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Поява и задачи на втория ннтернщновал.

Брой 10.
Ho в революция, както
и в война, требва винаги
да се атакува лицето: кой
то атакува, има предимст
вото и, както в революция,
тжй и в война, последна
та необходимост е да рис
куваш в решителния момомент, при каквито опас
ности да се намираш. Не
ма пример в историята на
една победоносна рево
люция, който да не до
казва истинно ста на тези
аксиоми.
Карл Маркс.

Кионал бе тикан фактически все по правя като ужасен призрак. Запла
вече и повече в пътя на тоя прак тите престанаха да се качват. И ми
Постепенното замиране на Първия демокрация. Неговата главна боева тицизм и до крия на своя живот не зерията расте.
интернационал започва от 1872 год. опора и средства за борба беше йожа да се издигне ни в своята ор
А работниците роптаят— със сви
Формалното появяване на Втория парламентаризма и общинизма. А ганизация, ни в своята тактика и ти в джоба си юмруци. Гледат как
такъв датира от 1889 г. Условията, неговите най-главни политически ис ^ция над границите на буржуазна- паразитите гуляят, гледат как угое-.
които провалиха Първия интерна кания беха: общо избирателно пра fa политическа и економическа де- ните капиталисти пируват, тогава
окрация.
ционал, не само не изчезнаха през во за двата пола и всички народ
когато пролетарските деца мрат от
този промежуток от 17 години, но ности в една страна, свобода на
Вторият интернационал не можа нужда и мизерия. Но те остават
се още повече увеличиха. Неговото печата, словото, сжбранията и да впише в своя актив нито една само с роптанието си.
легално появяване в Втори интерна- сдруженията Това са искания, кои решителна и от значение за между
Вън от бойния класов фронт сто
пионал беше возможно само вжрху то и трегето съсловие — днескаш- народна пролетарска революция ак- ят стотици хиляди пролетарии, те
легалното вжзприемане целите на ната буржуазия — издигна в бор |шя. Единственна негова междуна виждат как всеки ден са все поПжрвия интернационал и факти бата си против феодалите през Ве родна легална акция, която той оз- близо и по-близо до гибелта си,
ческото отказване от неговите ре ликата френска революция, за да шменува още на първия си конгрес виждат как расте числото на заги
волюционни методи и тактика. По използува и увлече след себе си и Ъ Париж 1889 год. — това бе пжр- налите от мизерия техни класови
бедата на Германия над Франция в пролетарията, и за да ги захвърли Ъомайския пролетарски праздник. другари и при все това не правят
1871 г. и получената от нея 5 мили- в архивата на забравата още на дру Но и тая неговя акция има печална нищо.
„Водители" отдавна напустнали
ардова контрибуция я издигна, на гия ден, след издигането му в го та участ да не може да бъде при
ред с Англия, до важна индустриал сподствуваща класа. Това са в по ложена навсекъде в един и същи нашите редове, отвикнали от мора
на единица в Европа. Германското следна сметка упорите на всека бур- |д,ен. И най-интересното е, че тъкмо ла, чувствуванията и мисленето на
• пролетарско движение взема ръко жаазна демокрация. Но не е и само *р големите индустриални страни то- пролетариата, пречат и препятству
водно место в втория интернационал. това, което различава Първия ин ;(ва не можа да се прекара. Тоест ват на волята му за класова борба.
Неговите най мощни духовни и ор тернационал от Втория. Има нещо |там, гдето социалдемократическите Те се сговарят с господарите, със
ганизационни вождове беха главно по-важно и по-съществено. Верен ^партии се беха разширили до голе- смъртните неприятели на работни
на своето установено начало, „че ^ми масови партии с широко поли ческата класа, пазарят се за про
Кауцки, Бебел, Адлер и Жорес.
освобождението на работническата тическо влияние и гдето най-много
и за начина да се изсмучи
Вторият интернационал се появи класа требва да бъде извоювано от I беха загазили в водите на буржуа- центи.
всичко
костите на пролетариата.
в един момент, когато единственото самата работническа класа", Първи йзния демократизм. Единствен негов Развиватот мирна
буржуазна полити
силно тогава работническо движе ят интернационал бе предал своя 1актив в последното десетилетие от ка с „приятелите на отечеството",
ние беше корумпирано от економи-. Генерален сжвет в ръцете на ра|неговия живот беше да взима в за които отечеството е един гешефт.
ческата и политическата демокрация ботници. Последните беха изпитани | своите конгреси сравнително издър- Отнемат от пролетариата и послед
в Англия. То бе отправеяо всецело и доказани революционни борци, из |жани принципални, марксически ре- ните му стотинки, като същеврев водите на буржуазния леберали- гонени и преследвани от техните j золюции, които никоя почти от гла- мено сгъват и премии от капита
зжм и радикализжм, от историчес правителства за верна служба на |. сувалите ги партии и съюзи не мис- листите.
ките традиции на които и днес не своята собствена класа. Обратното Йлеха в действителност да прила
Но пролетариата бездействува.
е още освободено. Последвалата
~на~Т0ва,-^1ачело-наЛ1лнтернационя.?и,г а т и не ги прилагаха на практика. Него предават, продават, той само
,
'след парижката*"йГомунаг буржуазна~ до края на неговото съществуване *ТГтоя смисъл, Втория - интернацио роптае, без да даде заслуженото на
кървава диктатура се ширеше на стояха доказани радикалствуващи нал бе не един революционен, а тия роби на капитала.
длъж и шир почти в цяла Европа. дребнобуржуазни интелегенти: адво един резолюционен интернационал.
падат, безработицата
Колкото повече партийните и син- гиНадниците
С особен замах тя действуваше в кати, доктори, бивши професори,
чака
в
близко
бъдаще, а заедно
Франция н особенно в Германия. публицисти и дори фабриканти. Те > днкални вождове идинтифицираха с това заповедта — да се устои. Все
Разгаленият след победоносна вой провеждаха по-скоро своето лично 'своите конгреси и разбирания с пар по-дръзко и по-дръзко изправя ка
на над Франция пруски милитари- господство, дух И интерес, и духа тиите и съюзите, които представля питала главата си, той тъпче с крак
ризъм бе силно затегнал въжето и интересите на дребната градска и ваха, толкоз повече политическото и последните остатъци на тъй наре
вурху врата на надигащия се гер и селска буржуазия, от която из влияние и парламентарно действие чените „придобивки" от револю
мански пролетариат, чрез така на хождаха и те самите, над и сред излизаше вън от класата само на цията.
; наемните работници и се сливаше
речения ,,закон против социалисти работническите организации.
Вие изпитвате, вие чувствувате,
с широките работнически и дребно
те."
неясно, всичко това, без добре да
буржуазни
градски
и
селски
маси.
Последният целеше унищожение
Наред с горните условия и при
си дадете сметка — накъде води
то на каквато и да била по-рацио чини, за изграждането на Втория У С тоя начин на действие, принципи тоя път.
те
отстъпиха
пред
практическото
нална революционна акция на гер интернационал, като революционна
Така не може да се кара, казвате
манския пролетариат. Особенно за организация на всевсетския проле ; действие на масите. Крайната кла- вие, а не правите нищо за премах
сова
освободителна
задача
и
цел
на
сегната се почувствува от тоя закон тариат, действуваха и други нема
ването на всичко това.
радикалната дребнобуржуазна инте- ловажни и решающи причини. Вто пролетарското движение отстъпи
Но ние ви казваме накъде води
фактически
местото
си
на
минимал
легенция, която беше застанала на рият интернационал бе същински
този път.
ните
и
временни
подобрения
на
ши
чело на германското работническо хан, в който влизаха и излизаха
Той води към всеобща, неизказадвижение. Той й отнемаше възмож- всички партии и синдикални съюзи, роките народни маси. Пролетарската на мизерия, води към погибел.
насилническа
революция
бе
замене
носта да разиграва свободно своята без да се държи сметка за тяхна
Цяла творческа класа от хора съз
с легалната политическа и еко
политическа кранта по мегдани," та действителна революционна стой на
даващи ценности трябва да загинат
номическа
реформа,
с
економичеспарламенти и в други представител ност и осно.ва. На равна нога вли , ката и политическа демокрация. Ре заедно с тия цености, които те съз
ни институти, за да печели евтина заха в него явно симитически, на волюцията на думи бе заместена с дават, защото шепа капиталисти
слава и си осигури доходна полити ционалистически и самосиндикалис- еволюцията на дело. Интернацио искат това. Защото продуктите при
ческа кариера. Приспособлението и тични организации. За тая цел дос нализмът на всесветския пролета надлежат тям. Защото това малцин
легитимирането на пролетарското татъчно беше да възприемат него риат се разпадна всред национализ ство не иска да намали печалбите
движение към новите условия в Гер вите формални цели: стремеж кжм ма й шовенизма на обхванатите от си, въпреки вашата мизерия то ги
мания беше първото ръководно на социализирането на производстве партиите на Втория интернационал увеличава все повече и повече.
чало за по-нататъшното единствено ните средства, международното широки буржуазии и дребно-бурЗащо охкате вие, работници, защо
возможно в по-широк замах легал сжюзяване на работниците и за жуазни маси.
свивате юмруци?
но съществуване на тая вождова владяването на джржавната власт
Вие сте милиони срещу шепа ка
интелигенция. Последната не иска чрез ооганизирания в класова пар
Така се дойде до фактическото питалисти. Вие произвеждате, вие
ше да следва препоръчваните рево тия пролетариат. Така, всеки, кой сжтрудничане и коалиция с разни държите в ръцете си производ
люционни методи на Първия Ин то се прекръстеше на тая единст те буржуазии и дребнобуржуазни ството.
тернационал. Тя не намираше ни- вена икона, ставаше равноправен партии, до министериализма и до
Вие,
целия пролетариат, плаща
, каква сметка да следва нелегалния член на Втория интернационал.
логичната флагрантна измена на данъците, носи тяжестите.
изгнанически живот на неговите
Ония живеят без да работят.
Свободното представителство на тоя интернационал през всесветТрябва ли това да бъде така?
основатели и пжрви дейци. В гра синдикалните съюзи' от всички стра ската империалистическа война от
Да, пролетарци, до когато вие не
мадното си болшинство, тя загазва- ни в конгресите на последния иг 1914—1918 г., който начело с гер
ше все повече и повече в реалната раеше важна и решителна роля вър манската социалдемокрация, про сте решени да действувате, до ко
политика на реформизма. Такива бе ху негозите решения. Почти всички тивопостави и хвжрли в кржв про гато само си свивате юмруците,
ха общите политически и социални синдикални съюзи от развитите ка летариата от воюващите страни без да удряте, до тогава това ще
условия за всички по-развити инду питалистически страни стояха, та и един срещу други. Това бе и него бжде тжй. Господствующата класа
няма никога да се откаже добро
стриални страни. Тия обстоятелства днес още стоят, предимно и изклю вия гроб.
волно от властта и от привилегиите
определиха фактическите задачи и чително върху, почвата на всеки
си, тя никога няма да слезе добро
характер на новия интернационал. дневните дребни економически по
волно от историческата сцена.
Той биде опорочен като революци- добрения. Партийната и синдикална
онна организация на международния кариеристически бюрокрация от тия
Тя ще продължава експлоатация
Марката се установи. Тя е даже
пролетарият още от първия ден на страни, която иска да има широк
та,
ще увеличава тяжестите, до ко
неговото зараждане.
легален политически замах всред петхилядна част от стойността си гато вие само охкате.
преди
войната.
Цените
се
стабили
буржуазната държава, не можеше и
Тя ще ви убива и в деня, когато
Докато Първия интернационал се не можа да не държи сметка и се зираха, т. е. не падат веч, или па
яви предимно като нелегална орга приспособи към тия първични те- дат съвсем незначително. Въглища погуби стотини хиляди работници,
низация на всесветския пролетариат, жения на наемните работящи мзси. та, желязото, хартията са се даже тя ще празднува оргии, ще танцува,
то Втория такъв се издигна като Въпреки всички словопрения и пис- качили, надминали са цените на све ще ликува, че сто хиляди класови
легална организация, легнала на- менни решения, Вторият интерна- товния пазар. Безработицата се из врагове са изтребени.
П*лно бърху базата на буржуазната

Не одаите, а действувайте!
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И пред лицето на тази своя участ
вие само охкате, вие само свивате
юмруци. Удрете и викнете, защото
мъката е много голяма.
Работшщи, чашата се препълни!
капитала
Дълго бяхме
пъшкахме
под то
Дълго ! впеме
ние поби
на
вара и носихме мизерията.
Търпението е малодушие, крото
стта е поражение.
Сега трябва да покажем, че има
ме юмруци, които могат да удрят.
Трябва само да отстраним парази
тите, да обсебим техните средства
за производството.
Затова ни трябва сила.
Всяка друга борба е безцелна, тя
означава само продължаване иа ми
зерията.
Капитализма няма да ни даде по
вече от това, което ни е давал до
сега, той няма да намали печалби
те си.
'Днес ние нпма какво да изгубим
освен веригите си и един живот по
лош от оня на дивите зверове.
Но ние можем да спечелим всрчко, всичко !
Затова не охкайте, не стискайте

е. . „ „ . - и mivanii пппрчр от 10 000
брали на 14 януари повече от i".uuu
души работници за да им изяснят
положението и ги призовът към
въстание. Немската полиция успела
да пръсне събранието. Тогава те
хилядно събрание,
иа
което след
извторично
устроили
многоясиението по-късно
на протекающий
момент
се разотишли с боен__призив към
френско-немските работници и вой
ници : „Долу националните распрН",
долу милитаризма, на военщината
— война! Да живее революционна
та класова борба: Що направиха
масово в Рур социалдемократичес
ките комунисти на Мсскза ?—Нищо.

д а г о плати, което означава про£
сжшествуюшият 6voжуазно-капиталистически ред на ек
дължение
на
сжществующ
ур
ИЯТ 0кла
сплоатация над работническата
са. Не е въпроса днес кой да пла
ща, а дали да се плаща или не, т.
е. да се върши делото на революцията и работническите съвети.
Италия. Серати в качество на блу
ден син отново с целата си партия
— най-големата работническа пар
тия в Италия — е на път да се обе
дини с фалиралият III интернацио
нал, от който нищо не го отличава.
Той наредил свикване на партиен
конгрес, за да се реши въпроса за
(Из 13 бюлетин на Р.Р.К.П.);
обединението с партията на итали'
•
' ;'Г янските тесняци (Бомбачи, Бордига

RiHMH ПРЕГЛЕД;
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работник от експлоатацията на Стинеса и камшика на Поанкаре — го
лемия
секретар не ни каза.
1
„Комунистическия" интернационал
по световните събития, какво ще
прави двойния секретар не ни каза.
Вероятно ще съзерцава от златокаменна Москва.
Затуй пък гръм мълния иа ста
рите грабителски партии у нас Те
не трябва да идват на власт.
Дружбашкото правителство наи
стина продължава тяхната вътреш'
на и външна политика и с огън и
меч тероризира работници и селени,
но тесняшката партия ще му отгоВО р И с хиляди червено-вииени
КО нфети.
Блажени нищи духом,
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помощно буржуазно социалистичес- в Москва. На добър ви час, опор- ' жените „комунистки" и общо балкомунисти,
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дае
днес ! повече
от всекога се
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к а Германия на Еберт-Куно прави
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него
ден
станат
повсе
усилия да „стабилизира" марката ,и ководители!
местни, протестни митинги и мани
с това „закрепи" издъхваща финанД г . н т и т е н а ш «нтеонапионал v
сово и стопански Германия. НапоАгентите на ш интернационал у фестации. За успеха на тая „револю
се. готвеха и нашидак държавната банка е хвър- «ас и в чужбина безогледно разпро- ционна акция" .
лила на борсата големи количества страняват, че в Турция иа Кемала т е „революционери". Но манифестаюмруци I
•
••
били
техните съмишле- ц и я неи скаха да правят, защото ще
Нанесете смжртния удар на убие чужди девизи за предизвикване спа- н и и преследвани
даие на долара, който действително
« - А к о т о в а е ТАИ> т о г а в а з а щ о умръзнат, може би, иа джандармите
ца капиталистически строй!
Действувайте, удряйте!
от 52,000 марки слезе на 20,000 ма- сте
менажират турските национали- _ т о а а г0> и з и с к в а разбира се, единГермания
реализираиголеми
пе т и (Генуа, Лозана, Ангора и пр.) и с т в о т о на партията. За това те заВърху развалините на стария ална
пки
от
което
финансова
индустриv
' - от
• разликата в курса.
всекъде се явяват като несъзнател- ДОВолиха „революционния" си апеобществен строй нека построим ко чалби
Тая мерка е била предизвикана ни подставени лица на Кемала. Кое т и т с а м 0 с е д и н полумитинг на коймунистическата си държава.
в учи
от патриотичната германска буржу е истината: първото или последно- тквартира
изпратения лидер
от главната
о г о в о р и всеизвестния
Едно от двете: победа или пора азия.
то еОчевидно
един официален
курс на бол- телския
то?
е,
че
кемалофилствосъюз
и
гения
на
единия
Правителството
сжщо
сметало
жение ! Напред, да победим!
да издаде под гаранцията и с по- шевишката дипломация и интерна учителски фронт — Ламби Кандев,
(Из Kommunistische Arbeiter-Zeitung). дръжката на държавната и други
ционал, както и техните смешни Едни от най-очебиющи факти, кои
големи частни банки един 200 ми оръдия, които с тоза частно в Бъл то той изтъкна в своята „револю
лионен заем в златни марки, които гария вършат престъпна демагогия ционна" реч беха: Единния фронт,
да бъде покрит с чужда валута и всред несъзнателните турци работ за „работническо-селско" правител
облигациите от които да могат да ници и. селяни за да им обират ма ство — за което мечтаели горещо
се залагат в държавните каси вме сово гласовете в време на избори. да стане. Този голем упортюнист и
сто злато. Всека облигация, за да Московският социалпредателски син ренегат казва: ние „комунистите",
(Есени).
се купела от по слабо състоятелни? дикален интернационал е наградил с другари, най-високо акламираме ло
Г. Р.К. П.(Е.) успешно и последо- те щела да струва 1 долар. Това са позив за храброст Унитарната кон зунга, за работническо-селско пра
вателно води своята стара безуго- последните усилия на социалпатри-; федерация на труда—негов член — вителство и сме готови да подадем
ворочна революционна тактика. В отите в Германия, които в своята в Франция. Това ще да е, види се, ръка на бедните селяни от земледните на убийството на Ратенву тя, глупост и измена спремо работник наградата за това че днес френски делския съюз да го усъществим,
както и подобава на революционе- ческата класа, ^която ги низвергна,' войници нейни членове окупират затова, защото и те другари изди
рите, заяви на пролетарията, че на дават ум на буржуазията. Тая мерка Рур и др. области на Германия, гат нашите лозунги: против войнан.икакпа защита на Буржуазната още повече ще задълбочи кризата'> стрелят срещу по-смелите германски та, против чорбаджиите и техните
Република няма да търгне, — в това на Германия, от която тя ще може^ работници и движат германските богатства, против репарациите —
време комунистическата паррия (гер- да излезе само чрез революцията.^ т р е и о в е к а т 0 френски железничари! Нйойския договор и пр. — Но да
майски тесняци) на Ш-я интернациРлинния" фронт
Лоонт - политико.сш.1 До
каде стигна: Измяната на рево- , преминем по нататък, другари: „Бур„Единния"
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обще вождовете на III интернаци роки социалисти. Централите на циални
младежки бравйлият се болшевишки интерна- Mотговаряме на тия господа, с голеонал всекога ще направят грешки, "лъжекомунистическият
j"e шкембета, че нас не ни е страх.
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да
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лъже, тя остава дребната работа с
какво революционно значение е той
господарите да уреждат московски пасифизжм на тесни и, широки в
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унищожение на брутално наботниците власта.
Разбира се, "че* нашите партийни Едномислието ги доведе и до еди-! и я " секретар на „комунистическия" ложения мирен Нйойски договор —
даване оръжието в ръцете на ра
и от юниона другари, не провалват нодействие. Това единомислие е интернационал, бе между тях. Голя- иботниците,
за да се гарантира ми
реформистическите стачки, а също наистина трогателно!
! мо събрание, публика много и най- рът на Балканите н пр.".
напущат работата, но в ръковод
'
• " ' • ' ' ! разнообразна чакаше да чуе ,,межНо кажете господа, буржуазията
л
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лютно болшинство предложението) задачите на московския интернацио работниците? Не! — тя нема нико
И сега в връзката с угрозата от на
партия
е приела
напоследък
с абсо-|
своите
делегати
подръжници
и! излъгана. Вместо за дейността и
Рурската война Г.Р.К.П. не се зани оръдия в Ландтага — лъже-комуни-' нал, с запъвания и повторения и га да го даде, ако нне работниците
мава с празни дрънканици и про стите — за „работническо" правител-1 без бурни удобрения, чухме ста не отговориме на оръжието с оръ
тести както това правят Цеткини, ство. Нашите твърдения, че тесни! рата овехтяла приказка за работни жие! Но кажете по нататък? Вие
ческо-селско правителство, недопус- господа от върховете! По пътя на
Фреликовци и Брандлеровци. Не,
HP H с ц н а л и с т и
> т- е- Н-и Ш! каие старите грабителски партии до поклоните и буржуазното милосър
тя иа практика доказва на проле- !L™ °~ „ °
отидат Дие ли ще получим нашето освобо
тарията, че за нас нема немска или контрареволюционии интериациоиа- властта... чакане да си oi
друга далечна френска буржуазия, ли, ще се обединят в живота като) дружбашите сами, като оставят вла ждение?— от тия нейни вериги.
врагове се вече неопро-j стта на „Шарения мост".
а има само една единна смъртно работнически
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Амстердамския интернационал е заел за „единен фронт" със социал пре- въоръжената борба.
са пръснати и разлепенн позиви на
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тълкуват с широките социал-преда- лакейщина към интернационалната ната експлоатация и репарации Ко- е л о ! Презрете ги и извикайте! Дотели да протестират или не. И ако буржуазия съветва германск. работ- ларов не ни каза обаче дали' тъй ЛУ Ф а Р и с е й т е к а комунизма: Долу
устроят нещо, то е да направят ед- ници да не се подават на увлечения мислят Поанкаре и Стинес
парламентаризма! Долу единния
на две демонстрации и да приемат за размирици, т.е. революция на
Интеоесно Инпуетпиппи-.т.™ , п фронт с земледелците! Да живее ренекоя три аршинна резолюция? Ма- каквато братските органи „Комуш^ ' m T c ^ h Z S
nST\ur
нолюциооната борба на. работнициКЗР П
ZnT:^la^ZtT: n ^ ^ P 1 r e i в « V! п Г а Т и Р а С н И о т Г 0 е ? Н Й P/ / Г6 ^o иn , m? 1e С : t e ! Да живее единствената, революгари, вие да устроите, буржуазчета- „Зов за борба" всеки непрестанно ствс^ съселствп f L l
i ; ВДОнна Б. Р. К. партия! Да живее
е в олюциош,а
та ще ви се само посейвават, стига зовят герм, работническа класа
' S T C K Y Р ™ „ ''Р Г1 „
" самостоятелната класова борба на
вие техния строй и наредби да не
Контрреволюционносгта на Мое- ' ^ н ? п и 5 К W S ~ ^ Н0СГТа Нй паботнииите!
ИЯ инте
| Телефон 1211
нарушаЬате, разбира се, като с раз- ковският (болшевишкияЛ ИИТРПИЯ 3 „J
Р« а «ионал: при
pH
oao H
ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
решението на властта ще демоне- ционал се х м т е р м и о с ™™ f;;: ™ « " ^ « e германосия - проле:
Т р я б а 3 Д а ПраВН
евол1
Р С 3 Т Л б В а л 0 д а об
аз °ва
:наемател:
трирате.
Нашите
Есенски
другари
той
в
Германия,
в
лицей
на
Г
'
к
«
*Т1
Р
цузките щикоье и въпреки запре- п в р а в д о н ^ ^ в ^ с ^ К й ^ " n T f 4 e'C K 0Р; п а
Р У
Печатарска Произв. Кооперация „Единство"
действат
„еадминистрацията
тъй: въпрекитеУ
н - HП.
= ^VS S^ SLS ±i S. n
:%
^ н еКак
^ и
щението от
съi Sне
l pеi въобще
M i i B jn^ U
S l 2*f £ £ ^ Р ^«""елство.
feismraa В А Р Н А '
г
' • п^? оуржуазияаа , последното
ще освободи
германския
„работническо'?
правителство.
Как

Германската Работническа
комунистическа Партия.

Дописки»

