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PES
no тантината на Бялгарската Работническа Комунистическа Партия и Юниона.
Il-та конференция на Б. Р. К. П. след власт на буржуазната класа в всич
изслушване на реферата по .тактиката ките й форми (крута, умерена и при
на партията и Юниона и станалите ра крита) е първата работа на работ
ническите съвети издигнати от ре
зисквания по него констатира:
волюцията.
I.
2. Освобождаването на пролета
С влизането на капитализма в по
рията
от последните илюзии за ле
следната му фаза — империализма
и световната война, пролетарията е гални възможности, подобрения,
влезжл в гражданска война и борба мирно проникване в буржуаз. власт,
участие в реакцион
за завладяване на полическата власт кооперативизма,
ните
жълти,
неутрални,
черни и чер
чрез революция.
вени синдикати и от борбите за не-.
II.
възможните придобивки и подо
В предсмъртните си конвулсии брения в днешното общество. Идеи
буржуазната класа прави свърхес- те за съветите, революцията, орга
тественни усилия за самосъхранение, низацията, комунистическото строи
като в първите редове на борбата телство требва да се усвоят от про
поставя отделните си разновидности летарията като класа и станат сим
с фирми на „социалисти", „болше вол на революцията. Пролетарията
вики", .националисти", .фашисти", требва да се откаже от наложените
„фронтоваци", земледелии", кемали- му задължения от буржуазията, чрез
сти* и пр. срещу .фронта на работ своето класово насилническо законо
ниците в (революцията. Преживева- дателство и морални граждански и
ния период на капиталистически те религиозни задължения, като от
рор и революционна борба е най- хвърли плащането на данъци, отби
несъмненното доказятелство за из ване на трудови и военни повинно
мяната на работническите „водите сти, участие в избори при всякакви
ли".
Този период е доведен преди случаи и цели, когато те носят обще
всичко^ от противоработническата граждански буржуазен хахактер и
политика на Московския „интерна са надстройка на буржуазните капи
ционал', който от своя страна — не талистически отношения. Той не
е нищо друго освен оръдие на за- признава ценности за буржуазната
падно-лвропейския^ и- -американския --цивилизация"и-култура*"й~се" стреми
капитализъм, пан-ислямския нацио към своя класова. Чистотата на
нализъм и възраждающата се руска принципа на пролетарската незави
селска и градска буржуазия. Болше сима революционна класова борба
визма не е и не може да бъде уче требва да се запази. Само принци
ние на марксизма и съзнателно дви па днес, при явнат*а невъзможност
жение на работническата класа, на на другите средства и панацей на
против — той [е теория и практика „болшевиките" и други буржуазии
на реформистичната буржуазия за разновидности, може да даде хлеб и
държавен социализм, кооперативиз свобода на работническата, класа.
ма и дребнобуржуазния съветизм.
3. Единственната боеспособна ор
ганизационна
форма на пролетария
III.
Комунистическите партии на Ш-я та израснала на революционната ис
Интернационал, политически мета- торическа необходимост — е Ра
моформози на старите социал демо ботнически юнион на производстве
кратически партии — родили се в ните фабрично заводски организаци.
прокламира единственна
епохата до общо-европейската вой та Юниона
програма
на крайната цел — ко
на, школувалн в спокойния живот мунистическото
общество — без ко
на капиталистическите парламентар ято человечеството ще погине. Ни
ни традиции, синдикална дейност, какви манимални програми. Незачи
борба за «големи* заплати, справед тане на буржуазния ред и закони.
лив работен ден, за пенсии и заст Употребява в борбата всички въз
раховки, взаимо-спомагателни каси можни средства включително и въ
и тарифни договори и пр. всичко оръжена съпротива за осуетяване
като платформа на синдикалното ра варварските опити на буржазията и
ботническо обединение, не призна нейните оръдия да върне человеващи възможноста за близкото реа яеството назад към израждане, и
лизиране на максималната програма въоръженото нападение за въдво
иа пролетарията чрез революцията, ряване тържеството на труда.
се оказаха неспособни да водят ра
Юниона възприема критиката на
ботническата класа към крайната й оръжието вместо оръжието на кри
цел, поради парламентарното уча тиката при всяко налично револю
стие в власта и егоистическите ин ционно положение, като существе
тереси на жълти и „червени" масо нна санкция на пролетариата за пра
ви професионални съюзи.
вото му на съществувание като класа.
Юниона решително отхвърля стаНамира че:
за подобрение положението
1. Антипарламентаризма е бойно чкизма
на
работничеството,
като средство
то знаме на пролетарията днес. Пар за борба. При избухналите
вече
ламентаризма с по ниските . свои стачки о т к а з в а всякакво учас
градации — окръзи, общини и пр. тие в ръководството им. но не да
учреждения на съвременната държа- ва стачкоизменици, а хвърля лозунг
м е най-високото изражение на бур и приканва работниците към завзема
жуазната
демокрация, която е била
на фабриките с своя работничес
11
Ще бъде до като се премахна — не
ка
гвардия и конституира фабрични
средство за претъпяване на класо- комитети.
Фите противоречия и заблуда за ра
Юниона е без недостатъците на
ботническата
класа. Премахването
иа
професионалните
синдикални орга
парламентаризма следователно е
низации вкючително и професионал
историческа
цел
на
пролетарията,
вд
то го замени с работнически съ ните синдикати на квалифицираните
оаботници и синдикални функционе
вета на пролетарската диктатура.
ри За да може чрез идеята за ре
Премахване на всички буржуазии волюцията в единична и колактивинститути, без да се оставят и най- нГагитация да обедим на почвата
««яки следи от тях може да стане на пролетарската диктатура, отрича
£ «асилственното техно събаряне ща преди всичко и безусловно чае
%аяизирано-революционно от про ната собственост в всичките и фор
летариата. Унищожението на пълно ми и размери, Юниона задълбочава
?°кокодателната и испълнителна

икономическите борби и ги свежда
до политически: чрез масовата по
литическа стачка и въоръжено въ
стание, без всякаква аритметика на
четвъртинки и пр.
4; Тежкия бюрократически апа
рат, на синдикатите трябва да се
разруши заедно с тях. Безмислените прашни архиви, разбойническото
ограбване оскъдните заплати на ра
ботниците за бюджети, заплати на
привилигировани синдикални пара
зити, контрреволюционни бюро
крати, строежи, заеми, взаимоспо
магателни и посмъртни каси — вси
чко^ това като вредно за интересите
на революцията безмилостно трябва
да се срине от пролетарията и на
негово място се изгражда юниона.
Юниона се изгражда от долу на'
горе в постепеност и ио предприя
тия, а не по професия. Органи на
общия Юнион са юниоиите по райо
ни (индустриални центрове), а тех
ни ';— отделните производственки
единици, които се формират от на
емни работници нямащи други дохо
ди освен от труда си. Испълнителните
тела на заводско-фабричните орга
низации са местните комитети, кои
то ще бъдат и органи на револю
цията, като приемащи пролетарската
диктатура за условие и на органи
зацията и борбата за освобождение.
Съвокупното обединение на завод.ско^фабричните, и районни юниони
в общ Р. юнион се ръководи от
свои испълнителен Ц. И. К. избран
чрез общи конференции.
На юниона не могат да бъдат
членове ръководните лица в произ
водството (административния персо
нал) и работници състоящи члено
ве на всяка друга организация слу
жаща си в живота с опуртюнистичееки методи и цели. Акциите и всеки
дневната дейност трябва да се из
вършва в работническите среди, в
самите предприятия, гдето работ
ника се чувства като двигател на
прогреса и създател на духовните
и материални блага. Юниона устро
йва събрания по предприятия на
работата и хвърга политически ло
зунги.
5. Изграждането на юниона е един повелителен немедлен дълг иа
Б. Р. К. П. Като се имат предвид
трудните условия на социалната ре
волюция сложени днес главно повината на Амстердамския и Моско
вския контрреволюционни интер
национали и техните оръдия в Бъ
лгария — широки и тесни социалисти) еднакво отдаващи се и на бур
жуазния „блок" и властвующите
„земледелии". Юниона в своята ор
ганизация н дейност се характери
зира с своята подвижност и тесни
идейни и организационни връзки с
Б.Р.К.П. — те са изразител на еди
нството и пълнотата на класовата бо
рба на пролетарията. Органа на Б.
Р. К. П. „Работ. Искра" е и ор
ган на юниона.
6. Безработицата в сегашната си
форма е част от социалния въпрос
и като тъй, в рамките на сегашното
буржуазо общество! не може да се
лекува с никакви средства освен
чрез революцията.
Конференцията апелира:
Към всички неорганизирани още
работници, стоящи иа почвата на
класовата пролетарска диктатура да
се организират в Общия Работниче
ски Юнион за своето иалежаще осво
бождение от игото.на капитала.
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Печатарска Произв. Шщгт
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„Еднясш"

Но не всеко „ е д и н с т в о "
ни. прави и силни. С ж е д и нението на о г ж н я с вода
та ослабва о г ж н я и испарява водата. Обединение
на в ж л к а с агнето отдава
агнето на в ж л к а за изидане. Единството м е ж д у
пролетарията и господствующита класи прави
пролетарията техни ж е р т 
ви. Единството с изменни
ците означава п о р а ж е 
ние.
Карл Л и б к н е х т .

Карл Ш ш п р ш „ЕДИННИЯ Фронт"
(Роте Фаие — 19 ноемврий 1918 год.). '
(На апостолите на единството
за в записпото тевтерче).

Единството. Кой може повече да
го желае и да се стреми към него,
освен нас, единството, което укреп
ва пролетарията в изпълнението на
неговата историческа мисия.
Но не всяко .единство" ни прави
силни. Съединението на огъня с во
дата ослабва огъня и изпарява во
дата. Обединение на вълка с агнето
отдава агнето на вълка за изяждане.
Единството между пролетарията и
господствующите класи прави про
летариата техни жертви. Единството
с измениците означава поражение.
Само с едно направление сили се
закрепват чрез обединение, сили на
различни стремления само свър
зват една друга, т. е. отслабват се.
Да обединим еднакво стремящите
се сили е наше стремление.
Да споят разнонаправляющите се
сили. за да задържат и парализират
най-добрите ударни отряди на рево
люцията—това е работа на сегатните апостоли на единствата, тъй
също както това беше работата на
проповедниците на единството през
време на войната.
Политиката е работа, а за съв
местното сътрудничество в работи-.
те е необходимо единството в пъ
тищата и целите. Който е с нас съ- *
гласен в пътищата и целите, той е
за нас желания сътрудник. Единство
в духа, мисълта, волята и действие
то : само това е истинско единство.
Единството на фразите е призрак,
заблуждение или лъжа. Апостолите
на единството искат такава револю
ция, която едва още що се започва,
още днес да се ликвидира: те искат
движението да вкарат на спокойни
релси, за да спасят капиталистичес
кото общество, те захипнотизирват
пролетарията с фразите на един
ството, искат по пътя на възстано
вяването класовото господство и
удържанието « а екоиомическото
класово господство (буржуазията)
отново да истърнат властта из ръ
цете на пролетарията. Те нападат
нас, защото пий разоблачваме тези
им намерения, тъй като ние честно
и сериозно мислим за освобожде
нието на работническата класа и за
С о ц и а л н а (комунистическа) рево
люция.
Можем ли ние да бъдем единни
с тези, които не се явяват нищо
друго освеи социалистически пре
облечени агенти на капиталистичес
ките екзекутори ? Допустимо и въз
можно лие на нас с тях да се свър
зваме, без да станем Съучастници
на техните замисли. Единството с
тях било би вреда за пролетарията,
било би предателство на социализ
ма и интернационала. Те не заслу
жават никакво ръкостискане, с тях
е нужно да се води не обединение,
а борба.
Трудящите се маси ще се явят
изпълнители на социалната револю
ция. Ясното класово съзнание, ясно
то съзнание на своите исторически
задачи, ясна воля към тяхното изп ъ л н е н^и е, уверено-целесъобразна
активност — ето ги качествата, без
които те няма да могат да осъще
ствят своето дело.
Разсейване лъжливите фрази за
„единството*, разяснение вредата от
всяка половинчатост и умереност,
разоблачване на всичките фалшиви
приятели иа работническата класа е
наи-първата задача днес, повечето,
от всеки друг път.
Само от безпощадната критика
може да израстне ястност, само от

Стр.

Когато, обаче, в последствие на сце
ясноста—единството на мисълта,
целите на желанията, които ще ната се явяза Социалната демокра
родят сили за създаване на новия ция, като политическа сила на про
летарските интереси в рамките на
свят Социализма (комунизма).
капиталистическото общество и за
Забележка: всичко в скобите е от ре говорва за крайната цел, тя увлича
дакцията на Бюлетина на Руската след себе си тия синдикати и създава
Работ. Ком. Партия от гдето и взе нови с политическа окраска на кла
маме настоящата статия.
сов характер; тогава буржуазията
Тесняците лъжекомунисти, които пече схванала перипетиите на бъза да продължат дните на своята дащите си неминуеми борби, за
разлагающа се дребно буржуазна стъпва страната на ред с първич
котерия, не се срамуват да лицеме ните работнически организации и
рят и кошуисгват с паметта на про този на неутралните работнически
летарските апостоли Карл Либкнехт синдикати за борба против вече обо
и Роза Люксембург. Горната статий- собилите се като класови работни
ка показва, че паметта за Либкнехта чески синдикати и социалната домоу тесняците не е свързана с ми крация.
сълта на пролетарския учител и бо
Социалната демокрация с своя II
рец. И когато те днес говорят и интерационал, обаче, като организа
строят ,общи фронтове' и „работ-. ция* не на класата в производство
ническо-селски правителства', те то, а на обществените политически
разкриват циничността на своето ма сили вън от битието на работници
родерство с ценностите на великите те, не може да стане класова и
борци за освобождението на проле непримиримо бойна, а толко външ
тарията.
.
но класова, а вътрешно и в водителството буржуазна, и в критическия
момент на класовите противоречия
при мировата империалистическа
война тя се еле с буржуазията. :,
Миналото на пролетарията като
Ето защо при зараждането и про
историческа класа ни дава същес
възгласяването
на идеята не'на-nipтвени факти за ориентировка в бъдобреоие
на
работническата
класа,
дащите действия на класовото осво
а
за
освобождение,
чрез
руските
бождение. В рамките на капитали
стическото развитие с вдълбочава .болшевики" и III московски интер
нето на икономическите противоре национал, Социалната демокрация се
чия, между пролетарията и буржу- яви веча готов и обработен мате
азтята, се появиха и проистичащите риал от буржуазията и империаласi:,'
от тех класови стълкновения. От тите против комунизма.
С момента, когато в Руската ре
дълбочината на класовите противо
речия между тези две антагоиисти волюция взе надмощие над проле
чески класи се определяха и харак- " тариата дребната буржуазия и зна
терите на класовите конфликти, а мето на пролетарското класово ос
ч
от характера на конфликтите се фор вобождение бе снето и знамето с
буржуазно
реформистическо
за
са
мираха методите и тактиката на кла
мозащита и подобрение в рамките
совата борба на пролетарията.
на капиталистическото общество,
В първата епоха на капитализма, буржуазията измени своето отноше
даже и най-учените социолози и те ние към руската революция. Миро
оретици на пролетарското истори вата, буржуазия намери допирни
ческо битие, като Маркс и Енгелс, точки с руската съветска и се пре
не . допускаха освобождедието на хвърли мост скрепен със скобите на
пролетарията иначе, освен като дълг икономически и политически дого
процес от прогресивно усилващи се .* вори. • . ••
'''''••"..:'
t
класови противоречия и стълкнове
И днес когато класовите противо
ния, с растеж на класовите борби
до социална революция и диктату речия между пролетариата и бур
жуазията са встъпили вече във
рата на пролетарията.
Тъй като пролетарското класово форма не на к о н ф л и к т , ; а.'въвсъзнание расте не вън от производ взаимно исключван .в человечествените отношения, а вътре в тях, ското общежитие и пролетарията
то логически не можеше да пред- встъпва във ф а з а т а на своите
шедствува и надраства развитието висши исторически задачи — ре
на икономическите и обществени си волюцията за освобождение; той
ли на капитализма; следователно и издига и свойта най-висока органи
характера и методите на класовите зационна форма на класова спло
борби на пролетарията* требваше да теност—Общия;Работнически Юнион
се развиват в прогресивно изострю- на организирани работници в рам
ките на производството и с челен
ване.
ударен
отряд от най-съзнателната
По такъв начин и пролетарията
му
боева
част Р. Ком. Партия. Той
в процеса на класовите стълкнове
ния създаваше, въз основа на свои неминуемо, в борбите си с господ
те методи и тактика; своите работ ствующий капиталистически строй,
ще срещне всички досегашни създа
нически класови организации.
дени
форми и организирани в тях
Като първичен тип може да се
да стоят на страната!на
вземе работническа организация на работници
буржуазията.
Това ще стане тъй,
взаимопомощ, благотворителност, ре
всички видове и типове;на
лигиозни културни задачи и трудови защото
работнически организации създаде
корпорации. Такива организации си ни
до сега, стоят преди всичко; на
поставят за цел чисто лични инте почвата,
не на непосредственото кла
реси, в тех още нема идея за кла
освобождение на пролетариата,
сова борба и защита, те търсят зло асово
на почвата на класова защита, по
то за тех като класа в самите себе добрения
реформи чрез парламен
си. Макар и невинни при своето за таризма и истачкизма,
взаимопомощта
раждане подобни организации са би и кооперациите в рамките
на капи
ли нетърпими от боржуазията, коя талистическото общество. Ето
то подозирайки класовия им харак всички видове „социалисти" и защо
„ко
тер в основите, ги е преследвала.
мунисти", които превъзходно съПосле първичните благотворител жителствуват с буржуазията във
ни работнически дружества и брат всичките нейни институти и се приства вследствие вдълбочаването на миряват чрез реформи с целия неин
класовите противоречия, в средата жесток и безсмислен живот, са найна работническата класа израства непримиримите противници на про
идеята на солидарност и необходи летарския комунизм изразен чрез
мост от класова защита и борба, въз Общия Работнически Юнион начело
основа на която се създават работ с Работ. Ком. Партия и Работи. Ком.
нически дружества, които освен вза Интернационал. Тъй, че не само со
имопомощ и благотворителност си циалната Демокрация на II и Ш/г ин
поставят и задачи за защита и бор тернационали и Амстердамската ин
ба. Техния мироглед не се разширя тернационална синдитала, но и Ш-я
ва по далеч от материалното битие Московски интернационал и .черве
и те не дорастват до положението: ната московска синдикала" са вече
да заговорят за своето класово ос упора на буржуазията, както и
вобождение. Това са работническите всички, благотворителни, религиоз
синдикати, но още неутрални и не ни, културни работнически дружест
политически, но в тях боржуазията ва и неутрални и жълти синдикати.
вижда вече зараждането на своя кла
сов враг на бъдащи стълкновения.
От всичко става ясно, че на съз
Против тях, заедно с всички свои нателните работници мястото е в
средства тя взима първичните вече Общ. Р. Ю.ЧИОН, а освобождението
реакционни работнически организа чрез революцията под знамето на
ции под свое покровителство и за Раб. Комун. Интернационал; а това
щита и ги вмъква в борба с работ значи освобождение на работници
ническите синдикати в техните ико те от заблужденията на миналото
номически и стачни борби.
и встъпването им в настоящето^

От
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лист за пожертвувания, за да може
посредством тях да се ревизира про
цеса ми, Събраната сума моля да се
Една органическа криза разяжда изпрати веднага на жена ми Клара
държавата, една непреходна криза Хйолц, Faikenstein i Vogtland Amtssfrasse
разклаща устойте на буржуазного 2. Жена ми за сега е в Берлин, но в
господство, произтичаща от общата най-скоро време ще се върне в Vagtсмъртна криза на капитализма. Кри land. Централния комитет е про
зата на капитализма и съвремената тив това ежбиране, но с своето по
буржуазна държава съществува още ведение те сами ме заставя да на
от преди войната, тя е резултат на правя тази крачка. Другарки и дру
вътрешните противоречия на капи гари, изпълнете дълга си и не оста
тализма, тя е една историческа не вяйте да изгният из затворите ва- .
обходимост. Войната изостри тая шите борци по заповед от цен
криза, за да я доведе до нейният тралния комитета
естествен край. Най-ярко изражение
Революц. привет: Макс Хйолц.
на тая криза в бурж. държава е
Братският
комун. раб. вестник,
финансовия банкрут на последната, като печата двете
писма, съобщава,
който се утекчава още повече от че неотдавна бил преместен
Хйолц от
данъчните тяжести над работниче Мюне от Мюиетер в един из
ската класа, между многото други рите на Бреслау, че при товазатво
пре
причини, които правят живота про местване бил направен опит от сме
сто невъзможен.'.
ли и предании революционери да
Финансовият банкрут на държа бъде освободен Хйолц, който опит
вата най ясно се вижда в разруше за нещастие не сполучил. Като за
нието на стопанският живот и не клеймява злорадата и тържеството
сметните, стигащи вече до милиарди на всички буржуазии вестници за
държавни дългове. Той ще съпро това, че избягването на „разбойни
вожда буржуазната държава, която ка Хйолц" било осуетено, братския
прави саърхестествени усилия за наш орган прибавя, че не по-малка
самосъхранение чрез своите „десни" е била радостта и на комуниститеи „леви" партии.
тесняци, която те от блтгоразумие
За своето съществувание буржу не заявиха както другите. Че какво .'
азната държава прави маса разходи може да им донесе освобождението
повечето от които съ непроизводи на един герой на делото "тем — фрателни, невъзстаиовяеми. Войните зйорите и страхливците.
създадоха нови непроизводителни
Виле да е Хенрих Брондлер — то
разходи кръгло 150 милиона лева гава
работата е съвсем друга, при
за инвалдни пенсии, без да споме
иронично дописника. Брондлер
наваме сумите, които държавата е бавя
и
светски
има и в салоните
харчила за същата цел като издръж знае как дамаисри
се
държи
и ако потряб
ка на постоянна войска преди и се ва кандидат за едно „работническо
га жандармерия и „трудови" набори. прзвителство" и за министър го бива.
Това са милиони и милиони сред А Хйолц? Защо да го освобождават?
ства неподаващи се на пресметане. Кой знае какво ще им докара, до
А нека се забележи, че всички раз главата. Вместо „работническо* пра
ходи на сжвр. джржава см непро вителство я диктатура на пролета
изводителни от гледището на ин рията я, вместо истеричните им кря
тересите на работн. класа; те еж съци за контрола над производство
разходи за поджржане на класово то — я завземане на производството '
то господство на буржуазията. от пролетарската класа. Как, но това
В свръзка на тоя финансов банкрут, би било гибелно яа москолската дър
които днес не може при неговата жавна политрка, може ли да бъде?
очевидност да се оспори от никого,
Най-накрая се декларира станови
е и предаването на много хиляди ва
гони камени въглища, хиляди ваго щето на левите комунисти по въ
ни и подвижни материали, множе проса—именно, че ние не можем !;
ство локомотиви и хиляди и хиляди да възлагаме надежди на буржуазедър и дребен добитък, който по ния съд да освободи Хйолца, че ние '
договора за мира, България е за сме убедени, какво неговото осво
дължена да предаде на съглаше бождение може да стане ведно с
нието и неговите балкански оръдия освобождението на целия германски
— правителства на Югославия и пролетариат, в вихъра иа револю
Ромъния. Тия обстоятелства, при цията. Не можем, обаче, да не се ;
бавени към останалите, ще дораз-, отзовем от все сърдце на викът за
рушат стопански и финансово Бъл помощ от изнемогващият герой, за
гария и ще я доведат до един пъ да бъде облекчено колко годе теж
кото му положение. Хйолц е бил
лен и сигурен смъртен крах.
винаги мил до сърцето на левите
Контрибуцията която съглашеи- комунисти и не веднаж на дело те
ският империализъм наложи, въз са доказали това,! този път пак ще.
лиза годишно на четри милиарда го докажат.
при един общ 'държавен бюджет от
три милиарда лева с един дефицит
от един милиард лева.
(Следва).
Хасково. На 25. II. т, г. се произ
веде избор на комисия за облагане
жителите на градът ни с данък вър
ху общия доход. Този избор не бе
задължителен и затова от 3935 глаПан нещо за ХНзлцп.
соподатели сравнит, общин, избори
Братския комун. раб. вестник в за тези гласуваха общо около 1600
Германия, в един от последните си избиратели — мъже и жени вдови-.
броеве печата едно писмо на Хйол ци, от които 800 гл. за „комун.*,
ца от затвора, заедно с друго от 500 за земледел. и 300 за блока.
една комунистка, която препраща
Най-живо участие в този избор
Хйолцовото писмо. Понеже от тия взема тесняшката лъжекомунистич.
. писма за лишен път се вижда низ партия, като агитаторите им спокото и подло поведение, което гер хождаха избирателите в къщите им.
манските тесняци-комунисти държат
С това си участие тесняците за
спрямо героя, изнемогващ из затво блуждаваха
като се изрите, ние предаваме текста и на берала тяхнаработниците,
комисия
щяли,
да об
двете писма.
ложат капиталистите с данаци, а ра
Аусбург, 24. 1.1923 т.
ботниците да ги освободят от таки
ва, — О! жестока заблуда и свеСкъпи "другари,
Молим ви да напечатате тук'при щенна глупост. Нека ние работни
ложеното писмо от Макс Хйолца с ците добре разберем и запомним, че
дата 21. I. 1923 г. Ние мислим, че докато съществува днешното управ
това писмо, разбулваще безбожно ление и система на капиталистичес
то подло поведение на центр, коми кия строй, —. ще има да робуват и
тет на Герм. К. Партия по отноше плащат работниците, до тогаз до
ние на затворения Хйолц, трябва да когато не се отърват от игото на
стане достояние на другарите. Бъ капитализма, а на лъжекомунистите
дете така добри и напишете нещо Можем да кажем следното! до вч£
след писмото на Хйолца. Същеврет ра говореха „този който говори за
той
менно ви молим да им изпратите Дребни придобивки и реформи
9
е
враг
на
революция^*,
а
днеска
един екземпляр от вестника, в кой
същите говорят и отиват да се бо
то ще бъде напечадано писмото.
Революц. привет: Моника Ш. рят за дре б н и придобивки - сиреч
те са истинскине врагове на ревоЕто самото писмо на Макс Хойлца: люцията.
ревоСкъпи другари,
Най-горещо ви моля, щото вие в
вашата околия, а също в Нюренберг и Зелб да дадете ход на един
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