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тариата, тя вжрзва очите на работ Ьпастноста, че тая група е сжщо ре- Интернационал.
ниците и вжрзани ги тласка в кра !форматорска> защото в тоя случай . Осжжданего на Р. К. И. от Бер•J:::
ката на днешната буржуазна власт. JUL- ОЙ се постигнало нищо.
линци най-силно доказва неправо. Работниците от партията на тес I Берлинското направление може да тата в тактиката им.
\
Поражението на всесветската про- ните социалисти, требва да разбе Ice опитва с много статии и тези да
Требва да се добави още, че чраз
i летарска революция развжрза рж- рат, че те до сега' еж залжгвани с 'доказва, че то в борбата за запла
|! {'-• 1 цете на империалистите и кжрвави- кухите фрази: „бждете готови"! „Ор мтите може да остане революционно; основаването на Р. К. И, ние ще
|<~.-. .зте конфликти — новите империалис- ганизирайте вашата отбрана'! Ви j при това всеки революционер . ще получим едни здрави и трайни вржз?;; ^тичаски войни — стават неизбежни. наги, малкото революционни работ 'требва.да се сжгласи, че при сегаш- ки е Русия! Чрез него нашите спи
«:t-'-j Поражението на българския рево- ници еж бивали удавяни от лигави [ного положение в Германия воденето сания и принципи ще се разпро
| и "- |люционен пролетарият отпуши сти- те бюрократи, малодушните и под- на борба за заплати, което за Гер- страняват в нея и III Интернацио
нал ще бжде непокжтнат само в
!?£Чхията на буржуазните и дребнобур1-;*Н Ькуазните котерии и те се счепкаха ли еснафи от градове и села, които | мания е ежвжршено безполезно, е своя центжр.
{:Г :
Есенци имат право в всеко едно
" Заради влзста. След 17 септември знаят само едно: "МИРНО и ТИХО", | един реформизжм, който включва в
здеД9 ноември. Вместо революци „НЕ СЕ ПОДАВАЙТЕ НА ПР0130-' >-. себе си опастноста от едно по на- отношение и X. Р. К. П. стори доб
онния класов сжд на пролетарията КАЦИЯ ДРУГАРИ"! -.Тжзи маса не | татжшно развитие на тоя рефор- ре, вжрвейки наедно с тех.
Вкрай требва да помислим, че
над класата на ексолоататорите, кри може друго, освен да се влачи по ! мизжм.
то ограбват и убиват работническа зборища, паради и панаири, да гж- 't И понеже при сегашното положе- тутакси след избухването на рево
та класа, на 19 ноември ще се раз деличка честолюбието и величието : ние не би требвало, щото единст- люцията, двете направления пек ще
играе фарса на „народен" сжд. Чрез на тесняшките НАРОДНИ вождове, ,. вената революциона група на светов- се ежединат. Тогава вече за една
референдум „народа" ще се произ които арестувани 'веднага се осво • ния пролетариат да премине в опор- борба за заплати и дума нема да
направление става и Работ. Ком. Интернационал
нася за виновноста на отделните бождават, а работниците се заджр- .' тюнизжм, есенското
личности — министри, които, както жат в участжците, малтретират и из.- ;: е право, като казва: „Юниона треб ще бжде нужен на всеки револю
'
• , ва да се джржи далеч от всекаква ционер.
през двете войни, така и преди вой биват.
Бжлгарсната Работническа Комуни-' борба за заплати".
ните прокарваха диктатурата на сво
Това е всичко онова, което щехБез сжмнение твжрде е печално, да говоря на ежбранието на Г. Р. К. П.
ята класа. Днес диктатурата на съ етическа Партия се обржща кжм pa- i
щата тая класа от хищни, експлоа- ботниците в Бжлгария с зовжт: „не \ че есенското направление е прину в Берлин на 2 октомврий, -за отно
татори и потисници се прокарва от ставайте чужди орждия; изгонете от» дено да остави своите членове сво шение на X. Р. К.П. кжм Есенското
вашата среда агентите на дребната* бодни да се солидаризирват с своите и Берлинското направления, което
министрите-дружбаши.
и
едрата буржуазия, които ви карат\ другари в работилниците за водене не можах да сторя тогава, поради
Днешните преитмпници ще САДЯТ
доброволно
да дадете камшика с! на една борба за заплати присвжр- това, че поздравословни причини
вчерашните престъпници.
който ви бият и веригите с които- шеният й срок. Жалкото тук'е това, бех вжзпрепятствуван да приежтетУбийците на работниците през ви вжрзват, в ржцете на вашите1 защото, като че ли то прави него
стачката в 1919—20 година ще сж- класови потисници. Ш Носари и сж-r вото поведение двусмислено. Но тая вувам на това ежетояло се вече
дят убийците на работниците през стезание между котериите за властаД „двусмисленост" се появява сама по важно ежбрание.
двете войни. Зад личностите на об- —Не засилвайте т*зи власт; бойкоти-! себе си не само от това, а главно
ниняеми и обвинители се затуля сви райтё референдума. !9 Ноеиари е па4 от слабоста на Герман, пролетариат,
репото чудовище-КАПИТАЛИЗМА, р&ван, зад койту се кринт ванханали-j поради джлбокия му опортюнизжм.
който ненаситно поглжща живота ите на бУ|шуазндта класа. Ш НИМ ур-; И юниона, като- корпорация остава
Стачката на тютюневите работнич
на бащите пролетарии и на техните ните ви отп^аня и Р. И. П. а ИЙЯ ИС] от. това непокжтнат. Членовете на ки и работници от складовете в
А«ща и неуязвимо..от~яикащ.зл!ф.епв.е«. торинвсаата ви цел: изгрлгяете влас fa*" сжюза посочват това именно обстоя Пловдив Хасково и Станимака, коя
своята власт вчера в редингот, днес от рдщете на едрата и дребната бур телство и то остава, като* протест то обгжрна около 10,000 стачници
в потури- ••
жуазия и вждвэ,чоте пролетарската дик против целия Герман, пролетариат. и спре-парализира цялото производ-,
Лжжекомунизма на тесните социа татура. Само революционния сдд на Юниона си остава и в сжщото вре ство в казаните градове е поучи
листи, наричащ себе си защитник вазтаналия с ордмие в ртна пролета ме (поради измената главно орга телна в много отношения. Преди
на работниците, зове работниците рият— резолюцията, ще даде удовлет-' низирания при Г. С. П. и Г. К. П. всичко тя разкри гнилоста на тес
от захарната фабрика в Каялий, ко воренае за вчерашни и дкеснашли кла пролетариат) членовете му са при няшките професионални сжюзи и
ито беха стреляни и убивани, като сови преступления.
нудени не по своя вина да заджр- неюдноста на тяхните стари, изтжркучета от дружбашката полиция и
жат знамето на революцията от кани веч методи и средства за бор
селска жакерия, зове работниците ба. За пржв пжт, в тази . грамэдна
солидарност.
от мината Перник, които дружбаш ХерманТортер.
борба, теснящината е олющена . от
Ние знаем, че тая позиция не е познатата й революциона фразеология,
ката власт затваряше, биеше м уби
Есенското и берлинско
вече силна и .ние всички желаем по- която в миналото, прикриваща ней
ваше, зове софийските и тия от це
добрата, но тя е единствгната вжз- ната срамна голота. Днес тя (тесня
ла България работници на 19 ноем
направления.
можна, за да се подджржа най мал щината) е в истинската своя при
ври да се уловят под ржка с своите
Борбата между тия две направле- ко една група, която да запази ре рода —- продажна, опорпонистичекласови убийци и наедно да гласу
ват с белата бюлетина. Ето до кж- ния в Г- Р. К. П. се води вжрху след волюцията. И затова права е Хол. ска; орждие на бжлгарската бур
P. K. партия подпомагайки Есенци.
д«, до каква гнусна зделка, довежда ните вжпроси: . ;
По втората точка — сжздаването жуазия!
парламентарния лжжекомунизжм на
1. Требаа ли -Ммиони в тоя
Колкото и тесните лжжекомунитесните социалисти.
период на Герм, револю на Раб. Ком. Интернационал, аз сжм сти да се перчат в това; че те обя
твжрде
кжс,
тжй
като
през
послед
ция да води борба за
В Дблни-Джбник се стригаха бра
ните месеци е признато какво, есен вили и ржководят борбата, не мо
„подобрения" и
ди, а в Кюстендил се проля работ
ското направление и Холанд. Р. К. гат да скрият факта, че тук борба
2
Требва
ли
да
се
основе
ническа кржв — това бе бакшиш за
та е между масата тютюноработоще сега един Работнич. Партия имаха право с неговото ос нпшка и тютюнотърговците, а тес
17 септември. Какжв ще бжде бак
новаване.
.
Комун.
Интернационал.
шиша за 19 ноември?
Това което
няците, поради несжзнанието у тази
Причините, „за да се присоедини
Вжрху това дори-не требаа да се маса и липса на самоинициатйва, се
стана в Кюстендил, да стане в цела
Холандската
Работн.
Комун.
Партия
спори. Чрез действието на. Г. К. Р. П., натрапиха с своята поореднишка роли.
Бжлгария.
а сжщо така в ограничена степен и В тази роля те се проявяват повече
Предателството и измёната на тес- кжм Есенци еж следните:
През такова-време, когато обек на X. Р. К. П. се ежздаде в Англия, като агенти на тютюневите фирмы
ияшката партия спрямо класовите
интереси на пролетарията вжрви по тивното положение на Германия (и след 70 годишен безполезен {опит, и орждия на дружбашкото правител
наклона плоскост: Когато се обяви Европа) е революционно, почти це една действително' революционна ство.
войната, тя малодушна и страхлива лия Германски пролетариат е рефор- пвртия. И тая партия стои на сж
Масовото движение на тютюне
дезертира, като направи протест за .мистичен, т. е. контрар.еволюционеи. щото гледище, на каквото стои и вите работници датира от месец
. '
историята и архивата и си оми рж Герм. Соц. партия и Герм. „Кому Г. Р К. П.
май т. г. Голямата скжпотия, която
цете, като Пилат Понтийски. Когато нистическа" партия, а сжщо така и
Силвия Панкхжрст безполезно уве
постоянно растеше, раздвижи ши
вжоржжени войниците напустнаха масите неорганизирани в'иикоя пар щавана от Ленин за III Интернацио роката тютюНораб маса. През май
фронта и дойдоха до София, тжзи тия — всички се борят за „реформи" нал основа Английската Работнич. месец, най благоприятното време за
кекова партия намери таваните а и „оЗнова".
Комун. Партия и всеки, който е чел стачки, движението на масата се
ннйни членове — запасни офицери,
При такова положение абсолютно последните - броеве на органа и разля на шир и джлжина, (то об
отидоха да избиват вжзтаналите вой необходимо е, щото едната група, „Workers Dreadnougst" може да се хвана всички тютюневи центрове),
ници. Когато през стачката 1919 и едничката революционна група, коя убеди, че тая партия стои на стано като навред работниците започнаха
2о година работническа Бжлгария то съществува, да джржи високо и вището на Г. Р. К. П-, че тя почва да избират свои комисии и израбо
бе готова да посрещне дружбашката здраво спремо всекиго и всички, с да нараства и че се води сжгласно тиха свои искания, (100% повише
жакерия и да й смачка главата, като нуждиата вжншна последователност, новия (макар и твжрде тежжк) прин ние заплатите, признаване фабрич
на змия, тжзи партия на адвокати принципа на революцията, понеже цип, какво една пролетарска орга ните комисии и пр.) Тжкмо в този
фразиори, свжрза ржцете и краката революцията е едничкото средство, низация само чрез истинско сжзна- момент, явиха се тесняците и с „ав
на стачниците с своята тактикз на което би спасило Германия, а сжщо ниё на пролетариата може да бжде торитета" на своя сжюз и с „тежеЮда Искариотски и ги предаде на така и европейският пролетариат могжща и победоносна.
ста" на „голямата" му каса казаха,
дружбашката полиция и сждилища. днес.
Всеки, кой го сжзнава, че светов на масата: „ние борбата не можем
Днес, когато гражданската война се
В Хаоса, а който капитализма и ната революция требва да почне от да водим, понеже не сте организи
разгаря между буржуазии и дребно- пролетариати, с подджржкага си кжм Германия и Англия и Необходимоста рани при нас" и пр. Напустнаха по
буржуазни котерии, сжща.та тая пар пжрвия, вкара света, требва да от ежвместната работа на револю лесражението, като. изоставих» ма
тия на безпринципиост и демаго остане една група пролетарии, коя ционния германски и английски про сата но сред-пжтя. Последната се
гия, вместо да призове работниците то да посочи изхода.
летариат, ще се сжгласи сжщо в опита сама да проджлжи борбата.
кжм самостоятелна класова борба,
Всичко това, колкото и строго и необходимоста на един сжюз между И наистина, вжпреки мржените тескжм вжоржжено вжзтание, кжм са
последователно да стане при даде Г. Р. К. П. и А. Р. К. П. и че есен нящки агитации, тя успе да извою
баряне буржуаэната диктатура и ни ге обстаятелсгва, не би било по- ското направление и X. Р. К. П. еж ва 20 7и повишение за мжжете, а за
вждв»»яван« диктатурата на проле пглз, огколчэго ф ж г з или даж щ п р д т , ос-изазайки РаЗотняч. Ко и .жените 10%. Ето как тесняците, в м'

т.

19* Ноември.

Тютюноработн. стачма.

Стр. 2.

РЯБОТНИЧЕСКА;ИСКРА

май, с своята измена и предателство сата е праздна! Още в майското посредствени или безцелни усилия
спасиха господарите от позорна ка движение, тесняците ежбраха около Поединичното преминаване кжм ис
питулация и им спестиха милиони 15 хиляди лева за „стачка", сега — тинския, антипарлакентарен кому
лева за сметка на охлузения граб в предвечерието, пак по една над низжм ' големата и в повечето слуна работниците.
ница, а след стачката от внос ни Щчаи най-трудна цел на пропагандата
Тесняците беха доволни от пора тютюн около 10,000 лева *) (тия да *;— е цел за неговата дейност. Това
жението на работниците, едно, за ни еж само за Хасково), За всички е посоката в която убедените кому
щото с това добре заслужиха пред тия суми тесняците никому отчет не нисти извикват своето сжревнование.
фирмите и друго, защото от това дават. Вместо да ги предадат на До като комунист, агитация има
поражение част от работничеството стачния комитет, те ги израсходват своето значение, личната вржзка и
се наистина сплаши и в пжрвия мо като частни свои средства. Но от разбирането на фактите чрез фор
мент мнозина се „записаха" за чле где тжреят нови ресурси тесняците? мите на печатната пропаганда, или
В Хасково напр., те зав гщюи на стач по .добре казано, разнасянето на
нове на сжюза.
Тестняците сметнаха, че доволно ниците и стачния комитет пущат принципитэ на комунизжма всред
еж. приспали масата и бяха спокой подписка за помощ и где сметате работническите маси, ежетавлява
ни, но ето, че след известно време, тжреят такива: между тжрговците, най големата трудност за комунис
тютюневите работници се окупити- индустриалците, банкерите, еснафи тическата дейност!
ха от удара и , . . започна ново раз те, земледелците, а даже и между
Комунистите не могат да понасят
движване. В тоя момент Кираджиев- самите тютюневи фирми! Какво зна праздното красноречие и фрази; те
ни, Г. Димитровци и пр. се явиха чи всичко това? 1) Че тесняците не требва да ги тжрпят!
пак да вжзпират масата. Не му би сведоха стачниците до положението
Резултатните оржжия на комуниз
ло времето и п р . . . Вопреки това, на обикновени просеци; 2) Че йо- ма се ежетоят в действията и про
обаче, както в Пловдив, така в Ха-, тюноработнишката борба тесняците1 пагандата при сегашната система за
сково и др. спмчкапш се обяви вж- я поставиха.в зависимост от самата ежбарянето й и установяването на
преки волята на тесняшките вождове. буржуазия; 3; Че те обединиха по нова система базирана на безкласов
Идейното и материално ръковод следната с тютюневите работници в обществен ред.
ство на стачната борба е в ржцете единен фронт и 4) Че е това тесня
Вжпреки това, комунизма не е
на тесняците, макар че масата, по ците, манифестирайки своята сла една студенокржвна теория; той е
недоверие, кжм тях, повери ржко- бост и тая на воюващата маса, об едно горещо, даваще живот драговодството в ржцете на избраните ричат и излагат последната на си волно другарство. Той застжпв х в
единодушно от нея стачни комите гурно поражение....
една по-голема мерка взаимност и
ти и в последните постави леви коЦенните поуки, които секи работ себеотрицание отколкото сегашната
• мунисти
(Хасково) и анархисти ник и всяка работничка требва да система иска за себе си от собстве
(Пловдив). Тесняците, обаче, сведо извлече при една спокойна обекти ните й крепители. Сам той ще се
ха ролята на стачните комитети до вна преценка на фактите около ма оежществи с жертви. Когато работ
прости фигуранти, а фактическото совата борба на тютюневите работ ниците видят гледката на безкласол
ржководство пренесоха в своето ници еж:
вото общество, когато заплатата и
•
. '
централно и местни настоятелства.
1. Че тесняшките професионални работните часове стигнат своя
Но какво е тяхното ржководство? сжюзи еж ежвжршенно негодни да „край", и се подбие жестокоежрдеЦелта на борбата е, според тесня сплотят масата за, революционна чието на капитала ща бжцат задо
ците, само „парчето хляб" и за то борба, както и да водят такава. Днес волени всички. Той ще проджлжи
ва тя е била „чисто економическа"! тези сжюзи повржщат работничест да играе своята рол в изостря
С това тесняците прикриваш пред вото кжм далечното минало от пре щата се класова борба, премина
масата причините на днешното по ди 20 години, в „блаженото" цар ваща в открита гражданска война
ложение и виновниците за него. Та ство на неутралитета. Затова работ и ще се справи недвусмислено с
ка те се очертаха като добри агенти ничеството требва да се сплоти и всичко идящо срещу него тжй както
на бжлгарската буржуазия и орждие организира вжтре в самото производ войника не отклонява отбраната.
на правителството. Вместо да на ство— в фабриките, заводите, рабо.- Неговият идеал ще бжде един без
сочат борбата на масата против тилниците- в свои заводски органи погрешен светящ фар.
буржуазията и правителството, про зации, като единствено бойни ревоОтричайки живота нв капиталис
тив тяхната политика и ежвремен- люциони организации.
| тическия свет, комунизма отхвжрляното общество, те сжзнателно от
2. При днешните условия, стачка всички искове за социални привиле
биват негодуванието на масата в та—-такава,, каквато се водеше до гии и економическа власт на капи
улея на „чисто економическата бор сега—е едно изхабено веч стредство. талистите, вжоржжавайки себе си с
ба" и с това правят неоценима ус Извоюваното „подобрение" на запла непобедимия огжн на морална цел,
луга на буржуазията, Последнята и- тите не може да покрие изгубените която презира развалата.
ма всичкия интерес днес да заджр- надници, а камо ли скжпотията. Бор
Гаранцията за трайноста на кому
жа масите именно на тая почва, за бата требва да се води в самите'
нистическия
идеал е в основата на
да не би тяхната борба да се раз заводи, без напущане последните от
рази в открита, решителна и буйна масата Само така последната ще неговите принципи. — Комунисти
революционна вжлна, която да по упражнява непосредствен натиск ческите принципи еж в съгласува
мете нея и нейното кжрваво класо вжрху капитала, ще участвува пре- нето чрез преоценяваЛе природните
и човешки закони.
во господство.
ко и сжзнателно Е', борбата и ще я
Из .Workers' Dreadnaugit".
И наистина, днес буржуазията не разширочава до широки и общи
(Орган на левите комунисти" в Лнглия).
би имала нищо против работнишки- размери — до борба за завладяване
;
те „борби", стига работничеството заводите и власта.
(
да ги води с мирни и легални сред
ства, само за парче хлеб, на чисто
*) Тесняците разрешиха пристигналия
РЕАКЦИЯТА В ГЕРМАНИЯ' СЕ
економическа почва. За да успоко на фирмите тютюн след стачката да се
в спадовете от САМИТЕ СТАЧНИЦИ НАДИГА. На 15 минали месец в Бер
ят буржуазията, тесняците деклари внася
срещу вжзнаграждение и с това станаха
рат публично (на всяко стачно сж- сами изменици на борбата в най-грубия лин е станало едно сблжекзане в
цирка „Dusch", гдето монархистите
брание) че СЕЛОЗЦ, им няма нищо общосмиежл на думата.
еж джржали свое ежбрание, между
с партията — е неутрален; че той
епна група комунисти, които разту
не е превратаджписки и няма наме
ряли това ежбрание и на монархисти
рение складовете да взема. Пред по Ernest Bairstow
те. Сбиването е траяло близу! 1 /* час
лицията, тесняците еж тоже ревно
в което власта, се е намесила и го
стни християни: ней те декларират
е прекратила. В сблжекването е има
сжщото и за уверение и гаранция
Комунистическото движение по ло и револв. вйстрели, но главно
занасят епиежка на стачния комитет
в полицейския участях! (какжвто е сжщност е едно движение на работ сражението е било водено с студено
случая в Хасково). Но и полицията ническите маси. В него нема место оржжие и рабовни инструменти, в
им се отплаща с сжщите любезно за водители, тжй много известни което от двете страни е имало 40
сти*). Тесняците днес открито при днес- То не апелира кжм страстите, —60 души ранени и неколко убити.
Националистите готвели нови ма
знават, че полицията им помага, но невежеството и предразеждаците на
нифестации.
това обясняват с нейното несжзнание! тжлпите.
Истинският комунизм не желае да
Не може да бжде другояче, докога
Вжпреки тесняшките декларации,' облича
и отделни rpyrfti то в Гемания масоаи партии и сжю
че борбата е „чисто економическа", в власт.личностите
В него нема место, за лич зи от Бран-длеровци в лжжекомунисте както в „Р. Вестник", така и в ни словопрения.
не следва спа
тическата партия и Велсовци в со
ежбранията подхвжрлиха нещо за кулациите на ума.Той
Той не се надева циалистическата учат работниците
черния блок. Какво значи това? Са сжщо да добие мжлчаливата
мо едно, че тука вече, покрай „чи- чувства подржжка на „народа"; инев да водят отделно, или в „единенфронт", борба за „подобрения" и
VCTO економическия характер" на бор
го
всека
партия
може
да
нарича
бата се преплитат и висиш полити движение на последната обществена „увеличение" на заплатата, което
чески соображения, че борбата на категория. Все по сжщата причина днес значи наливане от пусто в пратютюневите работници се използва некой политикани могат да наричат . здно.
отлично в {котериинати борба между себе си носители на равенство или да А. Р. К. П..И ДЖОРДЖ ЛАНСБЖРИ
черния блок и правителството. Каква признават това право на други. Ко
Workes' Dieadnaught от 7 м. м.
е тук ролята и заслугите на тесняш- мунистическото движение се нагжрб- пише: „Вие сте обвиняем Джордж
ката партия, всеки се досеща.
ва с едИо тежко заджлжение: да се Лансбжри, защото вие не отправих
Преди да сумираме поуките от бори за културата и свободата на те зов кжм работниците в приста
тая голема борба, нека видим ма разума. Нема движение тжй напрег нищата и железниците да спират
териалната издржжка на стачниците, нато в това отношение
!
товаренето и подвозването на вой
което е много важно и ин
Истинският комунизжм само с ежз: ската и пушките напред (за Цари
тересно. Нека се помни, че тесняци нателни усилия гради един тжй ви град и неутр. зона).
те се перчеха много с своя сжюз и сок обществен ред. В комунист, дви
Вие сте виновен, защото вие не
каса. Какво се указа сега? че ка- жение на крайната цел, която ви обвинихте
функционерите на Тред
наги требва да се различава от тази юниона, защото не еж дали нареж
*) Хасков. окол п-к публично дгкларира
пред стачния комитет, че той и полицията на „опитомения" от буржуазията „ко дане на синдикалните си членове, даму еж на страната на стачниците, т, е на, мунизжм", нема место за сервилната не товарят военни материали и са
«стняците.
тжлпа, за безсмиегшни действия „ и ботират войната."

Вжйшея преглед.

[шия? мнувиш

Брой 20.
АНГЛ. РАБОТН. • КОМУН- ПАР
ТИЯ И СЖБИТИЯТД НА БЛИЗКИЯ
ИЗТОК. Органа на братската Англ.
партия в. „Workers Dreaduought" n
уводна сгати^я от 7 т м. под наслов:
„Войната още заплашва", разглеж
да последната фаза от Гржко-Турската война, в която Гжрция и Тур
ция действуват като орждие на Анлия и Франция и като техни фигу
ранти в империалистич. им свада за
турското наследство в Мала-Азия,
обвинява и с право масовата Labour
Party, която заедно е (тред юниона)
The Trade Union имащи под свое
влияние 5,000,000 рабоя-ници, не е
вжзприпятствувала било с своите ми
лионни млей, било с своя, защища
ващ каузата на руската селска ре
публика, орган „Daily Herald" кау
зата на английск. правителство по
Дарданелския вжпрос, по повод на
които ежбития еж отправени от Ан
глия за Цариград и околностите му
60,000 войници с необходими пара
ходи, муниции, аеропл^ни и пр., вж
преки гроздния зов на Georg Laudsbury: „Нито един човек, нито едно
пушка, нито един .параход",-който
зов е бил само за верващите още
в празните фрази.
По нататжк „Workers Dreduought"
заклеймява престжпната империалистична политика на Labour Party и
английското правителство, които по
нищо пе се различавали, освен по
начина на привеждането на практи
ка. За работническите „водители",
сжщият казва, че те заедно-е Ан
глийското правителство, изказвали
миежлта, че Англия ще бжде господ
ствующа в Лигата на „Народите".
За да потвжрди ' военните думи на
тая корумпираща английска работ
ническа партия, потжнала в престжпления, братският орган печата спе
циалната част от резолюцията й,
взета на конгреса й в 1918"год., от
носно турският вжпрос, а за гигант
ския Trade Union, който не е вжзприпятствувал товаренето на пара
хода е муниции, войници и пр. за
Цариград и неутралната зона на
Мзло-Азиятското крайбрежие, срещупоследния казва, че бил „неупотребяем""
Целата сегашна дейност и зов на
тая масова партия били, да се свика
парламента час по-скоро.
В заключение на статията се каз
ва: „нашият вжзглед е тжкмо про
тивен на тоя на Labour Party. Ние
се чувствуваме несолидарни с пра
вителството и империята в противо
вес на Labour Party; нашата соли
дарност е с работниците и угнетените в целия свет.
Ние сме противници на всека вой
на на капиталистическото правител
ство под какжвто протекст да бжде
тя водена. Ние не желаем среща в
парламента, а в Сжветите.
."'
Б. Р. Отчаяната борба на А. Р. КП. срещу масовата L. P., която проджлжава да развращава английско
то работничество е очевидна. Роля
та на L. Р. в Бжлгирия играе Бжл
гарската Комунистическа Партия (те
сни социалисти), която сжщо раз
вращава българското работничество
и отсрочва неговото освобождение.
IX олу маските
На своя ежбор (подобен на дружбашките) в Враца, т е с н я ц и т е е
б о л к а на с ж р д ц е т о констати
рат, как — „вместо да изпълнят жи
знените искания на трудящия се на
род, двете крила на боржуазията'—
блока и правит., водят една котерийна борба около власта, която заст
рашава да се разрази в' формална
гражданска вэйна и да* увеличи още
повече бедствията на трудящите се
маси, както и да застраши независи
мости на страната (к. н. бр. 77)
Видите ли работници? Тесняците
плачат за „независимоста на стра
ната", а всеки знае, че това е неза
висим. ста на буржуазията. Пролетарията днес е само мачкан, подтискан
и обкован роб на капитала Тесняците
еж против гражданската война, защо
то тя носела бедствие на трудящите
се. А Маркс казва че в гражданска
та война и революцията, пролетариа
та нищо не ще изгуби, освен своите
вериги, а гце спечели пял свят. Прочее
тесняците, като дребноборжуазна
партия плачат за селенията и еснафлжка.

