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ПЖРВИ МАЙ

рата система на производството вжрху капиталистическа основа- Ние не
искаме да крием, че новата еконоВеликия ден на труда — П&рви периалистическа касапница е наду мическа политика дава вжзможност
Май — е пред н а с В зората нп виснала над работниците и носи но» на капиталиста отново да стжпи на
класовото вжзраждание, този ден ви страдания, нови кржвопролития^' краката си, дава му вжзможност да
на пролета, бе учреден като ден на
Никога до сега капиталистически?' се вжзроди в Русия.
Пита се : сждействуваме ли за раз
непримирима класова борба, като те противоречия не са биле тжй ос
ден на борба за господството на три, никога до сега капиталистичес| воя на производителните сили, за
всесветския пролетарият, с една ду кия ад не е бил тжй жесток, както разцвета на целия економически жи
ма, като ден на социалната рево днес. Повече от всеки други пжт, ц. вот в Русия с това, като правим
люция
тжзи годишния „Шьрвм Май" изпжк! вжзможно вжзраждането на капита
Когато за пжрви пжт огромни ма ва историческата необходимост: Да лизма в Русия? Ще ли намерим
си работници напуснаха демонстра се срине капиталистическото господ'
господ*. ч Р е з възстановяването на капитативно работата и се излеха на ули с т в о >
| лизма изход от стопанската криза?
ците в големите европейски градо
"и '
1 Ние смятаме за неверно такова предве, паразитния клас почувствува
Но никога до сега, пролетарият* п о л о ж е н и е . Благодарение свободата
страшната сила, която ще го поме не е оил тжи дезорганизиран, обез] н а т ж р г о в и я т а > в Р у Р с и я с е СЖЗ даде
те от лицето на земята и побжрза верен и омаломощен от изменат| ВЖЗМО жноста да се възстанови ча
да се уедини в своите скривалища на предателските Интернационали! с т ( Ш Т а с о б с т в е н о а , Вжзстановявадалеч от градовете. Тогава гордо
Работниците-революциони кому| н е т о н а капитализма се облекчава
самосжзнание на класова мощ из- нисти, в предстоящия Плрвл гйаи и* благодарение вжзникването и призпжлваше пролетарските сжрдца. Хи мат вжрховния джлг да изоблича| наването от закона на дребните
ляди безимени герои — пролетарии, полицейския социализм и тесняшкир предприятия, сжществуваши успопроляха кржвта си с джлбоката ве лжжекомунизм, като предателски|- р е д н о с нашите централни еконора, че близка е крайната победа. В да подкрепят революциония дух и мически органи. Това е признаване
последствие „Пдгш Май" сепревжр- класовите пориви на пролетарият^, на вжзможноста да се правят извена *в ден на борба за реформи, в и издигнат високо знамето на рево*?; с т н и отстжпки на капитализма. Ние
ден на паради и еснавско веселие. люцията.
| с н даваме смятка другари, че Русия
Стигна се и до там,'че работници
Нека превжрнем фабриките, "мй> досега още не представлява едноте наиущаха работата сжс сжгласие- ните, кариерите, пристанищата, по= родно население, че на нашата по
то- на господарите и излизаха на у- щите и железниците в окопи на ре^ литика все още влияят социални
лицата с разрешението на полиция волюцията. В тях, а- не из улицит^ слоеве- По-голямата част от нашето
та! Бжлгарските работници си спо на буржуазния град, гдето всяка кж| население еж селените : после умимнят, как миналата година тесняш- ща е гнездо на контжрреволюцията? ращата буржуазия, която сжщестките вождове (централен и местни да свикаме ежбрания и митинги; ' вува сега в формата на нашата бюкомитети^ подписваха декларации в Развято знамето на революцията * рокрация и на приежединяващите се
градоначалствата и околийските уп пред грамадните фабрични построй^ ^ кжм^буржуазията специалисти, наравления, че ще пазят буржуазния ки и машини, пред зиналите ями'нё^'-миращи се в вржзка, разбира се не
обществен ред и ще се подчиняват мини и кариери, пред грамадните ^материална, но духовна$.с чуждия
при манифестацията на джандарме- складове сжс стоки в"пристанища!*?* запитал; и найсетне — главната сорийските офицери!
и пред летящия трен, работниците циална сила, главния социален слой :
Днес в надвечерието на тжзи го ще почуетвуват по-скоро неояходи- работническата класадишния „Пйрви Май", в Генуа стоят моста от единен революционен
Изхожда ли искането да се вжзколяно до коляно вождовете на тре- фронт.
станови, изобщо взето, старата си
Само тжй ще изправят челата си стема на производството, капитали
v тия Московски Интернационал с всесветските империалисти и обсжждат робите на труда, ще уловят здраво зма, действително от пролетариата?
начините за закжрпването на про за шията шепата експлоататори и Обуславя ли се поврата в нашата
техни орждия за да ги изхвжрлят економическа политика действително
гнилия капиталистически свят.
От друга страна, тритех предател- от производството, ще организарат от пролетариата, а не от дребната
ски Интернационала (втория, 2*/з и своите заводски червени гвардии за буржуазия и селячеството, просмутретия) конферират сжвместно за изтржгване политеческата власт от кани от.своите стари традиции, от
образуване на „единен фронт" и ржцете на палачите и за наиасянне идеята си за частна собственост, от
смжртоносни удари н-л белогвардей- любовта си кжм парчето земя, но
„за борба за парче повече хляб."
която селенина гледа като на своя
Нечуваната скжпотия, масовата ци, фашисти и врангелисти.
Работници — революциони кому собственост? И не се ли чувствува
безработица и уджлжаване на ра
ботния ден се ширят
безпирно. нисти, бждете на своя пост! Не ос тука сжщо силата па вжншпия капи
Експлоататорите от целия свят спо тавяйте работниците да се влачат тал, който има у нас в Русия своите,
койно и самоуверено исмукват по на Пйрвй Май по градински веселия тжй да се каже, идеологически аген
следните сили на своите роби •— и клубни тжржества. Превърнете ти и влияе чрез тях вжрху нашата
този велик ден на труда, в ден на политика? И другаря Ленин не от
пролетарии.
рича, че ние сключваме сега сжюз
Призрака на нова, по-страшна им революцията.
с руското селачество. Но какжв е
този сжюз? Не е ли това, собствено
Да живей Пжрвий Май, като ден на революцията!
казано, една колосална отстжпка, в
Да живей революционния Работнически интернационал!
наша економическа политика,
Долу изиенничееннте интернационали — вторая, 2V» и трвткя. цялата
па руската дребна буржуазия? Да,
Да живее всесветската революция.
ние трябва честно да си кажеме:
това е отстжпка. Другаря Ленин и
• • " •
• • •
ТГ-31ПГ-1Т-—Т1
ГГП
" " """""•" "" ' " " ^
другите сжщо признават, че това е
отстжпка, но казват те, нямаме из
ход! Принудени сме да правим тия
отстжпки, за да можем да изчакаме;
това е един изход за през времето,
докато нашите другари в странство
то марксисти, знаем, че само новата извжршат социалната революция.
к
Колонтай : Другари, аз вземам ду комунистическа система на произ Но именно докато нашите задгра
мата не от името на руската деле водството действително е способна нични другари не извжршат соци
гация, но от името на едно него да тласне напред и да облекчи раз алната революция, Русия е запла
лямо малцинство в Руската Комуни витието на производителните сили. шена от тия отстжпки с най-голяма
стическа Партия. Според нас, ние Докато сжшествува старата система опасност, особено ако тоя период
комунистите имаме по-високи длжж- на производството — с нейните раз трае няколко години, ако социал
ности от ония, които партийната лични традацни и различни разчле ната революция в другите страни
дисциплина ни налага. Това еж нения, т. е. капиталистическия на не настжпи достатжчно скоро Аз
именно дисциплината и длжжности- чин на производство, — дотогава сжм убедена, разбира се, че тя ще
те кжм целия комунистически интер не може да се очаква тяхното по- дойде по-рано, но ако се забави,
национал. И взех думата затова, за нататжшно развитие. Другари, ние какво ще принесат тия отстжпки?
да знаят другарите от другите стра изхождаме от това, че капиталисти Те ежджржат признанието, че кому
ни, че и в редовете на нашата Ру ческата система, капиталистическия нистическите принципи, на които
ска Комунистическа Партия има из обществен ред еж изживели времето- беше построена политиката, която
вестно число другари, които се от си в целия'свят; ние знаем еж що, измами нашите надежди, се указаха
насят с голям страх кжм текущата че именно това обстоятелство обу неежетоятелнн. Това отнема бодрия
политика на Русия, кжм поврата в славя социалната революция: или дух на работниците. Напротив, отнейната вжтрешна политика; и ние цялото человечество окончателно ще стжпките пораждат у селените убеж
смятаме за свой джлг да споделим загине, или политащата се нова кла дението, че именно те еж оня слой,
нашите страхове и с другарите от са ще сжздаде нов по-ежвжршен на вжрху който се основава целия наш
чин на производство. И така, наблю економически разцвет и на който,
другите страни.
Пжрвия и главен вжпрос е : ще давайки днес Русия, вглеждайки се следователно, е писано да оказва и
послужат ли тоя поврат и тая поли в формиращите се отношения в нея, в действителност оказва силно влия
тика за действително закрепяване и ние трябва да се запитаме: тоя по ние вжрху нашата политика. Трето,
развитие на новото, комунистиче врат в вжтрешната политика дали тия отстжпки отнемат доаерието не
ското стопанство в Русия? Ни*, ка не спомага за вжзстановяаане ста!
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„Положението в Сжветска Русия и^
тактиката на Руската Комун. Партия."

работническите маси кжм комунизма.
Те лишават работниците от вярата
в тяхната способност да постигнат
нещо с своята самостойност, в тях
ната способност да сжздадат нова
економическа система — комунисти
ческата. И аз много се боя, че ако
проджлжаваме и занапред дв водим
тая политика на отстжпки, ние ще
стигнем дотам, че когато в другите
страни избухне социалната револю
ция, то ще бжде много кжено, че
тогава нам ще ни липсва истинско
то, здраво, сжзнателно пролетарско
ядро, на което би могла да се опре
революцията. Кжм него време, селе
ните от една страна и еснафството
от друга — могат толкова много да
се закрепят политически и економи
чески, че действително ще трябва
да се извжрши в Русия още една
работническа революция против тия
чужди нам социални сили, за да се
оежществи комунизма. Тоя страх го
има у мнозина наши другари и за
това аз смятам за свой джлг да спра
вашето внимание още
няколко
минути.
Другаря Ленин каза, че нямало
друг изход. И аз знам, че много на
ши другари споделят това гледище,
Но, другари, като тжреим изход, за
що ние постоянно забравяме, че в
Русия има още една велика сила,
която още не е използувана до край?
Тази сипа е творческата енергия на
нашата работническа нласа Другарите
ще кажат: та работническата класа
има вжзможнос да се прояви! Дру
гари вие сами знаете, че в послед
но време тази-творческа сила бе
твжрде малко използувана. И ако в
пжрвите години от революцията ши
роките работнически маси действи
телно участвуваха творчески а об
щата работа, то днес работниците '
все повече и повече се изместят от
цел ред чужди нам социални сили,
придобиващи в Русия все по-силно
влияние вжрху целия наш живот.
Характерно е, че другаря Ленин в
своите тезиси придава за вжзраж
дането на индустрията толкоз голя
мо значение на механическата сила
и на нейното развитие в Русия и
нийде не посочва, как творческата
работническа класа, тая нова жива
сила, собствено казлю, влияе вжрху
развоя на производството, чрез сжздаване на нови производствени на
чини. Нито дума не се казва, как
1да се вжзпитат работниците, как да
се подбудят за сжздаване нова сис
тема на производството: на тия вжпросп не се обржща никакво вни
мание. Л между тоза именно твор
ческата, живата сила на-пролетари
ата е способна да сжздаде нови на
чини на производство, нови произ
водителни сили. Но за да може пролетарията да твори, той трябва да
има вжзможност да прояви своята
инициатива, а тая инициатива все
повече се парализира у нас благо
дарение на нашата ежвременна сис
тема. Ние би трябвало да помислим
за такова, фактическо, а не само на
книга, изменение на тая система, че
да се вжзпита нов дух в масите. И
докато не направи това, ние винаги
ще бждем принудени да тжреим но
ва сила, която да ни избави от бед
ственото положение. Другари, практикуващето се у нас отношение кжм
творческата енергия на пролетзрията иде ви стане ясно от няколко при
мера- Имаме един пример, който по
казва, колко малко ние мислим за
вжзпитавапе и наежрдчаване твор
ческата енергия на пролетариата.
В днешно време, както знаете,
в нашата страна има голям глад.
И вместо да се опитаме да привле
чем работниците за помагане на
нуждающите се, вместо да им да
дем вжзможност да се организират
за тази цел, — както би трябвало
да постжпим, — тоя момент в Ру
сия се сжздава комитет за подпо
магане на гладуващите селани и
пролетариат, начело на който ее
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какжв бюрократ, натрапник или ка
предвечерието на Генуезката кон риерист да се налага и да тормози
вуваме,
благодарение
на,
тоя
поврат
поставят чужди и политически враж
ференция и сочат отсега какво ще движението - - никакжв единен фронт
дебни нам елементи — някаква Ку в политиката. С помошд .на тоя бжде поведението на опитомените между тая клика от водачи, и инскова, едни вид руска Беатриче Уеб. поврат, другаря, може би ще се по- „чудовища."
'
телегентствуваща паплач. Достатжч
И ние се примиряваме с това, rr e- дигнат за известно време произво
Врангеловата рол не се изчерпва но силна е поуката от близкото ми
дителните
сили
на
Русия,
но
само
в
сто да насочим всичкото си внима
само с тази демонстрация. Засега нало: Котато работниците от тран
ние вжрху закрепването у работни-. известни граници, не особено го той ще "играе между другото, роля
спора се изоставиха по в р е м е
леми
в
капиталислическото
общество.
ците вярата- в тяхиите собствени
та на палач при изпжлнение пред стачката и- дадоха пжлната власт
Но
ако
дори
и
да
достигнехме
това,
сили и вжрху усилвенето чрез това
временно
и
да
спа писанията на репарационната-коми на своите водачи, адвокати и де
вржзката между работници "и селе- ако
сим
руската
индустрия,
то
нас
ни сия и на екзекутор на самостоятел путати да се споразумеят в един
ни. Ние забравяме сжщо, че в мо
ното господство на бжлгарската бур
мента когато извжршваме тоя нов заплашва голямата опасност да из жуазия, прочее, това не изменя з>_ общ комитет, да преговарят помеж
ду си и да прекарват в безконечни
губим
едновременно
доверието
на
поврат в нашата стопанска поли
дачите на бжлгарските- работници :
тика, ние изведнжж унищожаваме работническите маси кжм нашата борба смела и' открита, както сре спорове и надхитрювания — ний
всичката наша работа. Ние не тряб партия. И поради това ние мислим, щу правителството и опозицията, видяхме как тия предатели чрез
ва да забравяме, че работниците че на тази политика никак не тряб така и срещу Врацгелистите; бор- своето хлопане по разни капии и
чрез продажничеството си заведоха
вече,са свикнали кжм новата си ва да се сжчувствува толкова много,
стема, която заменя данжчната (на- както виждаме това от страна на , ба срещу целокупната контраре- движението вжв бунището.
Днес се вжрши сжщото. Комуни
логовата) система и им гарантира мнозина другари. Напротив, ние • волюция
стите от транспорта предлагат ко
получаването на всичко необходимо трябва да се отнасяме критически , -—-цдцт
мисии, които се избират, взимат
от джржавата. Те вечере привър кжм тази политика, за да могат на-.:
у
| | g
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най-живо участие в тех и тржгват
заха кжм тая система.'измени се и шите другари от другите за сега ,.;
•*•*«» Н"
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пак по старите пжтища на униже
тяхната психология, тяхните пжз- още .капиталистически страни, да
Напоследжк телеграфопо- ние и молби. Те без всекакжв срам
гледи, които се приспособиха вече .извлечат поука за .себе си. Един- - < .
fl
кжм комунизма. Работниците каз сгвеното спасение за нас е да спа- t- н с к и я персонал започна да се излезоха на 8.IV. вечерта пред едно
и ж в а > Особено телеграфистите
ваха: ако' и ние спекулираме, това зим в нашата партия една силна .
общо сжбрание на телеграфо - по.по сжществото си е престжпление, ядка, която да се приджржа в на-.- к х о в о т о и м о р з о в о отделение при
щенците да описват в джлги и отеккоето сме принудени "да вжршим шите стари твжрди принципи-, и £ ф и й с к а т а с т а нция, почувствували чителни отчети своите просяшки
само защото джржавата не ни снаб която да е способна да се -прояви »осезателно липсата на хора и убий- похождения: Как директора ги из
•
н
имаха смелоста
дява достатжчно, защото нашите при избухването на революцията. И °
пратил, как министра ги залжгвал и
дажби все още не са достатжчни. ако поврата в цялата съветска под В у ч а с 0 В 0 напускане на рабо- казал, че немогло да се даде нищо
Но те започнаха вече да разбират литика се развие по-пататжк и на- .. Р ^ н а п р а в я т . своите сжбрания сжществено. защото джржавата била
идеята за обществена собственост, шата комунистическа република се ^ к о р и д о р и т Р е и в д в о р а м а ц е н т р .
в тежко положение, била заробена
— а това действително е голяма превжрне просто в сжветска, но не поща. Това се разнесе светкавично и че още по лоши дни очаквали. . .
победа, поджржана от нашата ре комунистическа република, тази ядка по всички краища, из всички стан Е, г-да тесняци! за пржв^ пжт ли
от твжрди комунисти ще поеме в ции на страната — защото навсе- слушате това и нима,не бе доставолюция.
Да вжзпитаме тая нова творческа ржцете си червеното знаме на ко кжде трудовите условия са извжн- тжчна поуката от миналото — и за
енергия на пролетариата, да сжз- мунизма, за.да гарантира победата редно влошени.
какжв единен фронт мечтаете?
» дадем нов човек, който ще ни по на комунизма и целия свят".
И
в
тоя
момент,
когато
персо
Не! работничеството вече разби
*
могне действително да осжществим
нала сам се вдига на крак, избира ра вашите стремежи и попжлзноСледва
и
се
свжршва
в
идния
новата обществена наредба, — тая
своите комисии направо от средата вения — то плюе на тоя единен
задача ние'забравяме, ние я жерт брой с речта на др. Емпелси — интересно е да се ' види ро фронт на неговите потисници и на
лята," която играят двата сжюза: трапници, които до сега са го тор
тесняшкия и общоделския. •
мозили и отнимали свободата му.
Пжрвата комисия, която бе нато
Работниците сами вече поемат
Писаното до сега от нас за Вран- ноноиическата дейност (т. е. в облас- варена от общото сжбрание да из делото за освобождението си — и
гедистите не изчерпва вжпроса. Ос та на експлоатацията.) Правителст работи искания и да намери модус виждаме как в тия крайно револю
вен контрареволюционното им дело вото гарантирало с деврет „свобода не само да ги предложи на джр ционни времена по силата на кла
тук, освен приготовлението им за та на частната тжрговия", «Свободно жавата, но и да й наложи — на 4 совите и производствени отношения
война с Русия, по силата на собст- то притежаване и циркулация на скъ т. м. вечерта даде своя отчет за почва да никне и \ д а се развива
венните им класови интереси, те и- поценните метали и златните пари; вжзложената й мисия пред едно истинската пролетарска организация
мат и международно значение, до „то премахнало с декрет закона, "кой общо сжбрание. Другаря М., който — заводската ; защото само тя може
правеше това изложение, поджржа, да обедини широките маси, а,утре
колкото зависят от сжглашението. . / то ограничавал количеството на пари
ft тяхната зависимост от него е пжл-' те, ноито може да приташава едио ли- | че днес при тоя пжлен банкрут на те именно ще излезат в решителна
на, защото то им дава всички мате- це (значи позволява безграничното \ джржавата, при нейното економично борба, а не малцинствата, не само
териални средства в замяна, на кое: натрупване.) Специален закон пред- -Si политично заробване •-—' ще бжде представителите, за да преговарят
то ги използува за целите на своя виждал „гаранциите в полза на чу оезсмислено и унизително да- се сжс господарите и джржавата, как
та политика. .
жденците концесионери. "Отчуждава тропа по разните дирекции, мини то бе при мирновремените условия.
Новото раздвижване на монархис нията на частни имоти за джржавна стерства и парламент. Това ни ярко
Сжществуващите организации, ако
тите е в зависимост от желанията полза" „можело *да става" при ония показа и опита от миналите борби.. те наистина защищават работни
на _сжглашенските банкери, особен- - условия, при които това со допуща Призова кжм сплотяване на всички ческите интереси — в името на по
. но — френските, пред вид конфе ел',о всични граждански закони на дру работящи около акцнонните коми бедата и освобождението требва да
ренцията в Генуа. С това се цели гите джржавя, нато отчужденото, ре тети, които ще бждат избирани на
се прелеят и сами да еждействуват
да направят руското правителство и заплащало пазарната стойност в срок право от средата им и които требва
делегация по-отстжпчиви. Дали от от едиН'МОсец, (Стамболийски, с пра да поникнат из всички станции на за изграждането на завод, органи
заплашванията ще минат вжв война, во може да се похвали, че стои по страната, като поведат едно реши- зация. Това, обаче, те нема да сто
рят, защото в противен случай
зависи изключително от исканията на лево от, болшевиките.) Били раз- : телно насгжпление. Члена от коми
на сжглашението и отстжпчивоста решени още и „безименните (т. е сията, сжюзист, които бе натоварен требва да се откажат от синдика
листе!. бюрократизжм и да преда
на болшевиките.
акционерните) тжрговски и кредит да сондира управителния си коми
дат
власта в ржцете на работници
Има вече доказателства, че Вран ни дружества, сжобразно принципи тет — #акво становище ще вземе
геловата демонстрация изигра доб те усвоени от всички граждански по отношение ' тия общи сжбрания те Последните ще избират своите
акциони комитети, които всеки един
ре ролята си.
законици, а вжпроса, за записите и и ще даде ли подкрепата чрез чле
Големият волшевишки дипломат, менителниците" сжгласно Хагската новете на сжюза — намери за бла момент ще бждат контролирани,
Иофе, побжрза с изявленията си. конференция от 23. VII. 1921 год. горазумно да не се яви пред сж- защото отделните им членове са
Между другото той казва : „В Ге (Значи най-модерно!) Най после иде брацието и да даде какжвто и да еж що работници рамо до рамо с
нуа ние отиваме с цел не само да и прославения монопол на вжншна- било отговор; Види се, така му е тях изпитват всички тяжести на
постигнем едно истинско споразумя та тжрговия. Правителството запаз внушено впоследствие от господа труда и вжа всяко време могат да
ние сжс света на буржуазията, но вало монопола вжрху вжншната рите му. Обаче разцепническата . бждат заместени сжс други лица.
Работници! Не други, вие утре
и да поощрим разбарателството меж тжрговия, но и „в тази област спе
рол на тоя уж неутрален сжюз се ще дадете всички жертви и ще про
ду самите буржуазии джржави." „В циални конвенции ще разрешават учас
Генуа, както и в Брест-Дитовск, ние тието на частния капитал" (Бжлгарс- прояви и с един позив, чрез"който леете кржвта си в борбата; не друг,
свикаха отделно сжбрание от името а вие днес изпитвате ужасните удари
ще изтжкнем нашата програма за ките работници видяха тези чудеса: • на
техния комитет и в резолюцията на мизерията и сте подложени на
предотвратяването: на нови войни и консорциум, дирекция С. Г. О. П.,
~
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си
поканват
дирекцията и министера страшно израждание и унищожение;
за вжзтановяването на световното централа на девизите и пр. Нищо
да
вземат
мерки
против размирните а тия, които Ви изнудват с револю
стопанство (т. е. вжзстановяЕане на комунистическо няма в тях!
елементи, които бунтуват персонала. ционни фрази и свжршват само с
капитализма), с тази разлика, обаче,
Наред с тези економически ре
че нашата програиа що бжде сега по- форми руското правителство напра Дирекцията, разбира се, не закжсне резолюции, бждете сигурни, че в
малко теоритическа, а повече практи вило и политически: гарантирало да се отзове па поканата им и из решителния момент ще изчезнат —
ч н а , повече пригодена к*я условията тайната на часснята кореспонден прати един от инспекторите да на тжи както това ставаше и в мина
на сегашното положение (т. е. приго ция и премахнало чрезвичайката. прави следствие, да дири инспира- лото. Изградете заводските органи
дена кжм капиталистич. общество.) Цялата тази политика сжветското торите, тия които са повдигнали и зации; станете годни вжв всеко от
И Чичерин не закжсня да успокои правителство санкционирало с един провинцията и т. н.
ношение и не свжршвайте само с
Ето, това са продажници и шпио молби, петиции и дребни придобивки
и увери френските банкери, чебол- граждански законник, който бил ве
тевишкото правителство е благо че одобрен от сжвета на комисари ни кжм които работничеството треб
надеждно. В телеграмата си до По- те. Прочее, какво остава от консти ва да отправи всичкото си презре — а проджлжете борбата до пжл
анкаре, той рисува отлично поло туцията на Русия? - Нищо! Тя се ние. А представителя на транспорт ната й победа.
жението в Русия.
ния сжюз заяви, че управит. комив една обикновенна бур- тет е решил уж да даде всичката На терористите •- кокош
Той смята* че враждебната на Ру превржща
Р ? 1 у б Л
0 П 0 С ж д ж р
кари.
Й Г т тжи
' К а К Тно,
- сиподЕрваа " • т е л е г р а ф о п о щ ™
сия преса „разпространява лжжли- "жание
и по Тформа
като че ли
ви, сведения за вжтрешнпта полити
и какво мислите предложиха тия
Получихме
писма
от наши друга
ка на нейното правителство („Работ за гавра, Чичерин казва нещо и за резолюционери ?
ри
в
София,
с
които
ни ежобщават,
вестник" трябва да се постави на - раоотниците и знаете ли к а к в о ? - —- Да се. избере нова комисия, че демаскираните и презрени „ре
„Издадоха,
се
много
декрети
и
за
че по на тази преса. Чудно е защо
конодателни разпореждания, които която да поднесе своите искания волюционери" „тройката" еж при
още го изджржат?!) И затова им гарантират
бежали до анонимни писма, с които
свооодата на т р у д а " пред министера и парламента!
сжобщава, че тяхната политина со „Правото на т 4
В
сжщото
време
чрез
един
по
заплашват: „че не ще се шегуват
"!
Как
злжчно
да
р*новодела от „желанието да сжзда- /Парке осмивашеР у тези
формули на зив канят дружествата» на общодел — ще стрелят!" •--- Нека заповядат
де в Русия благоприятни условии за недомислието и демагогията? „Сво ския сжюз „да поискат от своя уп
господата, като бждат сигурни, че
развитието на частната инициатива" в бодата" .и „Поанптп"
равителен комитет, незабавно ла се ще получат заслуженото.
' jппи
"
ина
я ™.
„Правото"
труда
областп на индустрията, земледелиеспоразумее с комитета на тран
то, транспорта и търговията." Но
— Русо. Стачкуващите работници от
спортния сжюз"
тук пак изтжкна фабрика „Дунав" са вжзмутени и
частната инициатива е вжзможна
Ж
П
0
С
а
з
а
пожелание;"
Енгелс
зая
„ с , аа енгелс заяви- ГЬи ° Р
„единния фронт", който погиусени от факта, че един „кому
вжрху почвата на частната собстве- —
напожи от
Москва и теснящинанност. И Чичерин бж^за да каже: капитализма за работниците "няма ™
нист" (тесняк), окржжен ежветник
™™ £ в "ас го
вжзприе безрезервно и в Русе, продава на бутката си бой
„С*ветсното правителство разшири свобода на т р у д а / т е .%£
ПОДЛОжи
свободата
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™
на
каквото
и
да
д а у м р а т о т глад
правата дадени на частните лица в об:
М
котирания от работниците в-к „Рат
° Р аз глеждане.
ласта на частната собственшст и и- ДО кжде достигнаха . 6 o n i n ^ u , ~ . ' ° ^ .Нека
ник".
смелите
изявления се направиха'
телеграфопощенци
бждат. бодр и и непозвол
ят на ниПечатница Д. Тодоров— Варна.
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