< III*'

варна, 2 3 април 1923 г.

Един брой 1 лв.

i ?.Ж. >' P \%/ /И;v».-.' •• Ч ' v i l

Орган на Работническата Комунистическа Партия в Бжпгария.
RA5S. ISKRA, Organ der Komrnun. Arbeiter-Partei Bulgariefis.
Organ of the Bulgarian Communist Workers' Party.
Qrganc du Parti Oiwrier Communistf de Bulgarie
j ПБОНЯМЕНТ: 10 броя— 10 лв., 20броя —20 лв., 40 броя
|
Ядрес Ж. Дикфжиев, ул. 25 линия № 2 — Варна
1
~ 4° л в - Един брой — 1 лв. Двоен брой — 2 лв.
Adresse: Sell. Dikidjiess, 25 linia M> 2 — Warna (Bulgarien)

Брой 12.
Пжтя на освобождението на пролетариата вжрви през рутииите на демо
кратическата република
и издигането на проле
тарската диктатура.
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жанието разбирано от експлоатира ви май на еснафските паради и зре
ните пролетарий: чрез революцията лища требва да се отдели от пжрви,
да преминат към техиото осъщест- май на революционното пролетар
вление при съкрушението на капи ско класово освобително дело.
тализма—ние се съмняваме. Из ми
гналото на II интернационал с него
Другари работници,
вите соц.-демокр. партии, и техните
На 22 Април българската буржуазия устрой своите класови парла .наследници от реформокомунисти(Приказка от Максим Горки).
ментарни методи за закрепване на своята кжрвава диктатура па потис- -;те на III интернационал ние видим,
(
ничество терор, насилие и експлоатация.
Червеният и Черният спорят на
"че както Първи Май тъй и негоНа плрви Май пролетария™ трябва да подчертае своята класова воля ;вите първични лозунги, за трите земята помежду си. Необузданата
на непримиримата революционна самостоятелна освободителна борба.
^осморки съ не революцирно, а ре- алчност за властта върху хората —
22 Април бе чисто класова буржуазна парламентарна акция за по- |формистично средство.
това е силата на черния. Жесток,
тнсиичество на пролетарията.
j Буржуазно интелегентското ръко скъперник и зъл какъвто е той,
1 Май трябва да бъде чисто класова пролетарска акция на револю водно началство на II и III интерна прострел своите мощни крила вър
ционното класово освобождение.
ционали никога и никаде не отиват ху света и покрива цялата земя в
Но в борбата между пролетарията и буржуазията се преплита из
по далече от рефортата на капита черната сянка на страх пред себе
краката им фалиралата икономически, идейно и политически дребна
листическото . общество. Ето защо са. Той иска всички хора да служат
буржуазна от малоимотни и декласираната буржуазно-радикална инте Ье издигайки първомайски лозунг само нему и докато той подчинява
лигенция наричаща себе си „комунисти" и „социалисти", тесни и ши*
на трите осморки го натрапваха на- за/себе си света с желязо, злато и
роки.1 Тъзи сбирщина от буржуазии опашки, която на 22 Април с всички
^пролетариата като реформа чрез 8 лъжа, зове той Бога, но само зато
сили се сремеше да увлече пролетарията в бържуазната класова парла
•часовия работен ден на капитали ва за да утвърди този Бог, негово
то черно владичество върху хората
ментарна акция, в името на реформизма; днес в великия ден на простическия строи.
Той казва: .Всичко е мое: Аз съм
летарсконо класово революционно освобождение — доброволно ще се '• Факта, че в първите години на
силата
следователно аз съм ду
яви и ще се старае да застане на чело на пролетарията, но не за не
'първомайските демонстрации бур шата и —
смисълтта на живота, аз съм
говото освобождение, а да отклони пролетарското стремление пак в
жуазията в големите индустриални властителя
хора. Кой е
водите на реформизма на буржуазията.
'/центрове е напускала и бегала из. против мен,нае всички
против самия живот
градовете
в
този
ден,
и
то
вопре
Другари работници,
е престъпник. Черния е оня змей
ки, уверенията на „вождовете" на —
Пжрви май е исторически заеет на пролетарското класово освобожение,
от планинската пещеря, за който се
работниците
в
неговото
мирно
не
и в този ден всеки, който вика пролетарията, не в името на класовата про
винно значение — показаа, че в гла разказва в старата приказка.
летарска револощионна диктатура и комунизма, той е изменик и предател на
Силата на червения е неговото го
вите
на работниците е имало друго
работническата класа.
разбиране, от колкото онова в тик рещо желание да види един живот,
Първи Май е ден в който пролетарият трябва да положи резка
вите на „вождовете" от буржуазно който е свободен, смислен и красив.
граница межлу себе си, като революци та класа и дребната буржуазия, /радикалните интелегенти, че зад ре- Неговия безпокоен дух постоянно
в лицето на своите тесни и шигУоки,социалистическа^[лар.т'Ш1..и1.да„за-„ •'формйстическотд налагано от горе'" прескача, гори и осветлява мрака
стане под, освобЪдителното "клаЪ)во"**знаме* на Бжлгарската Работническа
разбиране, се е криело революци на живота с пъстрите блескащи све
Номунистичесна Партия и Работ. Ком. Интернационал.
онно съзнание от долу в средите тлини на красотата, с могъщо за
На Пдрви май пролетариата трябва решително да заяви, че той не
плашващия блясък на истината и с
на пролетарските маси.
вя.рва вече ни в реформизма на II интернационал с неговата лакейска
тихия
лъч на любовта. Неговата ми
Издигнатите по-късно добавъчни съл запали
капиталистическо империалистическа роля, който в Болгария представ
навред могъщия пламък
лозунги към основния първомайски, па свободата
ляват широките социалисти; ни на III московси интернационал с него
и нейния кървав но
като:
против
милитаризма,
против
жар
опасва
радостно
и страстно на
вата реформаторско-буржуазна реставрнстическа роля, когото в Бълга
войните и даже днешните на лъже- шата тъмна, слепа земя
и я завива
рия представляват тесните социал-комунистл.
комунистите за работнически и сел в далечния сън за всечовешкото
На пжрвий май пролетариата трябва решително да заяви, че той
ско работнически правителства и щастие.
изневерил се в общегражданските париш на II и III интернационали,
пр., са вече явно буржуазно рефорТой говори:
твърдо застава на почвата на ,
мистически. Всичките тези лозунги
.Светът е за всички! Всички са
Работническия Комунистически Интернационал
са маски с които буржуазните ка
питалистически агенти се стремят да равни. Джлбоко в сърцето на все
на решителнат-ч революционна освободителна, борба под знамето на
локализират революционната бор ки един лежи един цял свят от кра
Бълг., Работн. Комун. Партия. •
ческа енергия на пролетарията в сота и не бива никой от хората да
Другари работници,
руслото иа капиталистияескпя ста се подбутва към престъпление, като
Оставете на дребната буржуазия, в лицето на тесни и широки ро
билитет — чрез реформи, и да и се прави от него едно тъпо оръ
лята, да парадира по сокаци и мегдани със салтанати и празнословие
пресекат пътя на стремление към дие на едно сляпо насилие. Никой
разруха на капиталистическия строй, не трябва да се подчинява на дру
и в денят на пдрви май спрете производството издигнете своите бойни
На буржтазни'.е агенти прикрити гия и никой няма право да подчи
лозунги и знамена в предприятията, фабриките, мините, кариерите,
под маските на социалисти и кому нява други: .Насилието за самото
транспорта и пр. за решителна организирина революционна борба в
нисти — реформиста, които всеко- насилие е престъпление'. Червения
името на комунизма.
га когато пролетарията издига ло- е свети Георги ламя-убиеца, който
Долу капитализма.
лусга за освободителна революци от векове насам се бори за красо
Долу реформизма нз капиталистическия строй.
онна борба, те му се препречват с тата и свободата против змията на
Да живее класовата революция на комунизма.
своята реформистическа заблуда, лъжата.
В този бой между бореца за исти
Да живее пролетарската диктатура.
требва да се пресече път.
ната и великана на лъжата лежи
Да живее Работническия Комунистически Интернационал.
Плолетарнята требва да издигне целия живот, лежи цялата му радост
Да живее Българската Работническа Комунистическа Партия.
кървавото
зчаме на своето страдзл- и мъка, неговата поезия и трагедия
Да живее Пролетарския Класов П»рви Май.
ческо битие, сбагрено в кръвта на — най-доброто, най-хубавото сказа
гр. Варна, 23 Април 1923 год.
милиони жертви на капиталистичес ние на земята.
От Цен. Вся. Комитет па Бжяг, Работ. Кои. Партия. *
ките катастрофи, войни и насилия
Между черния и червения заоби
и да извика гордо и внушително: каля
боязлив и неспокоен нищож
смърт на капитализма, смърт на ре ния Си*.
Той обича един топъл,
благото на човечеството, която ис формизма, смърт на кърпачнте на
ка, настоятелно искупление от това капиталистичдския строй. Да живее сит и удобен живот и заради това
той изтезава душата си както глад
Една легенда разказва, че в една човечество—оковано в веригите на освободителната революция за ко- ната улична проститутка завехналокапитала.
И
девът
Първи
JVbfi
ста
мунйзм
!
голяма американска фабрика с хи
то си тяло. Той е готов да служи
ляди работници, при нечувана екс ва ден на израз на революционно
И днес когато, смешалата се с като роб на всяка власт, • ако тази
негодувание
и
мощ
за
сгромолясваплоатация и непоносим тежак труд,
пролетарията дребна буржуазия и му осигури само неговата ситост и
бил смазан от зъбчатите фабрични нето на капиталистическия гнет и буржуазна радикална интелн.енция спокойствие. Нему <• съзсеи безраз
колелета един работник. Сред об събарянето на буржуазный строй.
щё се постарае в деня на револю лично кой му дава лл яде: живот
Издигане първомайския лозунг на цията-—
щото възмущение, от спидетелите
пжрви май, да му подмушне но или човек, идиот или е гений.
работници била издигната на пърт пролетарското знаме, лозунг, на своите изменичесчи реформистичес- Целия живот представлява за него
кървавата риза на жертвата на ка трите осморки: 8 часа работа, 8 ча ски лозунги. Тон трябва да я раз нищо повече от едно огледало, в
питала и като символ на борбата за са почивка и 8 ч.'.са за сън, безу облачи и тури реска граница между което той вижда само себе си. Той
отмъщението срещу потисниците— словно, са издигнати като израз на нейните реформистически въжделе е издържлив, защото притежава
капиталисти. Това било на Първи необходимости за нормалния труд ния и своето пролетарско класово всички качества на паразита. Него
Май, работниците напущат работата и нормално израсходване на трудо освобождение.
вата душа е трона на подлата зло
и увличат след себе си и работни вата енергия, възможни при съба
ба, която наричат .тривиалност*
В
денът
на
Пърги
Май
пролета
ците от други фабрики. И тъй Пър рянето на капитализма. Едно от ми- рията е длъжен да спре производ (просгащина, плоскост), а неговото
ви Май става ден на пролетарското нимилните средства за избавление ството в всички нредприятнятия и сърце е жилище на един бледен
визтъпление. Пурпурните лъчи на на человека пролетарии от робст- в самите предприятия, да почне сво страх. Той иска много да има, при
Пролетарския стяг —знаме, не са от В
революционно строителство чрез все тоза се бон от безпокойствия и
Дали с издигането — Първи Май ето
естетична любов към природата на
засилване
основите на скейте боеви това го прави колеблив и неискрен,
червената боя, не от вложеното в в интернационален боен ден и па организации, чрез който той ще за Често бива той провокатор и нанея идейно съдържание, а от бег- първомайския лозунг на трите ос владее това производство в името съсквач.
Когато черния вземе надмощието
рилото на леющата се в производ морки от П-я интернационал, него на комунистическото общество Пжр
ството кръв на пролетарията, за вите водители съ влагали съдър

Най-опасния враг

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Стр". 2.
в борбата, то сивия предпазливо насъсква червения:
.Гледай как се шири реакцията!"
Когато изглежда да побеждава
поборника зз истината и свободата,
то сивия донася на черния:
„Пази се, анархията расте!"
Неговия, идеал е винаги същия:
„Ред за мен! Ако ще и с цената
на духовната смърт на цялата стра
на — ред!"
А реда за него значи смърт за
. всичко' живо. Когато забележи, че
черния е изтощен от борбата, то
той се смесва в разпрата между
двамата и и лжгва както единия
така и дрргия. Смирен и предпазлив
се приближава той до черния:
„Така е, народа е гоягдо, което
има нужда от един строг овчар. При
все това аз мисля, че е такова вре
мето, че трябва да му с?. разшири
малко пасбището. Ако му се при
даде еще нещо към това, което
има, макар и по-мглко от тоза,
което изисква, то той при все това
ще има повече от това което кма
сега. Това ще успокои масите и ще
намали опасността, която гроз» от
червения: защото всичката негова
сила лежи в тяхното недоволство.
Затова остави на мене, аз ще нареда работата".
Оставя се на него — и той си
урежда един топъл, сит и уютен
живот.
Червения след като се съкни с
сивия е станал по малко страшен,
даже по-глупав и по^неразсъдителен и обзет от едно безжизнено вце
пенение. Червения се повече и по
вече се горещи. Тогава сивия му
говори поучваще:
.Естествено дошло е време да се
приближи нкй-сетне живота до иде
ала. Но при все това не* може да
се задоволи всичко изведнаж. Мал
ко днес, малко утре — на края хо
рата щ'; имат всичко..
— В мъдрото пресметане лежи
сигята на умния! Черния ще отста
ли ско предпазливо се захзане ра
ботата Позволи аз ще говоря с
Н'."0 С ДОбрО".

Й позволява ди му се или не —
той изпонзва случая и си урежда
своя топъл, сит и уютен жигют.
Червения се изтощава и става се
по-мрачен, а черния разпростира шу
мящите крила на своята власт, жиBjra става мълчалив и тъмен, диша
се no-бавно. Сивия се наслаждава
от щастието на спокойствието.
Той е-в състояние да подари
своето благоволение, друг път иска
да му се заплати, на всичко е спо
собен. Но никога не върши на де
ло, а ка..зотО той върши — никога
не е благородно и крвсиво.
Този малък двуезичен изверг по
стоянно взима средата между край
ностите и пречи за своя полза на
тяхното•< окончателно развитие към
идеала, към който се стремят... Раз
ширявайки се в тяхната среда, той
размесва с неспособността си основ
ните цветове наживота в едно без
цветно, мръсно и скучно сиво.
Сивият само задържа неизбежна
та смърт на вече отдавна умрялото
и пречи на растенето на живото;
той е вечния враг на всичко онояа,
което е светло и смяло.
(превод.)
ВИЕНА.

На работа!
. . . .повече от 10 ра
ботника от прупозите за
води паднаха у 6 и т и от
французите \ . .
Бурж. преса.

Така съобщи буржуазната преса.
Да, повече от 10 работника паднаха
убити. Защо? Как? Буржуазната пре
са изнесе лъжливи съобщения, от
които се вижда, че французите са
виновни за случилото се. В същност
работата стои тъкмо обратно. Инте
лектуалните виночници са директо
рите на фирмата Круп, разните май
стори и нагледвачи, а също така
избраните по законен ред работни
чески застъпници в Заводския Съ
вет. Директорите заповедали да за
свирят фабричните свирки, подкани
ли работниците да напуснат работа
та и да излезат на улицзтл. Тук
французките войници, на брой 12, ко
ито били дошли да реквизират пет
автомобила, били' заставени да се
отбраняват и стреляли върху работ
ническата маса.С чие прзво Заводския
Съвет спира машините? Работници-

те не обсадили, а се подали на на
стойчивите покани на разните май
стори и застъпници, напуснали ма
шините и излезли на улицата, къ
дето се случи това което се очаква
ше от Круп, неговите лакей и целата Германска буржуазия.
" Още веднаж капиталистнч. Моллох взе жерви от работническата
класа! Още веднаж работници пад
наха яа интересите иа капитала! То
ва би било другояче, ако работниците
не продължавзха да имат буржуаз
на идеология. Дт ги отървем от
тая идеология и им вдъхнем кому
нистически дух, ето нашата велика
задача. За постигането й, нам пома
га обективното положение, което,
само привидно е „спокойно", а в
същност непрегнато революционно.
Така безработицата се шири по ця
ла Европа, а с нея заедно и мизе
рията, която ежечасно обхваща но
ви стотици хиляди в своите студени
пригръяки. Национализма тържест
вува и става все по-нагъл и понагъл. Освен тона капитализма уве
личава експлоатацията, уголемява
работния ден, за да може да пок
рие загубите си от войната. Обаче
за него нема спасение. Всички ус
тои на капитализма са разрушени.
Само една колона още го крепи, а
тя е буржуазната идеология на ра
ботниците. Нуждата и мизерията са'
добри учители. Те бързо отварят
очите на работниците,
На работа! На работа да -ус
корим този процес и да раз
рушим последнята -'позиция- на ка
питализма, буржуазната идеология
на работниците. .

.ВЯНЩЕН ПРЕГЛЕД.
Югославия. В последните законо
дателни избора, независимата ра
ботническа партия (тесняци) е пре
търпяла пълен крах. Тоя крах е
краха на „революционни" парламен
таризм-— един остарял вече коз на
болшвиките vдемагози в тяхното
мръсно общоделство. Тоя неуспех
не може да се оправдае с терора, кой
то тям царува, а само с масовия
бойкот на югославяиските работни
ца, който им наложи предателство
то на югославякеките квазикомунясти и бруталното правителство на
Пашич.
Колкото зле--толкова по добре.
Рур. Сега там има 12,000 френски
железничари освен 80,000 френскобгелгийска окупеционна армия. Ще
ли, да се изпратят френски и бел
гийски работници за да работят в
мините. Ние питаме, какво търсят
тия железничари, работници и вой
ници в Рур поголямата част от кои
то са под влиянието на френските
и белгийски економически и поли
тически организации водящи „бор
ба" под знамето на LI интернацио
нал? Тяхното присътствие говори
за измяната на тия две национални
секциии — френ. и белгийската —
иа московският контрареволюционен интернационал. Днес мат,ериаллни виновници — екзекутори — в
рурската окупация съ френските и
белгийски несъзнателни работници
лъжекомунисти и широки социа
листи. Ето до къде довежда опортюнизма!
Бавария. Фашизма там се засилва
в лицето на тъй наречената Национал-соцлалистическата партия на
Хитлер, бивш работнак-бояджия.
Тая партия по състав е „работни
чески" и има.голем брой привър
женици измежду германските сту
денти и офицери. Тя брои също в
своите редове и безработни чинов
ници, а всичко членове 40,000 души.
Тая партии се въодушевява от иде
ите на на Мусолини и тя датира в
Германия от фашистките преврати
в Италия. Тя има добре организира
на с парите на германските индуст
риалци собствена гвардия и днес в
Германия е една сериозна сила сре
щу революцията. Тя се левичее и
наглед е против германските десни
партии и герм. селяни. Засилването
на тая партия на контрареволюцията в Германия е нрек резултат на
измената на III интернационал чрез
Г. К. П. на революцията в Герма
ния, обективни условия за която съ
ществуваха и още съществуват. В
цяла Германия тая партия на Хитлера брои 100,0000 члена.

Брой 12

На 15 април в селото Гривица по
агитации отива довереника на тесняшкия комитет Георги Цонков.
Дружбашките „комунисти" след ка
то извършили своята мръсна инкви
зиция, го докарали в плевенския участък за нов побой. Георги Цан
ков е умолявал секретаря на тесняшкия комитет храбрия Табачкин,
който всекога има позата на Робесяиеря, а с т р а х а на з а я к.
Макар за 2 години ни веднаж да ие
е бит, не посмеял да иде поне да
го навести. Най-после бащата и бра
та на бития след джлги митарства
по лична инициатива, едвам успели
да отведат в къщи премазания Ге
орги Цонков. Борис Попов, дове
реник на комитета правил на 15 IV
събрание в село Згаревия, гдето
„селско-работническите" дружбаши
.[ „Революционен" парламентаризм». В го примазали от бой, обаче храбрия
Английската горна камара Лейбър комитет, си омил ръцете, като Пи
Парти, най-предателската работни лата, даже медицинска помощ не му
ческа партия в Англия, чрез своят праща.
.лидер Филип Сноуден — бъдащият
На арестуваните 10 человека от
финансов министър ил „Работниче с. Злокучене, се искат по 3 хил. лв.
ското" правителство, е внесла проект гаранция. Тесняците, които за един
за национализация на земята в ед ден намериха пари да купят най-го
на постепеннее! № 19052 — „Daily лямата мелница в Плевен, равна иа
;Ghronicle" от 21 .март т. г., тон зая 1,165,000 лв. нямат желанието да да
вил: „Ние не сме за революцията, а дат по 3,000 лв. за тия нещастници
за умната реформа", очевидно за да които вече от 10 дена лежат аре
успокой лендлордовёте.
стувани. Така другарйо работнико,
Председателя взел акт от искане натрапниците иа работническата кла
то на Сноудена да се разисква вър са, които печелят с а м о мандати
ху тоя проект на Лейбър
Парти в пет пари не дават за работническата
английския парламент г:и обещал да класа.
се посвети един ден за разглеждаКогато в плевенската тесняшка орние на това' предложение след ве генязация се разглеждаше въпроса
ликденските дни. Както се вижда и за селско работническо правителство,
Лейбър Парти вече използва „ре тесняшките вождове тръбяха, че
волюционно парламента за да го всичките дружбаши и в дружбите
превземе отвътре чрез „работниче по селата били комунисти. Този ар
ското" правителство.
гумент беше най-убедителен. Прак
тиката сега е още по-убедителна.
Адвокета Асен Халачев с ординареца си Желю Срэдна горски отиват
по агитации в с. Горни-Дъбник.
ПЛЕВЕН.
„Дружбашките комунисти ги хвана
ли, били ги здравата и след това
Буламача на м-р Стамболийски.
На 15 Април джандармерията и на сила заставили един други да си
п о л и ц и я т а . р а з т ъ р с и х а плескат шамари. Дисциплинираните
града и околните къщщи около па тесняци и по заповед се били едиа
мятника. за да опазят особата на друг като магарета. Позор!
^негово величество Стамболойски.
Цзр Николай руски, Абдул-Хамид БУРГАС.
турски би завидвал на тази охрана.
На 13 т. м. тукашната теснешка
Полицията и сервилното офицерст партия свика публично събрание по
во затваряха прозорците на къщи международното положение и пред
те, разтурваха събрания, поставяха стоящите избори. Говори В. Кола
охрана, заплашзаха и малтретирваяа ров — генерален мислител на полу
за да разбере всякой, че „народа" пролетарский комунизъм. По между
много обича своя Стамболийски, и народното положение даде своята
че Стамболийски е страхлив, като рецепта.
заяк, понеже вижда лоши сънища. <? Днешното международно положе
Така е, когато нечистата съвест ние, се намира в най-опасния фазис
отива към „народа" освен явни п на развитие, и никоя капиталисти
тайни дедективи, полицаи и джан- ческа държава с такова правител
дари, офицери и чиновници, сел ство (буржуазно) не може спаси све
ските кметове, бяха пратили охол та от нови кръвопролития. Остава
ните селски думбази пеша и на ко един единствен път, на.поробените
не за да бъдат слушатели и публи полупоробените, не имотните и пока на „любимия" министр. Оранже луимнтните, да се вгледат в Бава
вата армия начело с Стамболийски рия, т. е. към общи „работнически
i обиколи г р а д а . Спряха се пред правителства", които единствени в
градския памятник и от балкона на днешния момент могат да уреголиокр. инженерство храбрия вече м-р,
положението в което е загазил
като истински буржуазен и охранен рат
работния
народ.
палячо, разправяше б а б и н и деПо предстоящите избори нищо
витини: —Аз ще управлявам с кому
нистите (разбира се тесняците), ако повече^не каза. Повтори, че блоко
изпъдят адвокатите от своята пар вите паттии требва да ги погребе
„Българския народ" защото исто
тия.
рията ги е погребала.
— „Аз" намалих с пазарлък репа
А земледелциге с своята щура по
рациите от 222 хил. милиона, на 555 литика никакво облекчение не мо
мил. лв., й да се плащат 60 години гат даде на масите, освен терор, грас 5 процента.
' беж, и политически убийства. Бъл
— Аз изпъдих Турлаков, Томов, гарския народ требва да се вгледа
Манолов, защото те бяха виновни uq сериозно в положението, и на
за бомбата в народния театър, те 22 т. м. с червено-винената бюле
бяха виновни за убийството на Ал. тина да докаже, че е достатъчно
Димитров.
възмажал,
з а д а
по
— Аз ще комунизирам селските еме съдбините си в своите ръце,
комунисти и прочета 5 члена от за- чрез, едно работническо селско пра
конопроекта и т. н. и т; н.
вителство. единствено, което води
С пълен цинизм съюзника на те от капитализма към лъже-комунизсняците заяви, че той помни услу ма за неравенството и ново пороб
гите на -тесняшките вождове, че ване. Другари работници, вслушай
той помни подкрепата на референ те се добре в вашите вождове юди,
дума, но ще гледа да се отърве от които искат да ви предадат на раз
тесняците след изборите на 22-VI.
пятие, за свои облаги.
Остава работника да избере сво
Ний от Бъл. Раб. Ком. партия ви
ята отбрана.
сочимм, единствения път, който води
Дали червено винената, розовата
или друга бюлетина, или да плюе към освобождение, а той не е бю
на бюлетините, на урните и да се летината, а самостоятелната класова
рев. борба, не е в работническо се
въоръжи ?
лско
правителство, защото то ще
Т а з и задача другарйо, имаш да
Дойде когато буржуазията се нами
решиш!
*
ра в съвсеи безиеходно положение,
Избирай!
Ние, левите комунисти ти казва за иеиното спасение от революция
ме, бъди готоз с оръжието п „ ж к а та, и спасението на капитализама.
Опасението е в насилственото ежи достойно запади • -•-позиция.
оаряае на капитализма и въдворя
ването па пролетарската диктатура
Социалистическата конференция, сви
кана по инициативата на социалис
тическата парламентарна група в
Английският парламент, се е състоя
ла през изтеклия месец в Рур от
делегати на Английската, Белгийска
та и Италянската социалист, партии.
Те съ решили следното: една чети
ричленна делегация да се срещне с
Герман, социалдем. партия и да я
убеди в необходимоста в името на
„мира" към „приспособяване" към
репарационния план както и запаз
ване националната „сигурност". Ре
шено е било също да се свика ед
на по-разширена конференция в Па
риж или Брюксел за въздействие на
;resp. правителства. Жалък напън на
„миротворство". Нещастен „социа
лизъм."

