до єдина г о 
вьіборщики оть рабочихь, крестьянь и демократичеекихь 
горожань били людьми, готовими бороться за народння 
требованія. И чіїмь тверже, ііослгйдовательн1>е, непримири¬ 
меє будуть отстаивать зти вьіборщики пнтересн послав- 
шихь ихь избирателей, тЄмь безнадежнЬе будеть дьло 
враговь народа. 

Но именно позтому вгь вьісшей степени важно каж- 
даго кандидата вь уполномоченнне, внборщики или депу¬ 
тати тщательно испьітьівать насчеть отношенія его кь на- 
родньшь требованіямь, вь томь числЄ и такому основному, 
какь 
всеобщее, равное, нрямое и тайное голосованіе. 

Одна только партія ни на минуту не колебалаеь и сь 
одинаковнмь упорствомь отстаивала ото требованіе и вь 
дни подьема народнаго движенія и вь 9поху упадка. Зто 
— соціал демократі я. 

Она и не могла не отстаивать его. Рабочій классь, 
представительницей котораго она является, имьеть только 
одну собственность — рабочія руки. Всякія ограниченія 
избирательнаго права, всякія имущественння привиллегіи 
тяжєлЄє всего отражаются на немь. Являясь застрельщи- 
комь всей освободительной борьбьі, онь и требованіе вее- 
общаго избирательнаго права первий открнто, оть лица 
массь народннхь, написаль вь своей знаменитой петицій 
9-го января 1905 года. Рабочій классь не отказнвался и 
никогда не можеть отказаться оть 9того требованія. По- 
9тому не можеть отказаться оть него и партія его 
соціалдемократія. Не только вь первой и во второй Дум'Ь, 
но и вь третьей не било ни одного случая, когда рЄчь 
шла о внборахь, чтобн соціалдемократическая фракція не 
отстаивала со всею знергіею 
всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго голо¬ 

сова н і я. 
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Ей не надобьідо ,,нагюминатьи обь втоми требова- 
нґи, потому что оно бьіло для лея не чужимь. не навязан- 
ньші», а к р о в н ьі м.'*ь требованіемь пославшаго ее вь 
Думу класса. 

Всякій, кго хочеш» безустанной, внергичной борьбьі 
за избирательное право народа н противь нзбирательнаго 
безправія его. пусть подаегь голосі, за соціалдемонрати- 
ческихь кандидатовь! 

-1 •- "З />■ ■ . І-ЛЧУХії, Г-}Щ >. 8ТВДЛДШ&Н О'.:: .. 

□ □□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□□ 
Товарищи ! 

Мвньше полугода остается до виборовь вь 4-ую Думу; 9то небольшое время 
должно бить использовано для всесторонней политнческой агитаціи, которая всі 
явленій современной жизнн освіїцала би світомь программи Р. С.-Д. Р. П. Редак¬ 
ція „Правди* приступаеть кь изданію брошюри : 

„Чего хочетт, соціалдемократія?“ 
Брошюра 9та, примикая кь тексту партійной программи, будеть заключать 

вь себі популярное истолкованіе нашей программи подь угломь зрінія соврвмен- 
нихь зкономпческихь и политпческихь условій. Кромі того редакція „Правди* при¬ 
ступаеть кь изданію ряда агитащоннихь листовокь, которня должни стать одним ь 
изь орудій нашей избирательной борьбн. Нами до настоящаго времени наміченьї 
елідующія теми, которня не могуть бить сь необходимой полнотой и ясностьіо 
разработани вь легальной печати: 

І. Одинт» пролетаріаті» — одна партія! 
2. Избирательное право и избирательное безправіе. 
3. Кровавьій и пьяньїй бюджеті». 
4. Народьі противьсултанові», шахові», бргдьіханові» и царей. 

(Печатается). 
5. „Ату его ! (обь агитаціи собственньїх'ь Его Величества 

погрошциков'ь). 
6. Самодержавіе, православіе, народность. 
7. Царское правосудіе и два столба сі» перекладиной. 
8. Вооруженіе народа и вооруженіе противь народа. (Пе¬ 

чатается 2*е изданіе.) 
9. Свободу плйнникаїгь царизма! 

10. Земельньїй законі» и рабочіе. (Печатается.) 
Намь необходима немедленная денежная помощь со сторони всіхь товари 

щей, сочувствующихь нашому начинанію. Письма н деньги для „Правди* можно по¬ 
силать изь заграницн: „Ргатюіа* \Уіеп ХІХ/5 8ієуєгіп£, РозНаеЬ 3 (<1геі) , 

а изь Россіи — черезь связаннихь сь нами товарищеи и черезь знакомнхь 
заграницей. 

□ □ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ 
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