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ПО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ©СБИТНИ

(ческня. материализъм е пътеводпата ни звезда — нашия компас, а
Българската буржуазия се мъчи способни сили на Болгария и за диалектиката е чук с който разби
да играе в .политика" както преди това техното приложение засега без ваме до най-дребните чаегн всички
войните, когато тази игра и се уда исключение всички слоеве на пасе- tKTH и явления, за да ги узнаем,
ваше, при назодналата българска лението.
дровно изследваме и изучим.
действителност, да даде привидност
Ний сме носители на истинския коБуржуазията ще се стреми, репа
на некаква независима държавна рациите да бъдат сложени на пле муиизм
нзм. На оня комуннзм, който е
роля. После катастрофата иа австрий щите на пролетарнята и дребната израснал в кипежа иа острата кла
ския и руския империализм!!, бъл буржуазия в името на сохранение сим борба на запад и Америка — н
гарската буржуазия изгуби евоите от разруха сиоето капиталистическо крито за разлика от дребнобуржуазвъншни опори и падна като пребит производство, без което тя умира, н|и1, селско-тесняшкн „комуннзм" се
звер под краката на западиоевро- като нзй-съществен и имотен фак- 3 0 : з е : ^ео революционен комунизхм:
пейския империализм. Българската тор. Дребната буржуазия ще се бо- '}Левия комунизъм не е податлив
буржуазия която никога и никъде ри, те да бъдат наложени на капи- сн ? мол е ок н0 и я изучване. Възприемат го
до своята империалистическа ката- талистите, техното производство и ®н в а т а работници, които се иастрова не е била в услуга на Англо- пролетарнята в името на своето дре- Д
" двете си корави ръце. Тефенските империалистически домо бно стопанствено преуснеаане. Тъй 3!'> к о н т о еД1Ш п ж т 3 J к""ап< са
гвоиня), а на против оръдие на Рус че за пролетарнята победата било Окъсали с мисълта да придобият
кия и Австрия иритив техните аспи на буржуазния блок, било па дреб парче земя, да вземат барака или,
рации на близския исток, требваше ната буржуазия в лицето на друж- Ч£ някакви подхвърлени трохици от.
в силата на победителска логика да баши. тесняци комунисти и занаят от пищната трапеза на бууржуазкябъде стъпкана безпощадно. Англо- чии ще бъде само смена на декора та може да подобри живота им, да
французките импералисти заставиха циите на класовото господство. Все направи по щастливи тях и семей
бълската буржуазия да подпише, ка власт на българската буржуазия ствата им.
чрез наложените мирни договори, била тя на дребната или едрата, днес • В нас нема минимални искания. В
своята смъртна присъда на всяка не може да бъде друго освен из нас иема минимални програми за
възможност за държавно-буржуазен пълнителен орган на побеоителския пред менажерията — парламент. Ний
самостоятелен живот. 1. Над нейно интернационализм и негоаите капи сме заклети врагове на всекакъв реформизъм. За нас той не съществуто държавно
законодателство стои, талистически интереси.
и
„Вето на победителите, с което
Разрешението на съвременната в*а. Той е тайна запечатана с седем
българския буржуазен парламента смъртна криза въобще на междуна те печата на историята — живот
ризм е сведен на нула. 2. Военно родния капитализм и в частности t Ний твърдим, уверени сме. какво
тя е заличена от списъка на дър предшедствуващата го на българския шествието на буржуазията се е прежавите с право на самозащите и 3. е невъзможно, без социален преврат. ьърнало на погребален кортеж. ТоФинансово", тя ег стисната~за гушаг- "Съвременни "обществен строй' е вече -лн-мъртвец, който вони и пръска
та от победителските репарационни изгнил до основите, той пада, и зловоня всред света, крайно време
българската буржуазия ще направи е вече дошло щото съзнателното
клещи.
да го погребе — да
Днес нито Англия, нито Франция, последните безрезултатни усилия, работничество
го
махне
от
света!.
..
нито техните империалистически про като започне с парламентарни мето
Ний
сме
не
противници,
не вра
ди
борбата
между
собствените
си
тивници Русия и Турция съ заинте
ресувани в съдбата на буржуазна капиталистически отпошения и доде гове, ний сме чумата — смърт на
българин. Всеки един от тех съзна до гражданската война или до импе работпическото-селско правителство,
несъвместими са изключващи
ва, че поставена при други условия риалистически санкции на победи-. защото
са едно от друго понятията: кому
въоръжена империалистическа Бъл- телите
низъм, сънсти, диктатура на проле
Българския пролетарият не би тарнята,
гария би се явила като враг; а в
с понятията: маса, село и
днешното си състояния тя е готова бил на своя исторически пост, ако парче земя.
той
бъде
простодушен
зрител
на
плячка, която всеки от тех при блатвърдим саыоуаерено и гор
гоприяни условия може да гълтне борбата, кои да го стиска за гушата, доНий
следната ансиома: този, който е
ако
той
допусне
да
бъде
увлечен
без всекакви затруднения.
разбрал истинския комунизъм — ко
Ролята на българската буржуазия в буржуазните междуособици, било мунизма на Маркса, той на минути
чрез
парламентаризма,
или
чрез
об
в лицето на своето правителство е
не може да стои в тесняшките ре
сведена до положението на безпре щия фронт за селско работнически дове, а ще дойде под нашето знаме.
правителства
—
последни
кос
на
кословен евнух-страж на чуждестран
Ний сме за чистотата па принци
ните капиталистически интереси в дребната буржуазия да увлече увле па. Този принцип у нас се пази, ка
че пролетарнята след себе си в име
собственната си страна.
на своите класови малоимотни то зеница иа око. Никога нема да
При тези условия деградацията на то
дадем да бъде надвит от живота.
буржуазния строй в България вър интереси.
закон е, че принципа регу
Настъпват моменти решителни за Нашия
ви в усилен ход. Това го чуетва не
лира
живота
— а не обратното. То
само гладния пролетарият и губя съдбата на класовото господстство зи, който върви след живота, без
щата психическо равновесие буржу на имотните и малоимотните над принципи, без догм-з, без свое credo,
азия, но и широките дребнобуржу- пролетарнята и ще бъдат пуснати непременно ще бъде отведен на буазни маси, което се вижда от тех от господствующите класи и техни нището, Тъй стана с дребнобуржу
ното напущане старите буржуазна и котерии всички средства, на борба, азния .комунизъм" на тесняцитедребно буржуазии котерии и .встъп насилие и измама. Ще бъдат пусна
Ний ще победим света и работ
ленията им в политическите и кла ти въдици и от Амстердамеките им ническото ще ни възлюбн, по ще
периалистически
агенти
широките
сови борби, чрез свой земледелска
„социалисти", и от московските слу победим тогава, когато тесняции занаятчийски съюзи. Всичко това жители
на дребнобуржуазния руски ната умре. В света, т. е. всред рапоказва, че класовите противоречия съветизм
от тесните—„комунисти'. ботннчеството няма место за два ви
в сраната се бързо в дълбочават и
да комунизъм. Той действително е
Пролетарнята решително и непо един. Защо има две знамена върху
предвещават остри класови стълкно
колебимо требва да застане на cuo- които пише „комунизъм"? Кое е
вения.
Характерно за българската дейст „те ™™™Zf£ZL*LSe?a
о п е л о т о 1 КоТго д ъ р ж и 7 Т *
вителност е, че тя встъпва в епохата решителна революционна. борба^ за ^ В Ж 1 ф 0 С | 1 с е с л а г а т с е г а >
Пак твърдим. Ний сме прави въ
на действително класовите стълкно- пролетарска класова диктатура и
ИГ.НИЯ к о н т о исключав»! n « . - . » —
КОМУНИЗМ. ВСИЧКО ДруГО ЗЛ прОЛепреки — малцинство. Ний сме прави
въпреки—голямата тесняшка общогряжданска партяя.
то господство основано на частната
логическите абстроктни теории на
демократизма, параментаризма, граж собственост.
КйРЛ НДРКС ЗА РАЗВИТИЕТО НО
И тъй, всеки съзнателен проле
данския и класов мир.
тарий
требва
да
бъде
на
своя
кла
РУСИЯ.
Краеъгълния камак на решител
ните борби между буржуазията и сов пост и утре когато се почне
Безсмъртният аатор на „КапитаДребната буржуазия е репарацион- кампанията на буржуазните клики
чрез
парламентарни
избори,
да
знае
« майсторски показа, че естестл
л
т
ния товар. За всекиго е ясно, че
задачи, своите методи и сред ве
ннят
ръст на капитализма
ражда
размерите на репарациите съ много своите
економическите
фактори и силата
на
ства на революционна борба.
по-високи от съвокупните платежо
пролетарнята, конто го водят към

Ний!
„Когато умре, апостол
Павел, тогавл ще вжзкржепе Христост".
Ернеет Ренанг.

Ний cue комунисти. Резко ее раз-
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сняци-.комунисти*. Ний си имаме
наша философия. Наши методи за
изследване всички исторически фе
номени па и целата история. Исто-

това развитие не можс да бъяс ус
корено от революцноната активност
ла годния за борба пролетарият.
- Идеите на Маркса по тоя въпрос
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ие се измират нито в ,,Капиталът",
нито а което и да е от неговите из
вестни произведения.
Те се намират в неговите „Писма
вмрху економическото развитие на
Русия", които са публикувани в ан
глийското сп. „Социалистичетко дви
жение от май 1902 год.
Идеите, конто Маркс е изяснил в
първия том на „Капиталът.1* въз
буждат жив спор
Едни от многото коментатори на
Маркса, руският писател Миханловски, си въобразява че историческото
развитие на капиталистическото про
изводство е било разбираш) от Мар
кса като една историке философска
теория ьа едновременно общо при
ложение.
Той се опира, следователно, на
мнението на Маркса, че отделните
страни и специално Русия в пътя
на на своето историческо развитие
неизбежно ще има да минат през
фазата на капитализма.
•Много социалисти и днес са още
на това мнение на Михаилавски.
Маркс, обаче, протестира срещу по
добни разбирания на. неговите по
следователи. Той отказва псекакво
право на четците си ди преиначават
неговите възгледи ла развитието на
капитализма в западна Европа в ед
на историко-философска теория на
общо развитие на капитализма, едно
раззитие което безсъмнение всички
нации требванензбежно да минат.
„Далеч от това'' —- каава Маркс
— „че еднаквите събития си прили
чат; извършването им, обаче, при
различни исторически обстановки во
ди изцело различни резултати".
Хвърляйки поглед назад, Маркс
посочва за пример свободните селя
ни на старият Рим, конто лишени от
собственосг не станали честни наем
ни работници, а паразитни ленивци
и че постепено с развитието там се
разширила едиа система не на ка
питалистическо производство, а на
робстао. Ако ние желаем, продъл
жава марке, да намерим ключът на
това особно развитие, нне требва
преди всичко да изучим отделно
развитието на всеки изрод и тогава
да правим сравнения с другите.
,,Нне никога не можем да дойдем
до разбиране с майсторския ключ на
една историкофнлосовска теория,
чиято върховна добродетел е да бъ
де историчезкн върховна',.
Маркс прилагайки тия принципи
към условията на Русия за края на
XIX век — условия, които той е
продължил да изучава и впослед
ствие, казва недвусмислено, че ако
Русия тръгне в разрушението на аг
рарния комуиисъм за да ззкрепи ка
питалистическите институции .ще
изгуби великолепният случай, кои
то историята й е оиределила
като народ,• т. е. ще проиграе
революцията.
Нека оставим, прочее, да се отър
сят от това внушение на фатализъм
обезсърдченнте, които Маркс пръв
осъди, едни фатализъм безсилно за
щитаван днес от Интернационала на
капиталистическите оръдия в Мо
сква, проповедващ отстъпления и
бездействие в един период когато
старият свет е в предсмъртни гжрчения и когато ние имаме пред нас
чудно поле за дейност в насока към
революцията.

йвдариа в работническите партия.
Казахме на друго месте, че изхо
дят на демокрацията е сжществуването и увековечането .а частната собственост. Срещу истинската
революционна борба на пролетария-
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та, на почвата на тоя изход стои та за да установи своето класово
СПИСКИ.
целата градска и селска едра и господство и над феодалите и над
дребна буржуазия, т. е. класата на самия него. По примера на своята
Плодовете от Самоковската комуна.
имотните а малоимотните. Пос посестрима, и дребната градска* и
В тукашната „комуна" служат 220
ледните виждат в демокрацията не селска буржуазия се мъчи днес, при
с а м о единственното по-ефикасно нопия развои след всесветската вой общ. служащи, от които 40 са
средство за запазването, едновре на на капитализма и империализма, тесняшки партийни членове, тя е
менно с едрата, и на своята света когато последните се намират в своя един същински приюм за всевъз
дребна частна собственост, но и та та последна предсмъртна агония,£да моюни елементи.
Ена част от тях не вършат, соб
кова за иреуспеването, за преувели използува борческата сила на про-,
ствено
никаква работа. Тъкмо пар
чаването на последната. Това увели летариата за да установи на сври
тийните
членове общински служа
чение, както за първата, така и вто ред своята диктатура над едрата
щи,
са
най-големите
ленивци, недо
рата, става само върху гърба на градска и селска буржуазия и над
бросъвестни,
неспособни
и манкйопролетариата.
градския и селски пролетариат. Ней
ри,
защото
и
те
подобни
на своите
В това нема нищо чудно. Това е ните идеолози са биле, са и ще 6А- господа са убедени, че „комуната"
в природата на самите тия класи. дат землсделските правителства е тяхна мушия. Бюджета им от 12
Чудно е повече това, че в средата днес и радикалните дребнобуржуаз- милиона лв. не можа да се реали
на самата класа на наемните работ ни интелегентсш вождове на II до зира, той бе същинска панаирска
ници, организирани в професионал III политически и на Амстордам- реклама, за да си спечелят първен
ни съюзи и партии и носящи име ския и Московския синдикална ин ци, евтини „революционни" лаври;
то .социалистически" и .комунисти тернационали, произходящи пре той бе една разменна монета за тър
чески', има грамадни части от нея, димно из средата на дребната бур говците на комунизма.
които стоят също върху почвата на жуазия и сами днес такива по со
Цяла година „комуната" дига дан
тоя изход. Колкото и чудно да е, циално положение. Тия вождове дания около фамозния бюджет. Мно
правят
днес
свржх
демагогски
уси
това положение на нещата се обяс
го приказки, много фрази се изли
нява с ред социални и политически лия да идентифицират в интерна ваха, докато омагйосат работниците,
ционален
мащаб
днешните
и
ут
причини.
че те няма да плащат нищо.
При отделянето и израстването на решни интереси на дребната град
Края на финансовата година из
ска
и"
селска
буржуазия
с
тия
на
работниците в отделна класа на
тича.
12.милионния бюджет не по
наемните работници, първо место пролетариата. Тази користна и Ца- стъпва в касата, това което постъ
риеристическа
дребнобуржуазиа
по
в живота на тая класа заема борба
пи от богаташите, последните пак
та им е економическо подобрение. зиция има за сега доста голем успех го истискаха от пролетарията и пле
Грамадното мнозинство от тая кла всред многобройния още несъзнате щите на бедните и малоимотните,
са нито си е задавало, нито си за лен пролетариат. Тззн е третата при като увеличиха наемите и повиши
дава за задача да си отговори и чина, гдето пролетариата не може ха цените на продуктите. Върху
издири социалните, економическн и да се освободи от преразсъдъците гърба на работниците паднаха раз
политически причини за техното на реформизма и демократизма. 't ни тяжести и връхнини: такси, смет,
положение на наемни работници
Понеже са ясни и открити за всич фирма, кравнини, сергийно, интеи кой е истинския пят, който ще ки, първите две причини са по- запно право и пр.
ги изваде от това им економиче лесно преодолими от революцион
това, което постъпи в касата
ско робство. Тази е първородната ния авангард на пролетариата. Не на От
„комуната",
една част се разход
социална причина, гдето тая класа така стои работата с третата при ва за агитационни
цели и залъгал
стои несъзнателно върху почвата чина, наглед полуважна, фактиче ки с брашно, дърва,
платове пари,
на частната собствености и търси ски тя е най-страшнате и най-опас дрехи и пр., а друга част
отиде за
изход на своето економическо по ната пречка за по-бързия изходни кърпеш на буржуазния иститут,
об
добрение и освобождение в издига успех на пролетарската революция. щината, за постройки на бараки, мост,
нето предимно на чисто економиЧеВторият, вторият и полвина и амбари за фураж, мебели в общи
ски искания или най-много в бор
третият „социалистически" и ,ко- j ната, гумен файтон, здание в чамбата си за демокрация.
— дом за г-н лесничея и пр.
, За да увековечи економическата мумистически*,както и Амстердам-! кория
Никаква част не остана за за
и политическата зависимост на про ския и Московският синдикални ин- \ платите
ето вече два
летариата и осигури експлоатацията тернационали са вътрешния най- месеца тенанеслужещите,
получават
никакви за
прикрит
и
опасен
враг
на
пролета
и класовото си господство над него,
плати.
Трябват
Va.милион
лева за
риата:
те
са
опитомените
найбуржуазията употребява всички уси
да
си
ги
разпределят
.комунисти
верни
кучета
на
едрата
и
предим
лия и средства да го завладее и ду
чески" : кметове, лесничеи, доктори,
ховно. В реда на тия средства ле но на дребната градска и селска инжинери
по 4,000 лв., а на служа
буржуазия.
За
да
навлезе
и
овла
жат предимно съвременното учи
щите
по
900
лв. месечно. А чорбад
дее
непристъпните
чертози
на
съв
лище, цжрквата и всички видове
жиите
не
дават
пари и на ново праздременната
капиталистическа
басти
^културни* дружества. В помощ
ни
дандании.
лия
и
освободи
един
път
за
винаги
на последните идват казармама и
джандармерията. Чрез духовното себе си от заблудата на демокра
Писмо до другарите работници.
възпитание и авторитет на всички цията от десно, и от лево, проле
Другари работници,
тия институти, буржуазията превръ- тариатът трябва да пречупи крака
Ний изнемогваме под непосил
ща работническата класа в мълча- та и смаже главата на тия верни ку ните удари на най-страшния за чо
лйв крепител на нейната частна соб чета на буржуазията и на нейния века враг — гладът. Българския проственност и на нейното класово гос кървав строй.
' летарият днес, в лицето на тесняш
подство. Тази е втората причина,
На тая важна и от пжрво зна ките „комуни" е изиграй и измамен.
която не позволява на мнозинство чение класова задача ще научи про Що за съдба, що за фатализъм е
то от наемните работници да се из летариата Работническият кому това? Или господата политикани от
дигнат далеч над и против частната нистически интернационал
тесняшката партия ще кажат, че то
v
собственност и крепящата я демо
ва не е фатализъм, а „историческа
крация.
необходимост?" О не, това не е нищо.
а чие го и просто предателство, за
Дребната градска и селска бур
щото интересите на декласираната
жуазия е поставена на ударите и на
интелигенция, която съставлява тая
едрата буржуария и на пролета
партия
са диаметрално противопо
риата. Първата — чрез своята жес
ложни
на
тия на работниците.
ГЕРМАНИЯ.
Окупацията
на
Рур
всеки
тока конкуренция на пазаря, в вто
ден
се
засилва.
—Днес
вече
Франция
Това трябва всеки угнетен и все
рия— чрез своята борба за по
добри надници и за окончателното не дава н дума да става за изпразва ки роб на труда да разбере, като
му освобождение. В тоя смисъл и не Рур и преговори с правителсвото иа проста истина,— о что не се нуждае
същност, дребна га буржуазия е ед Куно. С това един от козовете за III от никакви доказателегва.
Тесняшките „комуни", това са
на недоволна,' бунтуваща се класа. интернационал в Германия пада тдй ка
Обаче, свързана здраво с частната то той чрез германската тесияшка пар стълбовете на буржуазното господ
собственност, тя стои телом на- тия (Клара Цеткин) не вдршеше дело ство, от дето се увеличават бедствия
пялно на страната на едрата бур то иа революцията в Рур и изобщо i в та на пролетарията. Ний трябва с
жуазия и само, при известни усло Германия, а най долнопробен пасифиздм всички сили и сгъстени редове да
вия застава духом на страната на и ,,единия фронт" с шайдеманци. Кьор- нанесем смъртоносния удар на това
пролетариата. Когато прави пос фишеците на III интернационал посте господство, на това отживяло вре
ледното, тя винаги изхожда изклю пенно вече губят значение и той, кри мето си общество, което разделя
чително от своите собственни ин ейки своята измена тмй очвидидна днес, мъж от жена и деца от майка.
се оправдава с имената на II интер , Какво остава за нас работниците
тереси.
национал. Работнич. Комунистическа пар
,., Поради несигурното средно месго, тия в Германия разоблачава непрекдс да направим? Отговора е да се на
което заема всред кръстосания огън ното тая контраретолюционна рол на II редим под знамето на Б. Р. К. П.
на едрата буржуазия и пролетариа и III интернационали чрез „Комунистиче- на революционните комунисти, коя
та против себе си, дребната бур ки работнически вестнин" и призовава то е едничката бойна организация.
жуазия е негодна абсолютно за ни към образуване сдвети и революцията 1есняшката партия, тесняшките „ко
муни" няма да ни помогнат, те са
каква революционна борба ни про там.
кърпачите на буржуазните институ
тив едрата буржуазия, ни против
,i
ти,
— които държат работниците в
пролетириата. Това обстоятелство
Из международното Работническо
невежество и заблуждение.
я прави една вечно колеблива, медвижение.
';
кушава и крайно приспособяща се
Презрете я, заплюйте я и отми
Англия.
На
27
януарий
т.
г.
се
е нете я, защото тя и само тя, е глав
класа. Според интересите си на мо
мента, тя отива ту с едрата буржуа състоял в Лондон митинг против ната виновница за приспиването на
зия против пролетариата, ту с пос окунацията на Рур.
работнишката класа.
Той е бил свикан от общия ра
ледния против първата. Никога оба
Всички трябва да държите ви
че, нейната борба не отива зад гра ботнически юнион в Англия (кому- наги високо знамето на святия проницата на частната собственност. нисти-антипарламенгаристи) с ора летарски принцип, на което е ясно
По положението, което заема в тори от Италия и Англия.
написано: „Освобождението на ра
днешното капиталистическо общестИнтернационален митинг също се е ботниците е дело на самите тях."
ло, наемното работничеетво е ед
P' от Самоков
състояли
на 25 февруарий т. г. в pygE
на революционна класа. При нейна
Лондон.
На
него
съгласно
решени
та малобройност н почти пълна не™1У~ З а и з б °Р и те тесняшката ма
съзнателност в миналото, третото ето на общия работнически юнион лоимотна партия излезе от легловиИ
сясАолие, днешната буржуазия, из съ. говорили делегати от Франция и щето си и
йгна голяма
вр™п 0
ползува тая бойкот на пролетариа Италия (П. Гвалдюси) и Силвия Пан- мегдани и Дмами
•
и
след
тях
с
ки
кхърст и Дж, Уелщ от Англия.
се пак и замълча, но вероятно до

1ШПЕВ< ГОЕНЦ.!

Брой--б.
други избори.
Но нека се запомни. Тя първа да
де сигнала за изборната борба и
тръгна с своите многобройни леги
они от еснафи и малоимотни, въо
ръжени с червено-винената бюле
тина, да щурмува и завладява бур
жуазния общ. съвет.
Този път политическото акробатство и демагогство на тесняшка
та партия стигна своя върх, и за
това може би не въскръсиа „кому
ната", както много пророци, учени
и философи от шарения мост идва
ха, казваха и предсказваха, — че ще
въскръсне пак, но това не излезе
истина.
Тесняшката малоимотна партия
израствала, дресирана 5и опитомена
с камшика на буржуазните закони
в нейния парламент и общ. съвети,
усвои и усъвършенства всички приоми на „демократичната" и дребна
буржуазия и в изборите държеше
най-високо знамето на демигогнята.
Тя обещаваше, че ще се бори
против „боклук-паръса* и „водно
право", като освободи от такси всич
ки малоимотни и работници) Пре
храна, благоустройство, хигиена, про
света и всичко ще се уреди и на
реди, ако се вземе „комуната"—лъ
жеха нейните персони—когато работ
ниците добре знаят, че това ще има
за тях само тогава, когато няма да
има буржуазен строй,
Но въпреки всичко, бедната Ду
навска „комуна" не можа давъскръсне и излъга надеждите на всички
очакващи найното въскресение —
пророци с дълги уши. Днес те, като
истински парламентарци, стоящи на
почвата на „законността и реда"
само протестират против терора на
властта, за похитените свободи на
гражданите избиратели и пр. и пр.
и са готвят за други избори, та
дано . . . Не Дунавската „комуна"
няма да възкрщене вече/ освен ако
буржуазията или дребната'буржуа-,
зая пожелае това, да Измами и от
клони работниците от техния верен
път на решителна революционна
борба, в искането на тесняшко-дружбашко работническо селско прави
телство и задоволи апетита на всич
ко службогонско, адвокатско и мошеническо в страната. Истинското
революционно работничеетво, обаче,
взема мерки, организира се в свои
те фабрики и заводи, дето е събра
но от развитието на капитализма и
е несъкрушима сила и ще даде пър
вата си битка на едно такова пра
вителство, облечено във фалшивата
мантия на тесияшкия „комунизъм", и
ще развее своите победни знамена
на истинския пролетарски комуни
зъм, не над общините и парламен
та; а в своите фабрики, в производ
ството отдето и политически ще
бие своя буржуазен и дребно бур
жуазен противник,—скрит подло и
измамнически в парламента и общи
ните,—за тържеството на пролетар
ската диктатури и комунизма.
Лека пръст! можем да кажем на
всички измрели до сега от скоро
течната охтика на опортюнизма и
реформизма тесняшки „комуни", а
най-лека на Дунавската, която наймалко живя и не можа да се насла
ди на свойта млада творческа енер
гия. Нея нищо не й липсваше: фай
тони, магазини, градини, всичко има
ше. Имаше и аптека, от която земаше безплатно лекарства, но и това
не й помогна. Лека й пръст! Осгаваме със спомените си за нея.

Сжобщения.
До Партийните организации, групи и
отделни доверени лица. Занапред всич
ки дописки, статии и каквито и да
било други съобщения за вестника
да се плшат четливо и кратко и са
мо на едната страница на листа.
Дописки и пр., които не се изпра
щат чрез организациите, групите и
доверените лица освенат там, гдето
няма такива, не ще се печатат във
вестника.
Всички събрани суми от листове
те фонд „Работническа Искра", как
то и тия от продадените марки на
фонда „Работнически Комунистичес
ки Интернационал", веднага да се
изпратят тук и да се продължи усилено продажбата на останалите
непродадени марки.
Листовете за фонд „Работническа
Искра" да се повърнат заедно със
Събраните по тях суми, а там гдето
не са получени такива листове и
марки да се поискат такива от Ц; И. К,

