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Пbдч--т,вдаЩlеЦ :  Авкоентье-ва,  Алексинскаго,   Аргунов_а,  Бунакова,  Воронова,  Люби-'  t      j    йо`в'а`(Марка 3тра)  и  Плеха-нова.

§:Оg:я::и=иЁ::]ЕЕiсЁ::;р;Ёс=саТН1:Г:О:Сf=;О8а:СЁ#:go?:.#лН:Ёiи!::
скои  партiи.  Г.   Алексинскiй.   -Залогъ  побЪды.    И.
Бунаковъ.   Германс'kiе `соцiалисты  и  война-.   Въ  соцi-
ал11ст[1ческоі1ъ  интернацiоналЪ.  Н.  А.   -Въ  герман-

:ГпН.Х?т.еЕ:Ё:=?lаЕ::шВОЪн3ГъеРЕ:::й%ЁкСа?Цiа.ЛЬдднееМвОнКиРца:
Е:i=.-П2с.ь±Iск  въ  ред.   Отъ  редакцiи.

О6Фрсгш  ,іра[]ы.  реащiя  н ннт€ресы трудщагося

--_.  Ца  этюТъ`-вокріоісъ  QтвЪ'чаюm  раj@лично.  да  оно  и по-

ТятЮ.  'ЕдинtGТво  мнЪJнiй пюі та,кому ВОпрооу 'преідставля.
Iеlт|ъ\, Iо`Обlою   нЪчто\.  оОвершIе,шо   'шево3м'o_жНОе   в'ъ  . Виду
боЛъЩ|Опо  Раj3Нооб|ра3i,я  .ч1Ъхъ  эЛем1енТов|ъ  'на;ОелеНiя,t  ко-
ф9рще  у жіе  ше  удо,влетвордютQя  нынЪшнимъ  нашиміъ
ЩОЛИТиТПеіGКиМЪ  ПоірЯдКіоміЬ. ` НО  М®ЖдУ,  МНОFОРаВ'ЛИЧНЬIМИ
О'твЩам\и,^, `tдав@емь"и на вокроQъ о ЩОмЪ-, ;пто жеI нуждо
діЪлапъ`  'для\  чіого,   "о_бы_влаать  шер®ОтIала  обрIащалъся
фtъ`tнами,   каm  ,со  Gвошm  «хIолопам,и>},  іеісщь  одинъ,  по-
ражающiй  пюлньщъ  о"оуіігсmi!еmm  'всякихъ  пр,и3наковъ
логичносТи.   .О  шеімЪ  то  ,мН'Ъ  и ,хоцеТс`я  ШОговориТь  Jв'ъ
этой  `статьЪ.

населенiя.                                                _Я vвіЁр9Еъ,  чqіо г.г.` tФрtайенщ»L,  ,~ иъ ®жалЪlнiю,
'крIЪчаiёнЦіе.Фя  нФі  `чюлькЬ, -вIЬ     і3:афіаничныхъ     «росс`iйi
бких'ъ»` кру#кахъL,  ~ іпоспЪшили  исполъ3іовать  надмён-

::[нЯ]яС%%%%аГk,ХиgВЁг:ЪкрТщТiЕkеС$%:+$Вл°Ё?ФО;н2:нШi°вЗЕ3:
-Но,  1кротиюпоставили  -  свdй,  -ю"еі  довол'ьно  кра;+кiй

`: лЬі3ушъ :   «Надо  .н©міеtдленно -вьшодифь ` изъ-тЪ'хъ YоргаL-
Низ'аЩй,_ Утіаюmникамъ  ютюршЪ  ріа,3рЪшаімъ 'кріудиться
НадЪ  и}3гО|ТОв,л1еНiеМъ  шрlаШнелей,  н|О  не  По3воляЮтЪ  РаВч
ю,у'ждаjть  о  шол|Ож|еяi,и  с,воей  еікр|аны».   и  во'3мож'но,  нто
ТнiЪкофрыеі 'наши  рабочiіе  інашли  этютъ  ло5ушіъ  доіа'то1й-
"ым|Ъ  |оочув,ОТвlе|нlнаго  вни'м,ашя :  в'Ёдь  Та,к'ъ  мНlol`о,  Та"ъ
страшТнtо  'мною  бюр,Окраліичіеска,го  цшизміа,  въ  словажъ
г.   Хв1ос"Ов,а !   НЪюТОрш   руоGкiя   га3IеТы  о"ЪЧаЮтЪ,
-что  €въ `н`ашеміъ   рабочеміъtг клаіоGЪ   веідеітоя   а,гитацiя  3а.

='{;%3д%%Еіiiит%i%tй.в'ОБ`gg#Ё#Шъ;Тое'Н'8L%ЕкрК&МиИчТе:GЩк°ЁЁЪ%Гие-Jнй?ім'ъ  '  ишокра  в'нуікрешихъ` дЪлъ  іпdйдіешъ  на  11оль3у

эішdй  агитацiи.

:    ПредпіОліожкръ,  Чтю  oma  увЪн"@ООь  полньгмъ  успЪ,
хіQмъ.+  `ВО'?міущеннью  реіакцiіонпой  щоли"кой  пр'а.витель-

_   ства-,  'ріабочiі® `тюкщнули вGЪ іорганиФіа,1Ёи,  GQдЪIйелвующiя
п 9бор|онЪ `с'траны,  и вооtбЩе| крlишли к'ъ ТоМу| '3|а,ключе'нiю,

что,  .1юка,  €,у1кріствуеітъ  іныЁlЪlшнеіе  ,нашге  пра'витегльсIгво,,
_ ,|щэіріеrдовыQ  элюмещты  інаіоеліешiя  Рbісісiи  дсщжны,  по  м.Щ!Ъ

':%3Ё:FЕБ°iаL:gЁв?оТйFъ3?[КГъТЬчСеfм;О:FЕ;пдL#iЯвТееi#еЬтНъа;ОУЧаtСТ'iЯ

_-о,щвЭ:Т(,пgЁg:#дкеиТЁо#gраУL%Т:%Н±gиТтОаГкОо,®С'%МigоРе,:BЁВа=:нТ:
вЁ  'цинйчноm  формулЪ'-г.   ХвіоGтоваj.   А  ч;аjкъ  какъ  уёи,
ълiешi® э'тото  пріавіищелъGтва  кр'а|Ш|е  вредво  окріа3ится  m

с  іин"ріеіоахъ-кріудящапОtся  насіел®нiя  РооіGiи,  тоI врНйдеIтъ,
штО,   во'3МущеlнНые  цши3м|olм|ъ   миниGкра `  ВНуТренНиХ'ь

.Ёgв?L:н'г'#еТеюР`%g'ОЁ;%#GmВiО\ТОВЁ-и#t5ебtяфОiР%#:gвЧi:g#:ЁL':

Рабізіm'йm -шратшеіш, Lизгоювjljmе  Gнаряды,  Тно  отъ
=ш..:-mв:IеЕiй  IгравIIтельсmо  'уволь"».

.    Тз1`ъ  съ.аз&.тъ  г.  Хвоелов'ь  въ  бео#дЪ  съ  пр®дстави--те.тя`іп  н-ъксггоршгъ  столишшгъ  и кровищiаль`нIжъ  га,-
=`з-с1ть_,    проmхот]іівшеЁ   въ  ЛекріскрадЪ-8   де"абря    (Gт.
-G`".щ)-  1915  т.
-    +`.Э'фй_tеіг9  іёd`оЁа ібшсюилио1.,  чОнечін0,  н,е  иъ,  пріеідстави-

-`}:Ё##::ТИd_ниЦГgЕ3mеТ#О:°В8#иЩпоСНаТдРрЯеЕ;ВЪцеНн?
-iтIр`аль\IIапо  в оіеmно-.промъшлцэшаго   юмишеТа,   учрежден-
hігйгТО   въ   цЪляхіъ   "рtодшой  ісаjмооборошы.   И   на,до   bт-

::ЁЁjЁЁЁЁ:еЁвъ:°Ё±вi§iЁГЁлбу:Ёйiг#йj:уЁЁЁ#ЁТ&Рй1:
` Fо`тіовiліёйi$мчъ   щріаmніеЛеlй   и   другихъ   юённь1хъ   ,Gнаря-

:`lЁЁЁхЁ%Ё№iНоЁ:Г::ЁпиЁЁgGй:ЁЁФFЁ±ел=;Ъю:ЪЁ€#ТiЁбНiЁФЁ
ріоны  всіе,   въ  са,момъ  дЪ(лЕ,  Фёшан`еіmя  пюY старошу.

`#:КТт:дi%iЯЁ:ЬбВiе['6ЕЗл%Ё:ш:Р%°#цТъЮg%ВдmмmеЁYыОg_епрТк#

- зфнiямъ  `нашихіъ  ,прфвшеые1й? j   _     ,



\`,'      \Г[`U-U.гг        ```     :t,,`-Г1ТТ'!±.``     Г.         '        '"          '`-

шо  :сіо,слуыс,а,фъ  службу шо`му  жiеii

поіслЪ    эвіа,куаЩи
сіта,ли `до,б ив,аіть,с,я

U8ЁГdТ:Е±:У'tС±е;Р'ЁFь::#:t,%е#:ОТ;еiЕа##LЁИПвТLl:;ВпТиЮт:Ъвъ,г6Во?

•рвіъ  I'®ъ   Геірім,анiіей  д,л ,я  б ,о, р 'ь б, ы  с,ъ  е, ві р о п е. й с .к оі й

о:н%ТЕgт`iР#o#'giіеТп#Е
\ТЮrЧКИ   3Р|Ъ!НiЯ,   `фТ|О' ВЪ   Р`ОіоСiИ,    ГО

аJ3р,у
`u-У3ЕЖд#и#~$Ж`dЕ9ЁЁШЁЁ:ЕЕОiйн,ейФЁglйНнЩiТ

(е м 'о к ра,,тi,е'й.   Оъ

(еісітеістЁюгн`m  `съ   этіdй

р|аJ3|до  `р|ан,ьшёI  lос"'в|лlенiя  львlОв`аj  'нашимги  врй,Окам,1й,  иоf t
ЁИЛИ  'УіПОРНЬ1Iа  6ЛУХИ,   СОFЛаAСНО ` R0+ЮРЬ"Ъг~~МЖЛа;"іВЪ

рТЕiГяЛ':jfъИЕе:LРм:LТЬе#Т#оЪ';рЦиГLР##:3бэТт?о#(fJ#Тс#мИl:t
шодана  :бь1Ла   Ншюіла±ю   П   доТк,JЁа*дн&я  {3іаниіска, `у' яd`іеі ' в`ъ
ді®,ябр Ъ   1914   гіо да !    ОдИШъi  руісо,кilй JОбЩеіст"нНЫй
дЪ,Я'"ЛЪ 'СіОіОбЩИ,ЛЪ М'НЪ ЛЪТОМЪ  НЫН'Ъ'ШНЯГО  ГОда ёЩё` бО-

#Ё'ев';аВ`аЕТ&е(Е'Н?айр`:[Л±УиИ.Ъ7рХа`t3oд::gВ:гШm±#В`Ёт%*#а`дв%L#:
1"Н.   НиКОЛай  НиКОла|е|ВиЧЪ,  mщда 2ёlЩе  обл|еЧеНЁБ11й  ВВа-
шiіеIмъ   'в|ерх|овнатю| ` гл,авн|Окошап'дующаtго;,   otlпросиілъ   по-
юрніdй (памwш МясюіЪ`до,вiаi,  'ка;кіъ`могъ  онъ рЪшиъGя на,
дзм#ну,  \тотъ отвЪчашгъ:_  «В'.  J3. ,  ШеЁЗf  Iпо`будили Yкъ  ін'ей
ин'теіріеіоы міонархинеФ-"аНо ікринципа».  Если он'ъ  дЪ'йсітЁи-
'тв,льніо  дал'ъ ітаюlй іоітвЪітъ,  Imo  онъ,  юн(ечно,' -лга`лъ :  п'о-

кр©боЁаЁiя`-
щріинцщIIgі,  аt` ,ві®елда; пюівинуютіся  тодь-L`Ёі6  .JjЕйчЁіd-й `ЬвЬ1й' вьЁtодЪ[.   Н'о  ёіGли  оFнгь  сче,,іЬ  'цужнымъ

&сюjiатіьс,я   На   монарKиче\с,кiй   ,принципь   віъ-  Оправданiі®
'бСВ#еj::и;ЧрР#татТОе,Л#Вi#фЭ:Т3°яi3gсаьЧИiТ;Fр'маЧ::dеиМлЁаХщОg'ОЕа?

Ё®:Б#і#ЁjС:®ь:gi#Ё:3ОР;35ЁЪ±:®:gggЁG::gаь:;Н:Оi:::е:gЯ#;д#Т%а€Ёо:яЧн:;§
o_

'ooсщQЯшель'Iюсть   `нап1|епО   {сЧ1кр)аго   "Орядка.   И,   Мо"е'Гъ

бьщ.,   'вtъ   F,i2даLлеію,міъ '  б'удущQмЪ   госmодаі   ох'раJНители+t%Ё!'°:#:lЪус::,3±#Р#gЗЁС%ig«МkаиСЁgмиИ,ЕЕ::,::ТмЛиаСидНЬ:'.

цiащсшамч»  н_адо .какъ, мbщнф\. с,1ёоріЪіеі в,03ісітанови'ть  м'иріъ

ЁЁ%ЁЁ`#М#йЁ#::Ё±°д:р:;:;ИиВ;Ъ:аб#иТъЫ#Ё#rЕЁ3СОКоИюХ3?
t  +  Наiпи, ірЬбрчiіе  должшы  іGі"ріаш?льню  `шзі@Ъгаіть  в,сяиаго
шагi`,  міогущаго  mоддержаітъ  полищику  охрадrителей.   А
Оtітіоізва,нiі®   фісабіоічихіъ       щрііе(діс,тіаJ'витіелй    и3іь

Ыіоіеінніо  ~  шріоМtы`шлiё.нНtыхъ-комишеітіовъ    Ше-
`GОмнЪ'.нініо   б`ы-ліо  :бы  1та,кимііъ  zша,го"+`ъ.   И   факъ
щIе  ще,сюмнЪ1нно,,  чітюг  Iеіго  рта,д`o.сіф`но  ш'рі!ив,Ъ[\тGтв  о-
в а л и   б ы   в с,'Ъі  іт1`Ъч,   и іо іт.іоі рі ы ieU  бю я 'т о,`й  т о рі же+ сп 'гiв аі
mіолиIтичIе,с,коJй  `Gвюбоды   в,'ъ   РоG,сiи.
.    Всіе,  `чтіо  оіслабл,яіеітъ  ісилу  ооіщріо"в'лешiя  нан1іе1й  скра-
ны,  иде[тъ  ітеіперь  на  Iюльі3U погтF-ТичіеtОкіой ГреаікIйи.  В,с',е ,
что  .у,віеличйваіеіт~ъ  э'ту іоилу,  иделъ на. шощ$у поЛиішче-
I8іКаГ9  крогРf}іС,Са.   НР  'тіОлIгкр  в'ъ  Роіос-iи :   в,О  всемЪ jм.iрЪ|.
{но .'у на!lс:т,< -  въ оообіенносіти.  €'o)3jн'аітеtльщIе  крbдста,ви1
шеLл,и  Трудящейіс,я   м,Фс,с`ь1  должщ1   Ещапъ   и  ,п®_мн'итчь   эітIо.
ОЁ,и т-ООль р\уіс,с,юй, J3|еімли.  НФ іиміщШо mРТОШу,  ЧТ`О они
-  Фоль  руссюР  зіеімли,  'наі  нихіъ  щяпgрЪепіъ  оLгром'ная
О\ТВЪШСlТВ?іЦ_НJОіС'ГЬ.

Гіо+6шрда -«порLащенцы»  ,увіЪриЮтъг,  "тtо  доtбЁ'да'  Еерм'а,-
нiи [Iащі®сіеітiъ  бtол'ьщіdй у!даръ ншЪшнеім]у нtаПIюму \ кр`ави-

мщ ;jка!кого-,циФудь

Ё§ЁqЁ#ЁLа:#Р:#:Ё#Ъ::{Ё)Щ#РnЕр:иЁЁБТсFЕ:%,ОЕА:ЁО:::Т8#Ёъ:Ё§:
','1`_е.I_ь-_щ'фо

іт\ельісiтів,Q

Ёі±$iЁ~Ё,2''``:LЁс%~Рел`Т#ГН°вЁЁегЕ=мТ:tШиОвУш#:
йМЪ  обя3ана Роіс,с,i,я   свіо,ими

•gЁЁ'Ё,е:f?i?#fБf:TнiЁ_#;l:

пора"еініями.
Г.  Плехановъ.

По'jл'± ` +``kЬщ~Ь€-€сса ф  фрла.нцузской    соцiалис,тичс€кой
i   ,``-{,}                                 ::   (  -"ртiи.

'         \    .iL:-`-_j      уi>"`            ,      9    `'`     \*     v`+   l   ,,,,-

'-          -`   -YL;     =`,]   f:;``;=--.    L(,9ЖJ+~'oL;Н,ч``а,,нiіеL.`

Сіоцiа,лиатичtе,сIкая ,паjртiя  ні'е  віедеітъ  войны-«рева,нша».
` JБ±Ыъ+-g®яйі®крЁвар ,ЕеЁ:iведкр#ш-г кр;а±ди  аищюк®iШ,,+ Фа-

воіев,аінilй,   ,ра,зкріом'а,   каmогіо+I!ибудь   н'арода,.Т\±:нfЛр-g;8i;Ё;iЁЁ3:Ё:8lй;Ёйi;:;ЁЁЁЁЁбiШf;р#\%:РиИЛиИ:'ЬАвд#Кi:~

В®нкрiи.   РсюGiя,   кр'и   эЬ,мiъ,   должна,   была   кончаjться
у  вФрочть-БерлЕmт  Ганнаверъ  отдавался  Аштлiи;   С'а,к-
со,нiя  и  Бав,арiя  Ею`зФтанфвливали€ь   въ  ихъ  крежнихъ

-га,л,лiю !

##;8#Ёkм::Б:ЩЁ!!чЁйi;,:;#;ОрдЁ°ЁЁ:е:j]ЁЁЁЁ;Ёч:i:FЁь{%ТбИьiЁЁ

:g_ЁЁйЁЁЁ#:Ё
Ф^'рф\ЁFЁi~я, !Ёіеі ,ЁріеіалЪйуіе"ъ ,щкр+ихъ  зав9іе-

фпЁёдЪ±ли'J!а св`Ою
ПОЩТЧ+#LУ~JЗЪ_тЭ'ЮuЩiЕ._±Р.0LкрОQБ.

`{          :_tF   ЩеіЕрiкрFі"ьіок,iт:,'пріав,иm?ы?,сітвФ~  гор,Ощъ   а,юимъ

`     t.т'З`8Р€'Р  jЩ   кр'9ЁЬ.кр `;   ТИг  :РКіОjНОЦИ'ЧеЮIкрго   рал}рущеінiя,

і ;Т :   B#ЁЁ.'9иЁ#И:д###i;_li:ТЗ:%###і#;ь:бfуо:Р\ЁаГОШдg:
Но,   іеісли   соцiал`истичегфпза,я   шар'тiя   'н`е   желаеть   ріаз-


