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He в изборната борба, а
в огжня на гражданската
война с йуржуазията н всич
ки дребносо§ственически елементн от каквито е сжставен комунизма т тесните
тука и в Русия е вашето
спасение.
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ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
:наемател

Печатарска Произв. Кооперация „Единстве"
ВАРНА

вшт

щищава и регулира от обществена дълг— не е действителният защото'
; комунистическа власт, като изрззи- външните дългове на Болгария не
тел и защитник на волята на об со в българ. левове, а в чужда ва
Днес когато локвите кърви още ват, но в обществените отношения ществото, за запазване от возраж- люта, в злато, Фактически държ.
> дането на класи, съсловия, експло дълг е най малко седемдесет мили
не СА изсъхнали по улиците на те упорствуват и до днес.
атация, покушения, паразитизм и арда лева!
Ямбол, Нова Загора и София, от
Тази форма на анархизъм се тео- '• посегателства над него.
За тоя колосален дълг годишно
уличната борба на 26 того, пред ритизира от руския княз Кропоткин.
Анархизма
в
Бългврня
доби
издоржавата
требва да плаща про
пресните гробове на десетина доб Ако чистата форма на анархизма
лестно заганали в борбата идеали именно: ортодоксалния анархизм — 1 весно значение не вследствие логи- центи и др. четири милиарда лева,
сти и пред неколко десетки вече свободата на личността—застъпван ката и силата на анархистическите т. е. колкото целият си сегашен
| научни дисциплини, а вследствие из- бюджет!
томящи се из затворите български днес от руските, анархисти братя |мената
на тесняшката комунистичес
Какво означават тия километрианархисти, ние не можем да се Гордина т. е. Пан Анархизм (Все а партия
на боевата задача: осво чески цифри изразяващи финансо
не спрем на това явление и го пре Анархизм) що значи: анархия в кбождението
на пролетарията. Част
ценим от наше работническо рево производството, анархия в об [от работнияеетвото в тази партия вата криза на България, ако не
люционно комунистическо гледище. ществото, анархия в семейството, 'и то една от най-решителното за един безвъзвратен финансов бан
крут, който стопанската разруха
Разрушителната с и л а на ка анархия в научните дисциплини и пр.; революционна борба, но не стопи прави още по сигурен и близък.
питализма над дребното производ то кропоткинский анархо-комунизм ла основно в своето съзнание на
Не може да боде развръзката
ство не остана не забелязано от трябва да се разглежда само като шочвата на принципите на класовата, друга освен умиране на бурж. дър
дребно-буржуазната интелегенция. най-вулгарен опуртюнизм на орто ,: борба, се увелече за повърхпостна- жава и торжеството на пролетар
Германския народен учител Штир- доксалния анархизм. Вътрешното j та революцноаност на анархиствую ската диктатура.
нер, стана анархист-индивидуалист, противоречие на кропоткиновската <.• щата у нас радикално мисляща бур
Въпреки всичко това, финансисти
не за друго, а за това, че той иска научна дисциплина е нейната двойст жуазна и н т е л е г е н ц и я и днес те на современата, отживела вече
ше человека да бъде такъв каков- веност: на колективизма в производ плаща своята дан в името на пси- исторически времето си, държава
то беше до властната разрушителна ството и анархията в обществото. , хологичеки абсурди. Че не с такива правят безполезни и отчаяни опити
сила на капитала, но свободен от фео Това в теорията приложена на прак принципни методи и тактика ще по- да я спасяват чрез „уравновесяване"
дализма. Той не желае да експлоа тика безусловно застрашава проле ' беди пролетарията ние сме го ка на бюджета й. Всичко напусто!
тира, заповедва и управлява други тариата с бждащи най-возможни ек зали. Тези методи изразени в соби Нищо не помага! Громадата на
го, но не желае и да бъде експло сплоатации на по-силния над по : тията в Ямбол сега от анархистите дълговете расте прогресивно е вът
атиран, заповедван и управляван от слабите. Теорията на свободните до и избиението на тесняците в Кюс решната й органическа и смъртна
никого, било то от чаено лице кла говори е сама по себе си, преди тендил миналата година, само пот криза.
са държава или общество. Той же всичко, теория на търговски прои'з- върждават нашите тезиси, изложени
„Съкращенията" на чиновничес
лае да произвежда, да се труди, да водственни соглашения и всякога • в статията на един от предидущите кият персонал за „подобрение" по
i.
номера
на
„Работ.
Искра":
„Буржу
е
в
полза
на
по-силния.
Само
един
разменва и чрез размената да полу
ложението на останалите на служба
чи всичко на що има права неговото конкретен возможен пример е до а з н а и пролетарска тактика и стра- за сметка на уволнените сощо не
^тегика.
„в.,,революцианн.тае.
„класс
ви.
материално естество и морално „Аз". статочен да ни убеди в нейната ос-тгдаагат "~Економийте"~^ъщо~" еж'
Капитализма" с всички средства оба -новна-вредностг-Да-предположиму-че ,' стълкновения".
безпомощни: Механизма на буржуНие,не сме от тези дето ще осо- азната доржава отива вече към
че разрушава из основата тези же на порвня ден после пролетарската
лания, на идейния еснафлък и революция вместо пролетарска дик дят анархо-комунистите, че те сос полно и сигурно разложение, което
Ширкер обявява разрушителна вой татура в международен мащаб, се своите акции ще дадат повод на бур е безпогрешен признак за нейната
на на капитализма с всички сред водворяватанархо-комунистическите жуазията да усили терора от горе близка смърт. Противоречията рас
ства. Обаче колективизираиия екс ня свободните договори комуни. И над пролетарията, защото сме дъл тат за да я сринат. Революцията
плоатиран труд от капитализма, ос при договорването комуната на мор боко убедени, че буржуазията е все- дебне за да я убие.
тава дребно-буржуазния мечтател ския международен транспорт, като кога еднакво терористична, и тя е
економически много немощен, в най-мощен фактор в живота на об сниеходителна към пролетарията са
своите средства да премери силите ществото, догоаорва с отделните ко мо когато той е безпрекословен роб
Руските другари работници кому
си с съвокупността на капитала и муни: свободни договори, които без^ или покорно оръдие; а на такова
глупаво
состояние
на
работничестнисти за нас.
той се отдава на борба на дребно условно ще бодат: „ако щеш". Тя
вото
ние
не
сме
партизани.
ще
завоюва
за
себе
си
привилегии
т. е. на едноличните терори.
„Съгласно тактиката на нашия
и облаги произтичащи от размените
Революционния съзнателен про интернационал, всеки сознателен
Прудон и Бакунин обаче, вече и доставките, — като счита своите летарият, носител на левия комунисолидни радикално мислящи бур потребности по високо от тия на зм, от казаното по горе се вижда, комунистически работник • пролета
жуазии ителегенти, анализирайки другите комуни и по таков начин че нема никъде допирни точки и рий е длъжен да бойкотира парла
капиталистическите
противоречия се налага като господствующа. То общо с анархо-комуиизма. И до кол мента и органите на всички местни
(окръжни, градски,
по дълбоко, извадиха по други за ва може да стане и в сяка страна и кото анархизма се изрази в Бълга самоуправления
и пр. съвети), до когато
ключения. Прудон и Бакунин виж с всички производствени отраслия, рия, като чиреп от разбилата се и- общински
служат в поддръжка извътре на
дат злото, не в самия капитализм а невъзможността да се сключат дейно теснящка партия,—постепенно те
капиталистическия строй. Ние про
като економическа система, а вооб свободни договори, безусловно ще ще изчезне, и то не вследствие са летариите нямаме сметка да попра
ще в частната собственост и власта. доведе (да кажем сощо вов водния мо репресиите от страна на буржу вяме и подобряваме буржуазните
Те не могоха да разберът че власта транспорт) отделните комуни до кон-, азията, но и вследствие своето идей закони: ако даже ние и изпратим в
е израз на волята на класовата ча куренцни и взаимни корвави столк но безсилие.
буржуазните учреждения наши из
ено собственост, и че при изменени новения. Договорите при анархо ко
браници и депутати, то те там е
ето на чаената собственост в обще мунистическото общество, разбира
своята критика и искания дълбоко
ственна изменява се и съществото се. не могат ни да бодат задължи
не могат да изменят сегашната екна власта. Тъй, че ако власта при телни, ни наложени; защото в об
силоататорска система: най-мнго, те
(продолжение
от
брой
8).
чаената собственност е оръдие на ществените отношения няма ни из
ще може да се добият до дребнич
„Нздежният' чл. 121 от договора ки безполезни изправления, които
имотните за защита на чаената соб разител на}колективна мощна общест
ственност и класовите привилегии; венна воля, ни регулатер т. е. от за мира не ще може да спаси поло само ще тормозят приближаващето
жението на безвъзвратно фалира се разпадане на капитала и по та
то власта при обществената собст съства властта.
венност и безкласовото общество е
Абсурдноста на анархо-комунис- щата, все повече и повече държава; кжв начин ще продължат нашето
необходима за защита против же тическите теории испоква на лице отсрочката която тоя член пред угнетяваме.
лания, опити и покушения на отдел при най-малък критически анализ, вижда за плащането на репарациите
Or това, което ние виждаме в из
ни личности, групи и сословия да техната ефемерност малко привли създава само праздни илюзии у наив пратените ни Бургаски и Плевенски
ните,
които
ще
плащат
репарационсе (наложат на обществото било с ча мислящия пролетарият. Иначе и
позиви, българските леви комунисти
възстановяване на чаената собствен неможе да бъде. Анархизма се яви ният дълг.
протестират против участието на
.
Към
казаното,
за
да
се
охактериност, било с експлоатация или па като отражение на анархията в ка
лъже-комуиистите-тесняцн
от III ин
разитически живот. ТАЙ че безвла- питалистическите отношения, израс зира още по ясно финансовата раз тернационал в парламента и в яну
стниците Прудон и Бакунин додоха нал на почвата на разрушителната руха на държавата, требва да се арските буржуазии избори. Също
в положението: за да уничтожат сила на капитала над дребното про прибавят и тъй наречените дър това постоянно прави и „Работни
бълхата, най-рационалното средство изводство. Дребната буржуазия от жавни дългове: Консолидираните ческа Искра". Този орган на нашия
2,786,449,581, летящите 430,470,000
е да се запали и изгори къщата.
говаря на разрушението на нейното лева образуват външните държавни интернационал постоянно запознава
Ценостите на сътрудничеството и битие с обратната теория за разру дългове на държавата, к о и т о работниците и с основните мотиви
разделението на труда в капи шаването на капитализма. Маркс възлизат на 3,216,919,531 зл. франка. на нашите борби, ту в Англия, ту в
Германия, ту в Русия, Българските
талистическото п р о и з в о д с т в о . обаче иследвайки капитализма схва Вътрешните дългове на държавата, другари
на висотата на дви
на
не
само
неговата
разрушающа
също консолидирани и летящи, жението стоят
за о б щ е с т в о т о , бе вече тъй
и
не
е
далеч времето, ко
очебиющ факт, че те, като цен рол но и тенденциите на съзида произтичащи от вътрешни държ. гато тези верни часовой на револю
телните
елементи
в
него,
а
това
бе
заеми, свърхеметни кредити и пок цията действително ще ни додат на
ности за человеческий прогрес тряоваше да се признаят като обще разделението и колективизирането риване дифицити по редовните и помощ".
ственна необходимост и анархистите на труда и израстването на проле извънредни бюджети на доржавата,
(Из 13 Бюлетин на братската 3. Руска Ра
от индивидуалисти — безвластници тариата като обществено истори возлизат на 3,782,421,590 лв.—об ботния.
Ком. Партия).
ческа
съзидателна
сила
на
комунис
щият
дълг
на
доржавата
возлиза
трябваше да станат колективисти
тическо
общество,
което
може
да
се
в
цифри—
от
вътрешните
и
външ
безвластници. Свободата на личноста осъществи само чрез пролетарската
в производствеините отношения, ве S S w a 1 - До момента на унищо- ните дългове—на кръгло седем ми Четете и подмржайте материално „Ра
лиарда, но нека се забележи че тоя ботническа Искра".
на калСПТе И 33
че, за тях ставаше очевидно, че се Евнет? "
следите
на калсите *
—
йскдючава и те трябваше да я жерт

ftnm 1ащ ш Шщш.

Стр. 2.

тмен ж и в о ь
Плевен.
На 26 март бе свикана партийна
конференция присъстваха делега
та напдките в 6 отделни фабрики и
по големи работилници, избра се в
същата конференция М. И. К. на
плеваенската Работ. Комунистическа
организация. Всека седмица орга
низацията свиква дискуциони събра
ния, които се посещават добре.

. РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА
Австрийското работничество се
намира на кръстопът. То е наситено на поедателствата на „социал-,
ната- л е м Е ш * • и от безполезнината" демокрация
те „протести' на „комунистическата"
партия.
Появата на Австр. Раб. Комунист.
партия, която немедлено да поведе
работниците към отбрана, нападе
ние и победа е една извикана от
нуждите на времето историческа
необходимост.
!

Англия,
•
Числото на безработните в Англия
на 26.11
до 1,328,000.
*ь.п е достигнало
достигнали ди
•,«»,-Господа- работническите водители
Рамзей, Макдонал, Тома, Филип и
др. днес, четвъртък, са поканени
на вечеря от краля » Букигамския
палат. Вижда се, че предстои ново
спадане на работническите надници.

Брой 9
ни социалисти, защото те задържат
с бюлетината и не посочват на ис
хода с оръжие в ръка на работни
ците да се освободят. Не в избор
ната борба, а в огъня на граждан
ската война с буржуазията и всички
дребнособственически елементи от
каквито е съставен комунизма на
тесните тука и в Русия е вашето
спасение.

Ловеч.
Югославия
Т е с н я ц и т е п а к б и т и . На 18
Унищожената
в
коте- март на, митинга трябваше да се
комунисти
рийни борби лъжекомуиистйческа явят всички с е л е н и
с лозунгите и знамената си в Ло
партия
от
Югославянското
прави
Германия.
>•.;,
телство с обявяването й за „неле веч. Но и з м е н и ц а т а на единия
. Мчрката се вече „стабилизира1!. гална" м. г., през месец яиуарий т. фронт дружбашка полиция, за
Австрия.
Социал-демократи и синдикати мо г. в Белград се е възобновила под седнала в окопи, наби тесняшките
Виена, 17 марш 1923. гат да тържествуват: дълго време името Независима
работническа групи на общо основание и взе тро
. . . И тук както извсекъде: бур- чакаха те да се осъществи мечтата партия. За своя задача те я про феи черзеновинените им знамена и
жуазията се окопити и взе инициа им. Но със застояването на марката гласиха :
като победителка влезе в града.
тивата в свой ръце. Реакцията се германските цени на стоките се из
1) Отбрана против реакаията.
Градските тесняци се събраха до
засилва. Виновна затова е на нър- равниха и с ония от външния па
2) Възстановяване
на граждан 90 души в салона на протест, но
во място .социалдемокрацията", а зар, експорта спре и производството
ските и др. права на работничес нямаха здрави гащи да протестират.
на второ не много отдавна родена замира. През януари от 38 синди- тта
кл^са
След като намериха скрити зад клу
та „комунистическа" партия. Виен ката с 5-8 милиона члена 252,873 д
3) Борба за легалност, т. е за ба в дървата Цачо Сяров, а в една
ската „демокрация" е позната в ис бяха безработни и в 37 съюза с 5
на съществувание и бор
св^0да
вършачка депутата Неков и ги до
торията на работн. интер. движгние милиона члена работеха. 621,244 с £ д ц
^
ведоха на събрание, последните из
F
като найопортюнистическа. Тя и намалено работно време. Числоао
Орган
на тая избораджийска пар говориха: „другари и другарки, хай
днес безрезервно и открито дава на безработните след яиуарий се ;е
• подкрепата си (чрез вота си в пар увеличило. Според официалната ста тия е в. „Радник", който след пре де да се разотидем мирно и тихо.
ламента) на Зайпеловото правител т и с т к а на 19 февруари е имало глеждане, по искането на Белград То ще му дойде времето, пък и на
ства (христ. „социалисти") в данъчно 393,000 съвсем безработни. А дей ските административни, власти (пра реждане нямаме".
то заробване на работнич. класа, а ствителната цифрт требва да надми вителството), от Белградския окр.
Ето храбрите революционери при
чрез умишленото си колебливо дър нава половин милион. От тях само съд. е бил одобрен и с това се раз- пълното методично отстъпление оти
жане спремо хакенкрайцлерните (нац. 144,312 получават нищожна помощ. , решило понататъшното му излизане. ват назад и водят масовата партия
Устава на тая партия (отговаряща заднешком към победа. Другарите
„соц.") се явява като интелектуален За четирите следующи седмици чис
виновник в зачестилите напоследък лото на безработните пак се е уд на българската тесняшка партия) работници от града и селото и тоз
убийстаа над работници. Тукашната воило. Със семействата си, инвали ; също е бил прегледан и намерен за път почувствуваха на гърба си ка
„соц. демокрация" има решающе дите от войната и неспособните за законен.
кво могат да получат от функционе
Чудна идилия между правителство рите и партийните бюрократи, и след
влияние в синдикатите. Тя е в със работа, в демократична германска
тояние чрез силата на последните република, се намира цял милион от то на Пашич и югославянските оръ ва ли да се влачат подир тях, да ги
най-малкото да ограничи терора на гладующи, обречени и а г л а д н а ! дия на III интернационал, които те избират и да правят избори.
„нац.-социалистите". Но тя не же смърт. Ежедневно се чуват съоб; първа се конституират като легал
Ето над що следва да се зами
лае това! Защо? Това е въпроса щения за спиране на производство на партия 1
слят.
върху който се заммслюват много то или за ограничаването му. Спо
..••''•
работници и намират отговора му: ред статистиката н а синдикатите Цейлон. ,
Агенция Райтер съобщава: От две Хасково.
„соц. демокрация" предпочита бур- най-голямата безработица е в тютю
жуазията и реакцията чрез една невото производство 23"8°/о, в стро седмици стачкуват 15000 кули, кои
На 11. II. т. г. се произведе избор
„ р а б о т н и ч е с к а в л а с т , " за ителното 12.4, съюза на фабрични то работят по железнопътната ли за общински съветници. Нашата
щото под черните криле на реак те работници 4-2°/о. На всеки сто ния. Влаковете са спрени. Стачко- група излезна с позив, в който по
цията тя се чувствува сигурна и члена се падат при тютюноработни изменници няма. Това е първата го сочи, че всяко участие в общината,
спомойиа.
ците 53-4 с намалена работа, при ляма стачка станала сега в Цейлон. които и да са те — създават живот
Сенегалците в индийския океан ня
На второ място е виновна „ко текстилните работници 39-7 °/о, при мат синдикат, макар да са подавни- на господствующий строй, а мизе
мунистическата" партия. Нищо чуд обущарите 64'6%.
ци на Британското кралство. Затова рия и теглила за работническата
но. Тактиката и политиката на III я
солидарността им е тъй здрава и класа, бойкотира всякакви листи.
И-л въобще засилва реакцията и ос- Белгия.;' "'"-/.;:
Лъже-комунистическата партия йз'"'"'.:/'':.\'''r': ' r ' :; *t 7 ; непоколебима.
лабва работничеството. Тази такти
лезла с четире подред разнообразни
В белгийския парламент е внесен'
ка и политика са виновни за днеш законопроект, според койго се npef
позиви и един такъв на турски език,
ния упаднал дух на работническата махва осемчасовия работен ден и се
с които апелира: „Напред към ур
ДОПИСНИ*
/
класа.
въвежда десетчасовия. Приемането
ните с червено-винената бюлетина
на
законопроекта
е
сигурно.
Още
Тукашната ..комунистическа" пар
за завладяване на Хасковската ко
тия се появи преди пет години на от сега на много места в провин Русе. 18 март 1923 г.
муна", обаче, при проверката на
австрийския политически хоризонт цията е премахнат 8 часовия раб.
На 18 март, < на повсеместната ак резултатите се указа — назад, —
с истински революционни лозунги: ден — със съгласието на соц.-демо- ция на тесните социалисти по слу вместо пълна комуна не можаха
„Социална Революция", „Диктату крацията и синдикатите. Същевре чай разтурянето на камарата, мла поне да си изкарат 7-тех съветника,
jj
ра на пролетарията", „Властта в ръ менно расте и безработицата.
дежкия и женския ден, говориха на които напред имаха.
цете на работническите съвети".
събрание в цирка четирма техни
На 15. III. т. г. се избира посто
Без да проследим „еволюцията" Полша.
оратори. Един млад адвокат от янно присътствие. От общия съ
на тия лозунги нека видим направо
Полша стои по-долу от Пруска страна на младежкото им дружество, став 16 съветника се разпределят:
Германия. Но понеже тя е повече една даскалица жена иа един теснякакво представляват те днес.
блок 6, „комунисти 6, земледелии 2
Ето ги: „Единен фронт"—с убий земледелческа страна, това не се шки директор от страна на женския и широки 2. При гласуването земле
проявява
така
резко.
Финансовото
ците и предателите на работничесим кръжок, и двама други водите делии, широки и „комунисти" съ
кат класа! (Тукашната „комунисти безумие е дошло до апогея си. Вън ли от първи ранг също адвокати,
гласували с лозунги, от блока един
ческа" партия се обръща винаги шните дългове са три и половина съветници и депутати, сега изгоне
към ,,ръководящите тела" на ра билиона марки, — вътрешните 600 ни от камарата иа Стамболийски и е гласувал за кмет „комуниста" П.
милиарда; циркулират 730 милиар дигат масите иа отчаяна изборна Сталев — пропада, останалите 5 с ъ
ботниците).
гласували за кмет и 2 помощника
„Работническо правителство", кое да. Искат да .стабилизират" валу борба за XX об. нар. събрание.
от блокя, което се и възприема,
тата.
Полската
марка
е
по-долу
от
то да премахне тежащите над ра
Първия им оратор говори по мла понеже лозунгите считат за нева
полопииата
стойност
на
германскаботническата класа данъци, (като,
дежкото движение и се спира иа лидни.
че ли тона е възможно в рамките та. Тя също спада вследствие рус- исторически дела, дати и личности
Лъже-комунистите направили ре
на капиталистическото общество).
ката авантюра. Безработицата расте. т парижеката комуна, без да посоволюционно раздрусване в община
Нека забележим, че н положение Текстилната индустрия замира. Ра- ч и „ а е д н о т а к о в а н а т е с н я ш к и т е
то вътре в партията не е розово. ботата на^ парче взема по-големи революционери, и без да каже нещо та с лозунга си, същото революци
Още преди конгреса (състоял се на размери. Тия дни фалирала една з а псувните против тях като широк онно раздрусване направили земледелците и широките социалисти сре
4—6 мврт т. г.) бяха забелязани го оанка, няколко фабрики и единстве- социалист по-рано
рещи спорове между отделни пар ното корабостроително предприятие.
вторня им оратор жена се спира щу блока — в лицето на буржуазия
тийни членове, от които едните би Италия.
*
1
на страданията на жената в днеш- та, измели ги с червената метла.
ли за ио усилена „публична" дей
ното
Числото на беаработните достига
общество и сочи спасението Плевен.
ност1' и обвинявали вторите с прозн м п о д зна
мето на тесняшката парвищете „синдикалисти", които об вече до 400,000. Това е 1% от ця- т и в
В Раб. вестник о т б р . 210 до днес
лото
население.
Пресметнато
заедно
,
*
изборната
борба за селскоръщали всичкото си внимание на
се съобщава че в работтлницата на
с
семействата
това
означава,
че
окоработническо
правителство.
синдикатите. Тези спорове не за
Генко Тачев и Иван Трифонов стач
късняха да се пренесат в печата. ло третината от италианскоте насе- в Третия им оратор се спира по,, ката за парче хляб и малки придо
ление
мре
от
гладна
смърт.
Неот°йните,
допълва
първия
като
воВземете, който и да е предконгре
д и сжш
бивка продължава. Чорбаджиите на
сен брой на „Роте Фане" — ще ви давна е премахнат 8 часовия рабо- м на - ° примери от парижеката ко- тая работилница са най-големите
У > но и той без да посочи ни
покаже горното. На, конгреса не тен ден. Мусулини отдава и дър1 такжв
на тестняшката партия. тесняци. Това са банкерите на пар
стана разцепление, защото. . . за жавните предприятия напр. телефон- ^ J "
Четвъртия им оратор разглежда тията и как са посмели работниците
щото представителя на III интерна ната служба на частния капитал.
положението
след разтурването на да стачкуват против своита другари
ционал, довтаса навреме! присътсткамарата и преди нея, и му се чео- тесняци. Никой не може да разбере.
вието на последния докара до . . . Чехо-словашко.
Сигор работниците са станали кон
Парламента разгледа и прие за таят миражи за „Селско-Работниче- трареволюционери! Храбрите тесня
еднн компромис т. е. всички резо
люции в духа иа тезисите на Ш-я един ден „Закона за защитата на ско правителство".
ци чорбаджии макар и сезон не се
На-край след като оплакаха стоа- отчайват, те дават на парче да им
интернационал. Интересна е речта републиката". Този закон надминана представителя на III интер. В нея ва не само закона за социалистите, данията на работническата класа на се работи.
той след като забеляза, че в „ръко- но и оня за военното положение иа малоимотните и селените без ла
водящия слой' на партията е наста Носке. Чехските соц.-демократи гла- кажат нещо за своите излишества
Намират се класосъзнателни тес
нала една .нездрава атмосфера' се суваха за зконопроекта (има две со- по домовете, посочиха им изхода няци, които протестират с мощния
провикна: „не бива повече да има циал-демократически партии), а нем- в изборната борба за „Работническо- си глас против нарушенията на 8 ч.
фракции*. (Из Роте Фене от 6 март ските депутати от д е м а г о г и я , Селско правителство"
работай ден и работата на парче,
бр. JSa. 1161). Or какво естество са гласуваха пртив него. „Московските"
На работниците от тесняшката обаче за себе си работят и подър
тия фракции и .дали продължават кому.-рефомисти направиха „рево- партия ние пак ще кажем че бк>! жат другарите чорбиджии, като па
да същесгазт въпреки провикване- люционен парламентаризм* но бяха летината не е оръжие за бооба и костят с това на работниците стач
. то на представителя на интернацио веднага изхвърлени от полицията, освобождение иа тях зз каквото те
ници. Обаче това е добжр урок за
нала, това ще видим друг път.
заедно с тях са изхвълени и четир- сняцнте го смятат. Буржуазията има тесняшките работници, за да могат
ма национал-социалист.
нужда от питомните и хрисими тес по-широко да са отворят очите,

ВЖЙШЕЙ П Щ Л Е Д .

Разрухата на капитализму

