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Сжздадените анархо-капиталистически противоречия висжт над им
периалистическата буржуазия, като
„Домоклиев меч". Деградацията на
капитализма с бързи крачки върви
кжм своя катастрофален финал. На
всичките старания на буржуазията,
да намери изход на създаденото
безисходно положение, живота всеки
ден отговаря с нови и по страшни
удари. Най-великата империя, коя
то историята на человечеството поз
нава и която е возможна само при
империалистическия капитализм —
современна Англия, владеюща: V*
от сушата, моретата и океаните на
земното кълбо и господствующата
на */i от населението на земята, —
слънцето на която империя никога
не захожда зад хоризонт, и пази
тиранията и експлоатацията
над
милион хора от всички раси и
племена, познати в света, днес се
раэдрусва до своите основи. Благо
получието на всекй англичанин бил
той боржуа или пролетарий, което
се крепеше на> 66 колониални екс
плоатирани, роби, днес е сериозно
расклатено. В Ирландия, Египет,
Индия недоволството против англий
ския империализм влиза s фазата на
откритото въоржжено вжзсгание. В
южна Африка, то приема фэрмата
на гражданска война между трудящите се и капиталисти, а в самата
Англия се изразява в форма на
, гладни бунтове на милионните без
работни маси.
Английската .' империалистическа
буржуазия чуствува не на шега —
своето сериозно испитание и тжрси
исход. Ето защо именно английска
та дипломация се явява инициаторка и най-голяма привърженица
иа всякакви международни конфе
ренции и комисии, Чуствувайки свое
то нарастающе от ден в ден грозно
•жтрешко положение, английската
буржуазия се стреми преди всичко
да сжздаде за себе си гаранция или
наЙ*малко неутралитет на вжншна
тайна и явне намеса в нейния въ
трешен живот, чрез всевъзможни
сжглашения и договори. Но в това
тя малко успява и се п ъ р ж и в собственното си масло на о г ъ н я на
революционното брожение. В туй
си положение тя не намира ни съчуственици
нн доброжелатели. С
своите бивши сжюзници — империа
л и с т тя до колкото не е в кон
фликт — не е, и в истинско добри
отношения. Понеже нейните инте
реси са до толкова впити в всесветските империалистически отношения
в всичките части на света и морета
та, че т е н е могат да не засегат в
сжрдцето всяка друга империали
стическа джржава.
С Генуезката конференция. Ан
глийската дипломация цели преди
1СИЧКО своите
империалистически
интереси,
Това се вижда явно от Французката опозиция на тъзи конференция
и неутралитета кжм нея на Съеди
нените Щ а т и : двете най-могжщи
империалистически джржави след
Англия.
Избора, именно Генуа, нейното
место за заседание е избрано от
Лоид Д ж о р ж не само за чистия и
мен Италиански климат, да осве
жава главите на дълбоките Англий
ски дипломати, после трудните и
тежки работи в конференцията, но
и да им боджт в очите непрестанно
сините води на Средиземното море
и напомнят, че то е основата на
господството на Английския импе
риализм.
Че Генуезквта конференция ще
бжде само нов ннпериалистически
блжф, както всички конференции,
свикани после наложените на света
империалистически договори, не е
трудно да се предскаже още от

сега. Всички участници в нея гледат,;
като на хазартна игра, каквато е n j
в сжщност тя и всеки партнер в;
нея ще джржи за своята кесия, " \
Безспорно, е, че Англия с т ъ з и !
конференция ще иска да бие Ф р а н - !
ция,
своята най-верна сжюзница в j
бившата империалистическа война, i
а днес най-опасна противница. Фран-)
цузкия империализм най-добре из-'
ползва създадената ситуация после'
войната за удовлетворение неговата \
ненаситна жажда: да заличи от л и - !
цето на земята Германия. Франция:
е причината за удовлетворение на \
най-широките
империалистически ;
въжделения на Югославия, Румъния,,
Чехословашко, Полша и т. н. Тя е т
творец на „малкото съглашение".'
Французката дипломация създаде
от тех верна стража за себе си от
страна на Германия и верен съюз
ник и оръдие за нападение против '
Сжв.
Росия. По также начин тя съз
даде една солидна опора на Ф р а н - .
цузкия империализм на Европейския
континент за по нататъшни аспи
рации и по море.
Г р ъ ц к о - Турската
война,
вече
прие формата на въоражен кон
фликт между Англия и Франция,
находящ се още в фазата и хода
на Французките против Английски
те снаряди, но обещаващ да влезе
и в формата на действие с живи
сили. Тоз конфликт собствено е и ;
тжй наречения „источен въпрос". *
Французките империалиалисти не
са — разбирасе — с сухи мозъици *
да не виждат затруднителната криза
на Английските си събратя.
Интересното в Генуезката конфе
ренция е, че там са поканени — не
разбира се за „черни очи" и Ру
ската сжветска дипломация и побе
дена Германия.
Ролята, както на Руските съвет
ски,
тжй и на Германските диплоти, нема да бжде завидна. Англия
която е изолирана на Европейския
континент, търси упора в своите
бивши врагове, в спазването на
които тя бе най-яростния съюзник
на Франция. Франция успе добре
да исползва ново създадените Ев
ропейски джржави и разширените
балкански държавици и да свърже
техната съдба с своята. Тя ги вжоражи, и разоржжи и уби техните
сжседи, които можаха да реагират
против тях- Вън от това държи и
тех една доста солидна въоражена
армия на Руската контрареволюцня.
Англия, разбира се, при сегашното
разнищено свое положение с нищо
не може да помогне на своите си
гурни съюзници — Гэрмания и сжв.
Русия -— в предстоящите стълкно
вения.
Както Германската тъй и съвет
ската дипломации ще се явят п
играта на Генуезката конференция
преди всичко партнерн на своите
интереси, но без козове — за Гер
мания находяща се а неизлечимите
последсниия на разгрома си, едоали
ще се стреми много да варира, тя
ще джржи повечето очаквающе по
ложение. Но съветските дипломати
ще бъдат поставени волно и не
волно на сьриозен екзамен. Съвет
ската Руска власт след отстъпване
от революционно пролетарската и
комунистическа позиция, стъпи на
буржуазно
капиталистическата, а
това значи и империалистическата,
които са неразделно пело и като
нан-малко следствие на т * з и ка
пи талистическа позиция ше бъде
нейното осветяване на империали
стическата си природа, защото тя
тжй или иначе ще требва или да
застане формално на сграната на
една от империалистическите гру
пировки или да признае акта на
насилсгвенното
империалистическо
статукво. Стопила
ед н * ж
на
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капитализма сжветска Русия ста
ва
империалистическа
джржава.
Комунизма в нея вече мина в областа на преданието и тя нема вече
да срешне по раншните спънки на
нейното не признаване от импери
алистическите държави. Нещо по
вече, от
резервите
относително
нейното признаване, които до сега
правеше Франции, от организира
ната Руска конграреволюция, н на
строенията it въоръженията на съ
седните с Русия джржави се пиждо,
че признаването на с^ветската'яласг
от Франция ще струпа на Русня
скъпо. Франция готви за съветска
Русия нови „Бресо'нповск," което
вече се схввща и от съветската ди
пломация.
Участието на мругиге джржави
ще носи характер повечето на съзе
рцание и очакване на некой случаен
келепир. Неописуемата радост на
българската буржуазия, че и тя
има високата чест да бжде пока
нена иа Генуезката конференция,
ще се свърши за нейно нещастие
с ново разочарование в„справедливоста" и „правдата", защото тя е по
канена не за работа, а само за калабалък. Българските интереси са съв
сем дребнава работа в сравнение с
огромния кризис и стълкновение на
жизнените интереси между Англия,
' Франция, Росия и пр., щото няма
да правят нов „Балкански въпрос".
Генуа може да бъде последния
напън и последния опит на импери

алистическия затъващ кораб, който
иска да се избави 'от вътрешните
бошующи сътресения и противоре
чия на капиталистическия стройПо всичко личи, че той преживява
крушения и е готов да потъне и
бъде погълнат от собствената си
СТИХИЯ.

Пролетарията требва да стои на
щрек и да бъде готов. Генуа е ре
шающ момент и той може да се
започне с разговори на дипломатите
и развие в гърмение на топовете,
защото империалистическите противоречич се разрешават само с вой
на. А отношението на пролетарията
л;:,м войната е : еоЯка на войната,
пян превръщането на кяпериалистнч?.
скэта война в грашдансна.
Днес пролетарията нема друг цен
тр на своето бойно обединение ос
вен Работническата Комунистическа
Партия и Работническия Комунисти
чески Интернационал
Че е тжй нека за Българския
пролетарият послужи и тоя факт,
че т.ъй наречената Бъл. Ком. Пар
тия на тесняците, като партия дреб
но боржуазна нема пролетарско ре
волюционно отношение кжм война
та, а дребно боржуазно пасифистическо и че всички партии на 111 ин
тернационал са такива, и по-лоши,
з а т о българската му секция се счи
та негов образец, а тя е в същност
образец на отстжпничество, измена,
дребно буржоазен пасифизми страхливост.

I КОНГРЕС JAiABOIH. КОМУНИСТ. ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
I).
Историческото и йритачеено изслед
вам на досегашното работническо
движение ще докосне преди всичко
основата, условноста, тактиката, сжщо особенно организационната фор
ма на I и II Интернационал, както
и социалдемократическите органи
зации, синдикатите, тяхната възмож
ност и желание за борба. Краха п
световната война с неговите истин
ски причини,'ще трябва да стане
практическа азбука на поолетариата
— първия източник, за да се дойде
през класовата борба до яснг>та.
Парламентаризм, водителство. ревизионнзжм, опоргюнизъм нацифизжм.
изисквания за класово съзна
ние и пречките за това
из всичко
трябва
да се тегли
заключението.
Едип особен отдел ще се посвети
на синдикализма и анархизма. Помалко време за синдикалистичното,
слабо движение п Германия, откол
кото върху това в западна Европа
и Америка. При това, глзвната тяжест трябва да се свекла кжм въ
проса, до колко подобни методи
бяха прави в един по предишен пе
риод на класовата борба, или с дру
ги думи, какго има да благодарим на
синдикалист;:те за работннч. лвнжение. (Понеже след войната рево
люционното работничестео възприе
цял ред тактически методи от син
дикалистите). Тая благодарност ше
б/У.де по-голяма, отколкото социал
демократите и московските комуни
сти желаят, но същевременно мно(Ззбелеша: В бр 3 па Р. И. при
печатането на превода на настоя
щата статия е допустнатз капитална
грешка на стр. 2, колона първа.
рел 32, като се пропусгналз но н«пниисине дуната ,,възможно ' - - след
думата, ..пролетариат.'' Скобите се
премахват и слел „система" начева
ново изречение. Гака, че целият из
раз трябва ла се чете:
„ И само чрез най-брутално уни
щожение на една голяма част от
този пролетариат т; возможно мни
мото отново изграждане и продъл
жение на капиталистическата систе
ма. Експлоатираните и up).''

(продължение от бр. 3)
го по-малка от тая, която синдика
тите вярват и си въобразяват. При
изследване настоящето положение
ще трябва да се обжрне осошю
внимание на борбите на ,,съюза на
индустриалните работници в света'
-•- в Америка - - и на борбите во
дени от италианските синдикалисти,
Следующият и най-важен отдел,
който ще се проанализира от кон
греса. са - естественно
въпро
сите за германската революция, ру
ската революция и III интернацио
нал,
Така например: Германската
революция в нейния общ характер
и последствия, като при това е
твърде целесъобразно, най-важните
п фази да се изложат в тясна ис
торическа вржзка. (От януарското
вжзстание 1918 год. до януарското
в 1919 год. Версайлсчия мир и Версайлекага конституция, Каповия бунт,
руската офанзива, мартенското ижзстаниг в 1921 год) К ъ м всичко то
ва що се прибави изследването и
критиката, спрямо държането па
работниците н тяхните организации,
спрямо независимата соиналд. пар
тия, спартаковия съюз (по настоя
щем об. К. П на Германия), Р. К. П.
и Общия Раб. Юнион.
Върху 111 Интернационал
с не
говата тактика и организация, с негояня „революционен парламента
ризъм, автократнзъм и корупция -••
малко ще се говори. Присъдата тр«ба да бъле единогласна : Той съ
трудничи на капитала, трови непре
къснато интернационалния проле
тариат, в несравненото по тежък с
последствия начин, отколкото яруг
некой е способстпуаал за това.
Gteacm;i?:o с г току що изреде
ните изследвания ще Сжле: истори
ческата непбходимост за основавана
ил един НОЙ, действителна пролетарски
иошунистнчвекн интернационал, на един
интернационал на революционната
кл^сооа борба —• на Комунистичиия Работнически Интернационал.
Неговата основа почива, както ш
общото економическо състояние на
времето, така и в субективното схва
щане на класосъзнателната част o r
сьвтеииия пролетариат. Етв л ш о ,

Брой 4.
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РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

доколкото още съществува извест Противника стана по-силен; всред
но съпротивление всред германска работничесгвото не се намира вече
та Р. К. П. (какъвто е случая при оная р ъ к а , която да е в състояние
една част от Берлинските организа да разгърне една енергична, успеш
ции) — то трябва да бжде преодо на пропаганда- Работничесгвото е
ляно. Развитието през последните „по-парчийно", no-сломено, заблуде
месеци говори със смел език. Яд но, уморено и по-равнодушно —
ката трябва да се Иитернационаянзнрв, няиа полене вяра в своята соОстоононая ядка, която единствена, при щ силв (и. н.). Чрез всичко това се
отстъпването и прогниването на засилва влиянието на пролетаризиостаналите части, е представителка раните дребни буржоа, влиянието
на ония слоеве, които само отдалеч
и застъпница на чисто пролетар
ските класови гледища и интереси. • се добират до предчувствието за ор
Преформирането на 3. Интернацио ганизирана борба, за които синди
нал, т. е. оставането в него като катите се струват едно „революцио
опозиция, се оказа след III конгрес нно* явление. Влиянието на, тия е
просто невъзможно. Самото разви именно един препятствующ момент,
тие в Русия ще принесе със себе баласт, който е в състояние да от
си, или разцеплението на комуни неме куража и на по-смели дори
стическата партия на една револю другари. Безбройни п ъ к опити лич
ционна и реформистнчна, или п ъ к но неприятни, свързани със всички
нейното постепенно преобразуване, революции, правят от друга страна
в партия, която във все по-остри нещо друго.. Из такивато моменти,
форми се бори с правителството, к. з, произлиза атмосверата на душевни
да се превърне в партия, която да те борби, коиго от своята страна
застане отново всецело на страната се придружават от отеръщение и
на постепенно разтящия пролета насита.
(Следва).
Из „Proletarier."
риат, в борба протия капитала и
демокрацията. Понеже победата на
капитала над Русия е един въпрос
само на време и вероятно на едно
не дълго време. И много характе
Преди 20 години, английските имристично е, че тая победа, в тоя
периалисти
после геройско съпро
момент зависи фактически от еди
нични лица, които именно управля тивление смазаха независимите рес
публики Трансвал и Оранж в Южна
ват Русия.
Африка. Богатите цветущи страни
Когато Г. К. Р. П. се реши в сеп те превърнаха в плячка на англий
темврийската партийна конферен ските капиталисти-акули. Англий
ция 1921 год. да тури основа на ското нахалство и жестокост тогааа
К. Р. И., на нейна страна, като пар възмутиха цел свет, включително и
тия, стоеше само току що основа широките -народни маси в самата
ната холшндска К. Р. П Между това Англия.
образува се Б К. Р. П. Тп бе на
Тъй Трансвал стана известен на
зряла преди — нейното основаване,
света със своето нещастие под ду
в скъсването с III, дълго време ви
лата на пушките и топовете на ан
соко ценящ се от българското раглийския империализм. И от бурботничество, интернационал. Няко
ските фермерски свободни республи
гашната
„Communist
Propaganda
ки остана само спомен' в историята.
Oroup" в южна Африка, провъзгла
Днес в Южна Африка се разви
си своето присъединяване към К. Р.
ват събития, които отново приковаИ. В Англии образуването на К Р. П.
ват вниманието на света към себе си,
е s зачатън. Присъединяването на
Ние още немаме ясна представа
различии групи е вече провъзгла
за същността на движението на рудсено Югославянски, -австрийски, ун
ничарския пролетарият в Южна Аф
гарски, италиански, американски дру
рика, но от летящите, прецедени от
гари, изявяват свойто согласие с
контрареволюцията телеграми; се
^основните- принципи и тактика на
вижда, четам не е въпроса за npqcra
К. Р. Партии При такава еднв си
„стачка" със скръстени ръце, а ак
туация не може да се изисква по
тивно бойно настъпление, В Транс
вече. Тука пък изнасяме в кратце
вал има днес, или формениа граж
настоящето положение на Г, К. Р, П.
данска война между пролетарията и
Общото отстъпление на работ буржуазната контрреволюция, или
ническото движение не премина без просто масово избиване на гладните
следно и за Г. К. Р. П. (Социалде и отчаяни пролетарски маси, подмокрацията и нейното-незначително лъгани и заведени там- от англий
нарастване, като следствие от при ските експлоататори и потосмукачи.
иждането на дребно буржуазии еле Телеграмите от Иоханесбург говорят
менти — не се взима под внимание). за стотици убити и хиляди ранени и
До сега всички кризи всред Г. К» Р. П. ппенени стачници. Английските вой
се превъзмогваха лесно Колкото и ски действуват с артилерия и аероразлично да беше първоначалното плани. Те ВОДЙТ формами сражения
умствено ниво на нейните членове, с пролетарските маси.
колкото и различен лагера, от где
И в този момент, когато англий
то те дойдоха, те имаха едно еди
ската контр-революция коси с огън
нодушно основно разбиране: антии меч Южно-африканския пролета
парламентарно, антисиндикално, за
рият, взждовете на Ш-я Интераназаводни организации, против дик
ционал ще разговарят с неговите
татура на водителите, за класовата
палачи в Генуа за възстановяването
диктатура, активни революционери
иа капиталистическото стопанство.
и т. н.
А това може да етане^само с единен
Огъня на бързо, един след дру фронт на целата империалистическа
ги, следващи революионни избухва буржуазна контр-революция с всич
ния, (еднакво, дали те исторически ле ки социал и комунисто-предатели иа
жаха на линията на усилването или пролетарията и чрез неговото сковече биеха отбой) косеше винаги ваване в най- тежки робски вериги и
редовете. Партийните членове и ръ подлагане на най-цинична експлоа
ководни тела действуваха, при всич тация.
ки тежки ситуации, изобщо взето
Всесветския пролетарият е дезорсамостоятелно, правилно и в съгла ганизиран нанозо от коиунистиге
сие. Тъй бе при преврата на Кап, предатели на III ком. Интернационал.
също така и при мартенската ак Той не е още успел да изхвърли из
ция 1921 година След това време своята среда чушдите нему класови
обаче, започна една криза, чиито елементи и буржуазии пришелци,
вълни се сгромолясаха в Септемв които бъркат па неговото бойно
рийската ни партийна конференции шедствие. Той не е още успел да
и се почувствуваха още по-силно в събере своите си.чи в чисто проле
сведващите след това месеци. Тая тарски боеви к о л о ш без съмнителни
криза не е още преодоляна, но мо буржуазии ренегати, и в сегашния
же при все това да се говори за момент той иеще може да помогне
скорошното й преодоляване, заради иа своите Южно-африкански брагя,
тов», защото тя все повече се изяс чиято пролетарска кръв багри злато
нява. Тя се състои изцяло във ос носните рудници..
нова на общото положение. Като
г Ь той е налучкал правилния път,
особенни точки, биха се споменали: той расте в свежа мощна сила с
к живота почти на всеки член на чиста млада кртап в лицето на Ра
стъпиха безбройни затруднения; във ботнически]! ^имунийт. Ит'орнационал.
«секи случай тр*бва всеки повече,
Ние българските пролетарии* с
отколкото до сега и винаги по-чес болка на сърдцето изпращаме горещ
то и по-напрегнато да гледа, как братски привет на Южпоафрикактой продължава живота си и как ските борци в Червения Трансвал и
лично се справя с капитализма. Тео проклятие на всесветската контр-ре
рията не може, както през времена волюция и нейните Лакеи в лицето
та на една след друга следващите на общеграждански! е сбирщини, на
акции, да се превръща в практика ричащи се социалистически и кому
във същия, грачус, кактв неквг»., нистически^

. Що става в'Трансвал?

яш и ши ран ттт
В село' Бели-Мел Фердинандско
на 12 т / м . , както разказва. „РаботВестник", група анархисти от Брат
ца, Берковица, Фердинанд иДолняВереница направили събрание. (Анархистите съществуват нелегално
и техните събрания могат да стават
само конспиративно). Подушват то
ва буржуазните копой и решават
да провокират анархистите;
- Като най-близка административно
полицейска власт, провокаторите отиват • предварително, и заявяват на
кмета на' селото за да си усигурят
тила и отиват на ' анархистическото
събрание да извършат своя мерзки
занаят—да провалят анархистите.

ски комуни са в същност 109 под
ведомствени отдели на администра
тивно полицейския апарат на бур
жоазната държава съгласно нейни
те закони. Ако кмета на село Бели
Мел е бил кумунист, сигурно, анар
хистите са можели да полетат в
зандана, а провокаторите да т ъ р 
жествуват.
Бели-Мелския случай показва още,
че разложението и разврата в тесняшката партия вжрви б ъ р з о и в
село. Види се в ъ в Вратчанско това
разложение взима . застрашителни
за теснящината размери. Анархизма,
като крайна* дребно буржоазна иде
ология и доволно възприемчива от
дребно буржоазните и селски еле
менти си е свил във Врачанско сил
но гнездо за сметка на теснящина
та. Итова не е просто само опитна
тесняците за превземане на събра
нието.
Ето защо те прибегват вече до
услугите на буржоазната полиция.
Па нали уж и Г-н Стамболийски обещаваше от парламентарната три
буна, че требва някак да се помог
не на тесняшката партия и спаси
от' разложение.
Тясняците, когато е за назад, кра
чат бързо: до гдето III Интернацио
нал беше революционен и ги кане
ше напред в името на революцията,
те манкираха, саботираха и т ъ п 
чеха на едно место, но щом той ка
за назад к ъ м единен фронт с , со
циал предателите, те с такава енер*
гия скокнаха, че се наредиха вече
на единен фронт еже самата бур
жуазия. И ето защо те култивират
провокацията. Работници, пазете се
от провокаторите!
_^___

• Анархистите, обаче, не се поше
гували и резултата станал съдбоно
сен за провокаторите, от -конто Г.
Кръстев бил убит, а Иван Георгиев
и Г- Иванов тежко ранени — и. три
мата тесняци-комунисти.
Ето как буквално предава тъзи
история „Работнически Вестник от
1Ф того, брой 211, стр. 4, отдел
дневни новини".
.:',, — Анархистическа лйовонация и
преступление. Съобщават ни от Брат
ца по телефона: На 12 т. м- неде
ля, 10 часа преди обед, групаанархисти от Вратца, Берковица, Фер
динанд и Долна-Вереница направи
ли събрание в с. Бели Мел, Фер
динандско. Когато нашите другари
искали думата, некой извадил револ
вер. Другарите го заобиколили, обискирали и намерили, освен револве
ра и две парчета пероксалин. На
шия другар започнал да говори. Анархистите се събрали на страна и
стреляли пърху събранието. Д р . Г.
Кръстев, член на младекжкото дру
Сливен.
жество, паднал убит, а др. Ив. Ге
Зап. генерал Луков, бившия н-к
оргиев от с. Челюстница и др. Г.
Иванов от Бели Мел — тежко ра щаба на действующата армия, на
нен. имота на селото бе предопнеден 5 т . м . говори в военния клуб. Пред
от кашите другари по-рано, но не взел м е т на речта му беше: .Българска
никакви и8>ш, Полицията ицяща от та действителност". С пищна реч,
Фэрдиканд, срещнала' убийцвте-анар- изобилваща с ненужна афектация,
хиети на пятя, обаче не обърнала генералът разправи целта на сдру
жаването на запасните офицери и
Енкяаниа." (к. н.)
голямата отговорност, с която се на*
.: От горнето се вижда. ясно-въпре- товарват, да донесът сговор, ред и
IM заглавието, кой е провокирал, че законност, да обединят всички бур
Провокацията е била .скроена добре жуазии партии, и повдигнат патрио
и че даже полицията била на п ъ т , тизма в култ у — „великана" — бъл
но „сметката била направена без гарски народ. До тук", криво ляво се
кръчмаря. Провокаторский парцал т ъ р п и , ама големия патриот гене
се сърди на полицията, че срещна рал отдели 3 А от времето си, да до
ла- анархистите, но не ги уловила
казва несъстоятелноста на материа
Работата е там, че анархиста не е лизма и комунизма. С много кални- ,
бубулечка да го ловиш гдето искаш те си генералски ботуши, ораторът
и ако това е била лесна работа, то загази в литературата, философията,
и тесняшките провокатори не би ги економиката и пр. и изкара, че бор
испуснали из ръцете си.
ците за обнова на света съ у герои
Предаване тъй откровенно на це с развинтени нерви.
лата история от ,: Работнически Вес
Повика му за единение го издаде
тник" не е безумисъл. Те или се
готвят да получат ордена „граждан като д ъ р т народняк, чийто властни
ска заслуга" или най-малко пенсия чески инстинкт не може да тжрпи
за семействата на доблестно заги аномалиите на днешното време, за
налите свои партийни членове, в и- плашвано от „червения призрак".
мето на съхранението на ниие гос- Генералът се пречупва в fpe4Ta си,
подегау.ощта боржуазно капиталис да доказва „еволюцията е кногото flКОИОИИЧЙОЙИ систеяи и реактивите.
тически строй.
конте сав'и се раждали аа свещените
Ние с казаното — разбира се —
устои на собстоеноета* и от всичко
не земаме, под свое покровителство
излезе, една генералска заповед, пи
анархистите, нито искаме техните у*
сана на политически език в някой
слуги.-Анархистите са плод на съ
клуб, с най-малко сто противоречия.
временните общественно капиталис
Агентите на * буржуазията, скрити
тически отношения, и едни от про
зад мнимия си авторитет, готвят бъл
тивниците на съвременния строй.
гарския оргеш и създават нужния
Тгхнкте удари са насочени против
им единен фринт за борба против ра
неговите устои. Още по-малко ние
ботничесгвото, чийто палачи в стре
можем да се явим защитници на то
межа си ца го заглавикат, правят
зи строй от когото и да би било.
кариера за сметка на „единния
Буржулзията има евдн средства и
фронт", с всички окапали в прес
методи против методите и тактика
тъпления политически крикуни.
та на анархистите.
В противовес на повика за еди
Пролетарията ще се срещне с анархнетиге, после сгромолясаш (ето нение на народняка генерал, пий
на капитализма и до колкото те ще отправяме повика к ъ м работничесг
се явят противници или разрушите вото, да се освободи от опекунстли на неговото комунистическо об вото на вождовете си, и поеме де
щественно строителство; до толко лото на революцията в собствените
ва, той ще намери средства, да им си ръце.
се противопостави.
. Но въпроса за тесняците е д р у г :
те са дреонобуржуазна партия и
Нека знаят всички организации,
всичко що засега буржуазния строй
засега и тех. Те са заинтересовани групи и отделни другари, че изда
в стабилитета на днешния ст ой и вания в София в. „Раб. Искра" не
носят отговорност за неговата це- е никакъв партиен о р г а н , а дело на
лосг и неприкосновенност. Техните неколцина кариеристи. Партийния
•ВДдепутати в парламента това са орган, под редактирането на ЦИК
.се издава в Варна.
•* от стълбовете на които се кре (
Ония организации, групи и отдйп*
пи ^буржоазно капиталистическия ст
рои в България; а техните 109 сел- ш абонати, които не са получили
брой 3 от Варна, а съ платили, ма
кар в София, да си съобщат адреНапред Южно-африкански бойни СИ
Т?, и каква сума са внесли.
другари, без страх и съмнение, бъ
Ц И К не поема никаква отговор
дещето е наше, на Работническия
ност за издавания в София вестник.
Революционен Комунизм.
От Ц И К

Съобщения.

