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шите, а за, да се „информират"
dTspxy сжбитията. Каква интимност,
наистина, между комунисти и друж
баши! . . . Просто да им завиди
Човек . • .

дия," „шайкаджии" и пр. По повод
на тази мржсотия спрямо наши другари, бе свикано общо ежбрание, на
което приежтетваха 350 души при
станищни работници, за да ct
произнесат самите те вжрху писано
то в „Рабт. В" В това ежбрание се
прочете изцяло вжпросната статия,
след което се зададе вжпрос на
работниците: солидаризират ли се
с писаното в „Работнич. Вестник"
по адрес на тех или не? След
кратки разисквания чрез, гласуване
цялото ежбрание порица „Раб. В к"
и неговите бюрократи за мржената
клевета, като гласува пжлно доверие
на нашите другари.
Ето как работниците с здрави*
си класов инстинкт дадоха заслуже
ното на измениците и предателите
на работническите интереси. С този
си вот варненските пристанищни
работници дадоха едно истинско
класово удовлетворение на своите
другари работници, леви комунисти,
не само в Варна, а в цяла Бжлгария по адрес на които теснящината
бжлва мржеотии чрез своята бюро
крация.

; VI В камарата социалистическия
В „либерална" Англия и „репуб последнята надежда в душата му; ренегат и цанковистки депутат Цоликанска Франция; в „социалисти когато на офанзивата на капит ша ню Бржшлянов изнесе факта, че
ческа" Германия и „демократичес той отговаря с постояни отстжпле- Васил Мулатаров и дружбашкия
ка" Америка; в панска Полша и кон ния; — тжкмо в тоя важен истори- £офийски градоначалник, заедно в
сервативна Унгария; в Италия и на чески момент, революционните ко- канцеларията на последния, еж про
балканите — навред капиталистиче мунусти от целия свят се ежбират в учвали документите по Врангелова
ската реакция шедствува с железни Хановер (западна Германия) на 1 уч та афера и еж решавали еждбата
стжпки. Всички Т/Г\МНИ сили на редителен конгрес, за да положат на Врангеловите щабове. И тоя, тжй
контрареволюцията еж сплотени на гранитните основи на новия Работ категорично изнесен в самата каманически Комунистически Интерна j'pa факт, не е сжщо и до днес опро
своя „единен" фронт.
верган нито от „Р. Вестник," нито
До като Лойд Жорджевци кокет- ционал.
иичат с Руското Сжветко правител
Звездата на 2 и 2Vs интернацио от самия Мулетаров.
ство и „водят" преговори —• търгов нали е паднала отдавна, а тая на [' Ние, левите комунисти, знаем найски и дипломатически — за „прия 111 интернационал е кжм своя заляз. |добре, че буржуазната преса е би
телство" и „братски сжюз", между Нова звезда се издига на хоризонта ла, е и ще си остане за винаги
народната буржуазна реакция ус — ярко-червена, лжчисто-сияйна — лжжлива и тенденциозна, когато се
пешно маневрира по „вътрешните звездата на истински революциония касае да води борба с своите про
линии" на националните фронтове интернационал — носители на соци тивници, от която страна и да идат
те. Но веднаж тия факти изнесени
— против работншката класа. Где с алната революция.
Работи, комун. интернационал се на публичен показ, искренното бжлгруба военна и политическа сила
(Югославия, Ромжния, Унгария и др.); ражда в един важен исторически гарско революционно работничество
где с оргеши и фашисти (Италия, момент — сред кжрви и развалини, не може да остане хладнокржвно и
Германия); где с училището, парла сред измяна и предателство — при да не поиска сметка от тесняшките
мента, попа и закона— под булото отпаднал дух у масите и обща обез- водачи, които днес спекулират и
на „демокрацията", хищната буржу вяра! В тоя момент очите на рево злоупотребяват с доверието на ши
работнически маси, като
азия бжрза, час по-скоро, да се спра люционните работници от целия роките
им
се
представят
в ролята на „не
свят
еж
обжрнати,
с
радост
и
ожи-'
ви еже своя вжтрешен враг — провинни
девици"
и
на
истински рево
дание,
кжм
Хановер
—
новия
Вит;
летарията.
люционни водачи.
лием.
На вред раб. класа е притисната
Прочее, господа тесняшки вож-_
Новия. Интернационал е повиканj
до стената и уловена за гушата. —
Капитата е в пжлна офанзива. Той да изпжлни една належаща истори- \ доне, отговорете недвусмислено, на
празднува веч пжрвите свои победи! ческа задача: — да издигне отново,! следните вжпроси:
1. Казал ли е Хр. Кабакчиев в ка
За това..,тв.жрде много ^помогнаха _ знамето на революцията; да стопли*
марата
на дружбашите да спрат
сжрцата
на
измжчените,
мамените
и
предателите от 2 "и 2'/г "интернацио
своите
преследвания
спрямо тесняш
отрудени
пролетарии;
да
ежбуди
тяхнали, както и техните ежбратя — лжката
партия,
защото
тя ще им по
ния
буен
революционен
дух;
да
кали
жекомунистите; Вчера Париж, Лон
трябва в борбата им против ,,стари
борческата
им
енергия
и
революдон, Вашингтон, Кан, Генуа; днес
те" кожодерски партии или не?
Хага — ето борсите, гдето междуна циона воля — за борба и близка
2. Т. Луканов, след завржщането
победа,
—
да
поведе
пролетариата
родните разбойници режат тялото
си от Русия, бил ли е некоя нощ в
н
•'.
енергична
и
решителна
революи продават кржвта на народите! Тук
дома на м-р Обов. или не и какво
голямите империалистически вжлци циона борба, на решителен щрум е правил там?
против
кжрвавото
господство
на
ка
чукат своите кжрвави чаши и кроят питала.
3! Т. Луканов, Васил Мулетаров
нови планове против революционния
и
Ал. Атанасов, или който и да е
Ний приветствуваме новия интер било
пролетарият. На тоя кжрвав пир
от тех, ходили ли еж в дома
участвува и съветската дипломация национал с гореща вяра и револю- на Неделко Атанасов през време на
— г-н Чичерин чука чашата си с циони- пожелания.
разкриването на Врангеловата афеПрочее да живее Работн. Кому ра и уговаряли ли еж условията за
италиянския крал Емануил. Каква
нист. Интернационал!
ирония! Какжв позор!
ежвместно действие на дружбаши
Долу капитализма!
В тоя момент, когато пролет&рияи комунисти прдтив Врангелистите
Долу изменичеекцуе и предателски и буржуазния блок, или не?
та е разпокжсан, обезверен, сплашен, дезорганизиран и безпомощен, интернационали!
4. Не решавали ли еж еждбата
Да живее комунизма1
защото социал-предателската отрова
на Врангелистите, и проучвал ли е
Да
живее
революцията!
• опустошила гжрдите му, a лжжеВасил Мулетаров заедно с дружбаномунистическата измама изгори и
шкия софийски градоначалник доКомунистическия Интернационал, е кументите по Врангеловата афера в
Длгшнщи на българското посетил кжено вечер дома на друж- канцеларията на самия градоначалм-р Обов и излезал от там ник, или не?
революционо работничество. башкия
Тесняшките вождове и техната
едва в 4 часа след полунощ. Тоя
партия
длжжат ясен и катеюричт
ясно
и
категорично
лансиран
факт
Адвокатствуващите с комунизма
отговор
на бжлгарското революци
вождове на тесняшката партия джл- и до сега нее опроверган, нито от онно работничество по тия вжпроси.
редакцията
на
„Р.
Вестник,"
нито
жат да обяснят пред бжлгарското
Не дадат ли такжв отговор на из
революционно работничество от Б. от самия Т. Луканов.
несените и поставени тук факти и
Ill
Партийните
и
жжлти
буржуаз
Р. К. Партия и пред ония револю
вжпроси, Бжлгарската Работническа
ционни работници от тесняшката ии вестници изнесоха сжщо, през Комунистическа партия е в пжлното
партия и синдикати, които по едно времето на недавна разкритата си право за лишен пжт да заклейнедоразумение стоят още в тях, Врангелова афера за,преврат и оку ми тесняшката партия с позора на
следните изнесени в печата и от пация на София и цела Бжлгария, предателството и измената на кланикого неопровергани още факти: че Т. Луканов, Васил Мулетаров и совата борба и на революционния
1 След фашисткото изгаряне на Ал. Атанасов еж биле тоже кжено фронт на бжлгарския пролетариат;
24 май м. г. на тесняшкия народен вечер при председателя на дцуж- против целата бжлгарска буржуаДОИ в София от гаминашите на бъл башката камара — Неделко Атана зия и най-мрженото лакейско блогарската буржуазия и с еждействие- сов и джлго време еж беседвали за карство с контрареволюционното
то на дружбашката полиция, Христо формен блок и ежвместно действие дружбашко правителство, което уКабакчиев джржа по този случай в на техната партия с дружбашкото дави в кржв железничарската стачкамарата една интернационална реч. правителство. Интересно е, че пржв ка и надигналото се революционно
Буржуазните партийни вестници дружбашкия вестник „Победа из комунистическо движение от 1919
-Мир," „Препорец" и др. дадоха в лезе да опровергава това, като да и 1920 години.
вносни кавички един пасаж от тая де й глупавите и отвратителни до
негова реч, в която той е казал на погнуса плитки извжртвания и лжДружбашките министри и депутати : жи които Васил Мулетаров е дал
— „да не преследват толкова много на вестникарските рапортйори, кои ?5
Б. К. Партия, защото тя щяла да то еж искали да се информират по
потребва в борбата им против „ста т а я среща на поменатите тесняшки
В един от миналите броеве на „Р.Верите" кожодерски партии." Тоя факт вождове с казания дружбашки пжрКабакчиев и до днес не е опровергал. венец. След 2 - 3 дневно мжлча- стник" бе поместена статия по борII Жжлтите буржуазии вестници ние и „Р. Вестник" излезе и скан- бата на пристанищните работниц из
изнесоха с дати и имена, че мина- фузено призна, че наистина каза- Варна, с която статия се нарекоха налета година, когато Т. Луканов се SSa техни другари ходили при Не- шите другари пристанищни работници „рвзиепници " „буржуазии оржда дого
завжрнал
от Русия, дето беше бжл- яелко Атанасов, но не за
с я
жбв
г
2аря?
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е
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и
м
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Сменили си фирмата.
Черковният певец Ламби Кандев,
един от многото паразити на гжрба
на работничеството в Бжлгария, за
да допринесе нещо на единия фронт,
или другояче казано — на модерния
тесняшки компромис— натоварен от
послушните си миряни, отишел »
конгреса на класните учители и из
рекал следните многозначителни и
чисто „марксически" слова -.„Вам еж
известни нашите принципи, и мето
ди на борба до гега (се революциони, като — високо протестираме,
ще намерим достатжчни сили в себе
си, изпращане на комисии и ред др.
подобни, даже скриване в тавани
от страх). Ние приемахме в нашата
организация само учители — комунисти и сжчуетвениии (интересно е
где еж се фабрикували учителите
комунисти, та готови такива да впизат в комунистич. учителска организация). Сега организацията ни
носи името „организация на учителите и служащите по народната просвета, а не „Учителска комунистическа организация". В нашата ор«
гаиизация могат да влизат всички
учители и служители по народната
просвета, без разлика на политически убеждения, стига да спазват
повеленията на нашия устав и да
се подчинят на конгресните реше
ния". От всичко гореизложено се
вижда ясно, че тесняците, вероятно
вжрвят по стжпките на Ленина,
(които за да стане тжрговец, закачи комунизма на гвоздея), са се
простили окончателно с идеята, да
се наричат комунисти (аслж никога
не са били и такика я 1), и това публично, ясно и категорично го заяв*ват: ни не сме вече комунисти, а един
тюрлю-гювеч, който ежджржа в себе
си хора от разни партии и с различно обществено положение, ни
сме една неутрална организация,
кждето нема никакжв комунизм,
като така всеки свободно може да
влиза и излиза в нашите организации, стига да изпжлнява нашите
уставни повеления. Питаме ги ни
тжрговците от „Освобождение": е
какво се ежетои разликата между
общоделските, демократическите, народняшките и др. жжлти организа
ции и тези на комунистите, когато
всички те почиват на едни и сжщи
основи, а именно: „да водят борби
против мизерията и експлоатацията
на учителството, да подкрепяват
непосредствените техни интересни
др подобни". Защо ви тжргаши с
работнишките интереси, не призовавате рвботничеството и учителе*-

Стр. 2.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

проивводството капитали да чувстват
вото да дойдат при вас в името на и полицията спрямо стачкуващите друсащата се под тех почна.
революцията и комунизма, а се от работници и техните семейства.
• II.
ричате от името си? — „комунистич.
Финансово - кредитните капитали
„Оетжплението
свжрши"!
учит, организация". Защото немате
стически отношения, в свесветеки
друг начин за спасяване на фалиТжй каза Ленин — пред метало- маещаб, преживеват още по отчаяно
рата си тактика на опортюнисти и работнич. конгрес в Москва през фе и плачевно положение. Огромните
реакционери спремо работническата вруари й т. г. — за успокоение на разходи и спекулации аа империа
класа? Защото за да запазите коо разтящите опозиционни ядки всред листическата. война ускориха хода
перацията си и нейните милиони не- работничеството. Това изявление не на развитието на буржоазната дър
покжтнати от буржуазията, ви пред бе нищо друго, освен плод и рожба жава — кжм нейния логически - край.
почитате да заровите революцията на зараждаще се малодушие нищо Буржоазната държава, извикана от
в порите на „Освобождение", не друго освен сжзнателно, низко за историята да бъде страж на инте- .
жели да пренесете жертва послед блуждение, хзжрлено всред работ ресите на капиталистическия про
нею за вжстаржествуването на ре ничеството гнусна лжжа за „новия- грес, чрез експлоатацията на про
волюцията, к о я т о т р е б в а
да нурс" в политиката на бившата сж- летарията по пътя на концетрацията
бжде единствения факел в ржцете ветска Русия. Тук поместяме един на капиталите, изигра
блестяще
на пролетарията за изринване от пример на н о в о „отстъпление" ролята си. Всичките резерви на наобществения живот, както буржуа „крачка назад", от един официозен личноста на всесветската монетна
зията, така сжщо и нейните явни и руски орган: „Вжв финансовото от ценност е концетрирано, като Фи
прикрити приятели, и работнически деление на Транспортната Планна нансов капитал, в касите на нищож
врагове, които проиграват интере комисия на Р. С Ф. С. Р., целейки, но малцинствоt от обществото, от
сите на работническата класа чрез най-голяма, вжзможна експлоатация най могльщите 'банковски и частни
компромиси и организации, сжстоя- на железниците, биде обежден вжн капиталисти; а посредством държав
щи се от преплитания на политиче проса за целеежобразноста на тях- ните ваджлжения буржоааната дър
ски безразличия и други довотии? ното даване под наем (арендиране) жава, след като е заложила на тех
Работници: отваряйте си очите на акционерни институти и частни^ всички всесветски общественни, при
добре и отговорете ви на тесняците, лица. Схвещанията имаха за след-) родни и трудови ценности, е поста
защото лжжскомунистите — тесняци стене, че арепдирансто на железни вена в положението н а банкрут.
ви поставиха над пропоет а и ако не ците и мините биде признато за поз Днешната книжна монетна система
им дадете ритника, бждете уверени, волено" (it. H.)
'; не говори нищо друго освен, че
че утре сте в пропаста. Прочее про
Който има очи нека гледа, който, буржоазната държава обеаимотила
яснете си сжзнанието и бждете по- има уши нека слуша. И наистина, широките народни маси и себе си
«ледователни на вашия велик учи сато предатели могат така лекоми в името на чаения капитал, нродълтел К.Маркс: „поемете собственото слено да отстжпват една от малко *. жава да живее по инерция на Фалси делов собствените си ржце".
то останали придобивки на тжй I шив кредит, подържан чрез насилие,
скжпо костващата на раб. класа • и че всека банкнота пусната в обръ1
; щение е Фалшив лихварски запис,
руска революция!
; когото пролетарията и трудящите се,
а революционни заводски
\ чрез експлоатацията на трудът им,
организации.
ИЗ ДВИЖЕНИЕТО.
-, требва да пренърнат в реална цен\ ноет, за да п р о д ъ л ж и господст
В последните месеци (в Германия)
В партията на тесните навлезоха вото НА капитала. Книжната парич
синдикалните органи поместят все
по често повтарящи се статии за маса дребни собственици, еснафи, на валюта в съвременното общество
преобразуване и превржщане про адвокати и пр. и това, както ,се из i — в несметни суми, е контрибуция,фесионалните организации в инду разява Г. Димитров, „не е недоста- -•' наложена на меясдународния пролестриални. Това се среща не само в тжк, а едно преимущество", това * тариат от всесветската буржоазия,
синдикални органи на комун. партия значи, че тя се е обжрнала на една | като безнощадна победителка, над
и тая на независимите социал де дребно-боржуазна еснавска и карие- | своя класов враг—пролетарията, чреа
^ империалистическата война. Чрез съмократи, но дори и вжв синдикални ристическа партия.
Дребната буржуазия може само да | временната Финансова кредитна сивестници на социалпатриотите. В
„Кореспонденцблат на общ. Герман. окуражи едно движение с самохвал- ; стеыа, с непоносимата експлоатация и
Синдикал. Сжюз" се намира едно ство и гржмливи фрази, тя се перчи ]_.грабителска спекулация на буржо
доста джлго изложение под заглавие: и е готова уж да жертвува живота и азията, и; данъчна система на бур„Индустрията и заводските орга .имота си, но при едни революциони , жоавната държала се убиха по ниско
моменти — при една решителна разг I от минимум консумативно — потре
низации".
плата с буржуазията, ще й лисва
Тук е изложено, ч* „е необхо инициатива, ще се покаже колебли бителните способности на широките
дима една реорганизация на син ва и ще остави ежбитията на про маси, с което се нанася още но гро
дикатите" и че обхващането на кло извола, както стана например,с тран зен удар и на тъй слабото и недо
нове от работничеството от всички спортната стачка. Защбто тоя неин статъчно производство на продукти;
клонки на е д н о производство в характер се диктува, както ни учи тъй че на пааарп се създава анор
единна, заводска индустриална ор Маркс, от колебливите й тжрговски мално хроническо „свръхпроизводство", което доубива капиталисичеганизация би била от голямо зна и финансови операции.
ския начин па производство и раз
чение.
Нямайки доверие на тая дребно- мена.
Ние -обаче трябва да изтжкнем
буржуазна тесняшко партия и приедно: че формата на заводските ор
джржайки се на думите от Маркса:
ганизации не е съществен белег за раз
III.
„Освобождението на работниците е
личие от реформистичния социалдеФинала на капитализма е ясен;
дело на самите тях", декларираме,
мократизжм. Защото икономическия
че напущаме тесняшката партия и буржуазията д о в е д е съвременния
развой, образуването на тржетове
се преежединяваме кжм Бжлгарска- строй до неговата историческа гра
и т. н. принуждават тоже и син
та Работническа
Комунистическа ница и тъй се руши със светкавич
дикатите кжм преобразуване в това
на бързина. О разрушаване на проПартия.
направление; сжщо тжй следва и
иаводственните и Финаисово-кредитии
Хасково,
1.VI1.
Ж.
С.
и
Г.
Ш.
преустройството на всички рефороснови на капитализма, паралелно
мистични партии, като почнем от
върви и рушението общественно
социалпредателите и свжршим с
политическата буржоазия система. Из
псевдокомунистите — всички те ще
пуснала иа ръцете си стихиите на
на
Варненсна
Организация
наБ.Р.И.
п.
застанат вжрху формата на завод
икономическите сили в обществото,
по
вътрешното
и
вжншното
положение.
ските организации. А последнитебуржоазията губи и свойта господ
като такива, са само кале на опор,
ствующа политическа власт и дикта
(По дневния ред на предстоящия
тюнизма.
тура. Буржоазията вследствие имцеI редовен конгрес на Б. Р. К. П.
Наистина заводските организации
риатистическата катастрофа, в свои
са предисловие за класова борба в
1.
те стари Форми на господство и стари
днешния стадиум, но те имат друго,
На материалните проивводственни отговорни милитариотическо полити
корено различаваща се от това на ценности на капитализма империа
реформистите, ежджржание. Завод листическата война нанесе непопра чески Фактори е компроментирана,
ската организация е само тогава вими разрушения. Капитализма — ка безвъзвратно пред лицето на ши
истинско оржжие в класовата борба, то епоха на желеэото, парата и тех роките трудови маси -~ и за да за
ако тя води тая класова борба като ническия прогрес на машинното про крепи своето господство и излъже
революционна завчдска организа изводство — при частнатя собствен- за последен път пролетарията, тя се
ция, еже'средства и бойни методи, ност и експлоатацията на пролета стреми да се претопи и приспособи
чужди на компромиса и общодел- рията, е подкопан и върви н про в нови *орми, но без да измени
ството, чрез които средства допри гресивен ход кжм разрушение в все- своята съдържание като аксплоатанася за сриванете на капиталилзма светски мащаб. Производството па торска класа.
Ето защо днес в много -държави
като система,
метали, топливо, строителни мате буржоазията е принудена да дели
риали са намалени в обратна пропор
Из интернационала,
пласта с дребно буржоазните класи
ция с потребностите на концентри
и
даже е реакционното робски на
Както ни се ежобщава из Кейп раните капитали после войната. Вслед
Таун — Южна Африка от др. И. В. ствие общия упадък в производството, строено несъзнателно работничество,
арестувани са 11,000 работници, транспортно - превозните средста не стояще иод влиянието на социалпа
и социалпредателите, от II
взели участие в последнята стачка само, че не се възобновяват, но — по триотите
1
—
II
/»
и
III интернационали, бурна планинските минни работници. недостатъка — даже имегощите се
805 души от тях са оеждени за не могат да се ремонтират и те все жуазно капиталистически о р ъ д и я ,
джржавно предателство. М н о г о повече и повече се изтриват и до скрити вад социалистически и кому
други ще бждат и еж оеждени по хождат в негодност. Л това все по нистически маски. Този компромис
най-стария римско-холандски закон, вече и поаече бърка «а удовлетво мировата буржоазия прави само с
нато убийци, понеже при нападе ряване и на тжй намалените инду- една единна цел: възстановяване на
нието от страна на полицията, стач стриилно ироивводственни нужди; мировото, капиталистическо стопан
ниците отговорили тоже с оржжие. тжй като оскъдните сурови мате- ство, което ще и помогне да завла
Правителството и з д а л о декрет, рипли и готовите произведения ша- дее общественно икономическите сти
чрез който се закрилят издевател късняват п своето обращение и ра«- хий пак в ръцете си и да се наложи
стват* и произволите на войската мвжа н поетият стоящите ощ* в е черно коитрараволюционнд дикта
тура *о здраво. Но вигурноата, на

Не „заводски - организации,

Брой 17.
буржуаяната държава се подкопава
еднакво от вътрешни и иънпш съ
тресения.
Не прекращав»щите се войни, по
стоянната угроза от нови, диплома
тическите стълкновения на имиериалистите, въстания на поробени на
роди, партизанско-четнически вистъпления, революционно класови
брожения и стълкновения, стачки,
селски мътежи и бунтове, буржоазно
котерийни съперничества, разбойни
чества и пр. в целия свет въпреки
драконовските буржоазни закони, чер
на инквпзиторска реакция и контр
революционен терор отгоре; свиде
телствуват — с своето прогресивно
засилване, за критическото положе
ние на буржоазното господство и че
капитализма преживява последните
си дни. Общественния ред и спокой
ствие на буржоазната държава, кои
то буржоазията се стреми да регла
ментира с реакционно законодател
ство и черен терор, се сипат, като
иесак от ' действующите анархистически нроивводственни сили на ка
питалистическата агония.
Причините за разстройството на
капиталистическия строй внесоха не
въобразимо
разложение
в
редовете на международния проле
тарият в огромните пролетарски орга
низации, израснали в рамките на
нормалните капиталистически отно
шения, се разлетеха като картонени
кутийки от империалистическата вой
на и до колкото те днес съществу
ват като стара Форма, по съдържа
ние, съ опора на капиталистическия
строй, п сътрудничество с буржуаяията, когото се стремят да възста
новят в невъзможното му минало;
но това дава само възможност на
буржуазията да. продължи своя жи
вот на господство, като историческа
класа, неоснователно с искането на
историческия момент на човеческото
общество. Пролетарията, следствие
ниско класово съзнание бе въвлечен
в гоеиодствующата система на управ
ление на потискащата го буржуазна
държава чрез парламента, в. името
на реФорми и бурясуавно демократи
чески ФИКЦИИ. Въвлечен но такъв
начин в буржуазно-котврийното по
литиканство и дребнобурясуазен пасиФитет, в него се уби революционно
активистически морал, бойна тактика
и стремлението чрез социален пре
врат за комунизма. До империали
стическата война, пролетарията бе
до толкоз обуржуазен психологически
идейно морално-тактически и орга
низационно несамостоятелно класо
во, че той не можа дн съзре Фалши
вата позиция на своята класова за
дача и стана кървава жертва на ис
купление на империалистическите
съревнования и кървавите стълкно
вения на капиталите. Но сътресе
нията па капиталистическите отно
шения направиха преврат и в бито
вото полои;ение на пролетарията,
което го ваставя да се пробужда и
окопитва. Общото разстройство и
съкращение в производственно раз
менните капиталистически отноше
ния, изхвърлиха огромни пролетар
ски маси на улицата като трудова
стока, ва която нема пазар и тези
гладующи маси, с своята гладна кон
куренция, внасят глад и мизерия на
още заетите в производството маси,
подложени на бевпощадна експлоа
тация при непъзмоягност да реагират
с своите истъркани стари опортюнистически методи на класова борба.
Това положение на безпощядната
експлоатация на заетите в производ
ството гладии нролетари, води само
към пълно истощение на Физическите
му сили и нзраждание; от друга стран*
безпощадиата контрреволюционна ре
акция в обществено политическите
отношения, от която пролетариата
не само не може да се мърдне, во
и да мисли, показва, че пред проле
тарията стоят не само нови истори
чески задачи на революционна борба,
но и оргаиизираио улапане на >Ф0'
летарските революционни стихи" в
дисциплинирана боева сила.
Историята разкри пред пролетариа
та, че класовата бора може да ^ А 9
чиста безкомпромисна, само когато
пролетарската органпгация * чието
класова не само на думи и чрез въишии Фирии, жо н иа дал» и дейетвм
(Сл«д»»).;

