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Докато изходната точ
ка иа демокрацията е за
пазване и з а к р е п в а н е на
частната с о б с т в е н о с т ,
чрез нейната най-виша
ф о р м а — д ж р ж а з н и я ка
питализм и кооператнзм
— то изходната точка на
комуплзма е безусловно
то у н и щ о ж а в а н е на част
ната собственост и в ъ з 
становяването на пролетерската диктатура.
(Из статията: .Демокрация и комуиизм",
брой 5 на , 1 \ И.' от т. г.)
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Резултатмте ©т изборите.

Българския пролетарият требва историческите събития ни показва,
да вземе акт от развитието на съ- че даже п тогава когато буржуазия
Днес когато в България клосови
ратели да гласуват, именно в голе бията и з денът на сгромолясвапе- та ще се чувства победителка, тя
те различия се диференцираха доста мите центрове, е намалено чувстви то на дребио-буржуазаото господ ще е м н о г о по-слаба вследствие
тъчно ясно, за пролетарията е мно телно — с предшествующите избори. ство н!) селско-занаятчийския блок, смъртната криза на капитализма, А
го по-лесно, при наличноста.ка кла
Тоеа показва, че наред с съзнател да бъде готов не само да оспорва топа е възможно само. чрез проле
сово съзнание и революционна так ния б.-йкот на Работническата ко правото на власг с биржуазията, но тарското съзнягелно встъпваме под
тика, да тръгне по правилна ориен мунистическа партия на изборите", и правото ка пролетарската дптп- знамето па Българската Работниче
тировка. Изборите показаха, че идео има и един зародиш на стихийно тура; тъй като всесвстскня ход на ска Комунистическа Партия.
логията на политическия буржуазен антииарламеитарно отношение, от
демократизъм е вече изиграла своя страна на широките пролетарски ма
та роля и отстъпва место на класо си, които са попаднали на пдее|1
вия практицизм. Това е и главната кръстопът.
"
;
азипричина за парламентарната' ката
Едва ли създаденото положений за п р е ш г р з ж д а м е в огледалото на неговата
строфа на буржуазните идеолози от от изборите, макар и за късо вре
ятска политика и световния пролетарият.
буржуазно-конегитуциония блок и ме, ще създаде едно затишие в кла
(ti3 К. А. Ц.)
I,
на буржуазната радикална интеле- совите стълкновения, Напротив нйе
стен
етап
на
развитие.
Докато тя
Капитализма върви крачка по
генция от тесно-комуиистнч. лагер. требва да очакваме нови критичес
преди войната внасяше своите су
крачка
все
пс-ияЕЪтрс
в
хаоса,
все
Буржуазията се мъчеше да увле ки преживявания, ьа борбата около
рови
изключително
в Антия, материали
за да получи
за тях фабрични
че широките дребно буржуазии ма властта. Болезненото състояние на по-близо'до прозяла. Дчите на не продукти, под натиска на войната е
говото
владичество
са
броени;
но
си в името на своите испитаии ме пласта и парламентаризма в всички
прекарала тази променя, този облатоди на. класова диктатура, върху те балкански страни, като общо яв при все това с свойствена га на все городителен процес. Днес най-голя
ки
загиващ
енергия,
той
употребява
базата на своята отживела времето ление не може дълбоко да не за
и хиляди искустаа и средства мата част от сурови материяли се
си конституция. Буржуазията се по сегне и България. Българската бур хиляди
да
може
поне още малко да диша. преработват от индийски фабрики,
мъчи да въскреси миналото на свои жуазия ще направи последни и от- Капитализма
е хвърлил котвач в про Англия следователно е напълно от
те младенчески години, но действи чаени опити за възвръщане в ръ фи гното стопанство,
което обаче се странена. Тази промена е докарала
телността и показа, че средствата цете си прерогативите на своята намира в непоправимо разстройство. д••» едно по-силно движение за неза
против староста не са още;'открити. класова диктатура. Българската' бу Производство и консумация пред висимост в Индия, същевременно
Бу'ржуазната интелигенция в ли ржуазия, бе бита в откритите стъл ставляваща някога съгласие и пул обаче със създаване на една соб
цето на тесняците, лжже-комунисти кновения в Търново, тя бе бита в сиращ живот, съ станали такива про ствена индустрия до по-голямо протребваше да си счупи шията на ед легалната парламентарно-политичес- тивоположни фактори, 3 две неща, летаризираие. Че чрез това съпро
на, колкото абсурдна, толкова и аб ка борба, но тя има друга силя, кЬ- които в голямия, растеж ка стопаи- тивленията спрямо Англия се усил
страктна идея фикс за „Работниче ято неможе да не използва, като сткото не се допълнят вече като ват, освободителните стремежи взи
ско. ^ед^ко,. гфгв&тел£тва", Лесц.яш,3с,-.^шследен„..ж»^^0Д11аед_жоа>-а_а,1лн.з^2 'гръбнак на общественият ред; те" мат потолями форми, е обяснимо.
пата, която разчиташе да изплува нейната екоиомичеека сила. Буржу съ изгубили, всекакво допълнение и Един втор поред опитите за преизна повърхноста на буржуазно кла азията добре помни, че именно с съ създали един непреодолим ла граждане важен фзктор днес, е Мзласовите отношения, като увлече след своята икономическа мощ тя срази биринт в световното стопанство. Ес Азия. Ш първо място страна с бо
себе си пролетариата и селската омразния чл. 4. Тя кема да се от тествено е, че жизнения въпрос на гати петролни запаси, които имат
дребна буржуазия, в името на вла- каже от същия начин да срази и капитализма се върти около уре- грамадно значение не само за бъде
трети закон за съдене на бившите гулнрването на производството и щето развитие на Европа, но и за
ста, се излъга.
Идеолозите на селската дребна министги. И ако с член 4 тя смаза консумацията. Ако би могъл да на цялия свет. Откриването на тези из
за нея дребнобуржуазен мери той ключа за товп, то цялата вори и заграбваието на страната,
буржуазия се указаха не само по- 'и умразния
г
вмъкването й в сферата на интере
' далновидни,, но и по-практични от конц рсиум, то тя. днес ще се ста проблема ви била разрешена.'
на великите сили, е горещия
тесняците. И вместо да подадат рж- рае да смаже окончателни и дружНапраздно! Неумолимото шествие сите
стремеж
на същите. Политически
ка на тесняшките властнически въз- башката власт и парламент.
на нуждата и грижата в Европа ог
Като първи последствия на из раничават милиони хора в тяхния присъединена към една държава,
деления за тесняко-дружбашка коа
лиция, изразена чрез „Селско-работ- борните резултати и дружбашкнте начин на живеене. Не че по-напред която с помоща на един силен съкическо правителство"; те подадоха политически и икономически дребно нямаше беднотпя, но сега тя е взе ' сед може да укаже до някъде съ
ръка на градската дребно буржуа буржуазии замисли, пролетарията ла форми, които далеч засенчзваг противление на плановете на капи
зия и малоимотно гражданство за требла да оч:.ква, бегетвото пл ка предишната експлоатация. С голя талистическите държави, които ня
питалите из страната, ограниче мата безработица и понижение на но мат такъв интерес към политичес
селско-занаятчийска коалиция.
По такъв начин, те откъсаха дос нието ка производството, застой в рмалните заплати се отстраниха го ката анексия, колкото едно основно
върху владеенето ната солидна част от малоимотните ма търговията, усилване на безработи леми маси като консуматори. Затова споразумение
стопанската
експлоатация.
цата,
спадане
на
валутата,
покачва
си на „масовата" тесняшка партия н
европейския пазар загуби по отноше
я доведоха до пълна-идейна и по не цената на продуктите и усилва ние покупателната възможност на
Обаче както вече споменахме цен
не на спекулацията.
чужди и свой сурови материяли и тър на азиатската политика е'Китай.
литическа катастрофа.
Това са едни от нелегглните ме фабрикати. Което е верно га Евро Най гъсто населената страна на зе
Но грозната действителност при
тоди
на борби, чрез икономическа па, може да се кяже и за индустри мята, която снабдена с индустрията
разбиването на илюзиите не дохож
та
си
сила, на буржуазията, които ална Америка. Въобще, всички дър и търговията на Европа и Северна
да само до средата на пътя си, тя ще поведат
след себе си разстройство жави са прехвърлили голямата част Америка, би могла да стане някога
претъпква в с и ч к о . И тесншките и в тъй разстроените
финансии на от тяжестиге на войните върху про всесветски фактор. Великите сили
„вождове" и мандатйори ще бъдат държавата и дълбоко разочарова летарията,
който поради това стана
принудени да изпият горчивата ча ние на масите в палнатквите на дреб- иос!'Лио експлоатиран, повече оми- следват безогледно тази цел, да раз
"тъкмо Китай, която беше
до дъното. Тесняците са загазили в но-буржуазпото „селско занаятчий зерен. Тази болна Европа търси цер, работят
н*й-и;;олираната от всички държави,
блатото на опуртюнизмз тъй дъл- ско" правителство, което ще требва респективно европейско - американ да подарят па неговото население
боко, че не им остава възможност „без време" да се сгромоляса.
ския капитализм търси оздравяване европейска „култура". Гъстотата на
ни за връщане назад, ни за ход нап
После това е възможно: фалира на своето стопанство. Това оздравя китайското население говори за ед
ред. Те са бити на последняя си
лата
днес теснящнна, да се помъчи ване той се нлдява да намери в по на „доходна" експлоатация Европа
опуртюнистически • коз. Техните ог
силната покупателна възможност ira и Америка искат нз място ставащата
ромни загуби в гласове в най инду още един път да увлече пролета неговите стоки и същевременно в все по малка покупателна способност
рията
в
името
на
илюзията
за
„еди
стриалните центрове свидетелству нен фронт" и селско.-работиическо откриване на нови източници на су на европейския палар, един друг па
ват, че и много от влачащите се правителе во, или чрез ново участие рови материяли. Разбира се, да се зар, когото най-малкото съответно да
подир тях несъзнателни работници в парламентаризма за излишен път дадат по-добри условия на живот на ограбят, за да отмахнат застоя, кой •
ги напущат, по-големата част от кои да подкрепи „буржуазията. Логиката пролетарията, да се нямали една то е настъпил в произ юдегвото и
то търси изход на своето тежко по .на живота i-v. дяват основание да част от печалбата, върлу това ни който е следствие от липса на конложение — Где вие мислите, в ре мислим, че буржуэзаата иителеген- кога ни за миг сериозно не се е по сумационии области.
волюционните борби? — О, не, а ция на тесняците „комунисти" нема мислило.
Китай пък, който се вижда оби
под крилото или на власта или на да пасува. Тя по един или друг на
II.
колен от разните вельки сили, от
4
буржуазията. Опуртюиистическия па чин, открито кли прикрито ще под
Така капитализма обръща внима егмо себе си се разбира, че се про
ралич е доволно деморализирал то крепи буржуазията, като издигне нието си върху Азия, .която има го тивопоставя на експлоатацията на
зи елемент, на който е избита вся лозунг против „дружбашката тира- лямо значение като ко*!сумативна „цивилизовайте" държлви. При то
област. Грамадното население, което ва естествено той чувствува своето
ка революционна закваска, от тес- '" ния" и „за свободите на народа
няшката разаращающа метода на който ще е общ лозунг на буржуа прави почти половината от жители безсилие-, което лежи в цялата приобщи фронтове, борби за парче хлеб, зията в борбата и с сегашната власт. те на земята, требва да се направи митнштег на страната и търси в
парламентарни победи, селско ра
Разочарованието от измяната на „зрело" за консумирането на амери- тели разправии, които се вършат
ботнически правителешз и всякакъв лпужбашите c n p W тесняшката пар канско-европейскиге продукти. Мно на негова сметка, съюзници. Тази
вид други илюзии на вечнз измама. тия и нейния нов конкобинат с гото природни богатства па тази политика на Китай не е така ясна,
В тези избори, не може да ие буржуазията, не може -да не внесе земна област са същевременно и защото з:.сега и спора между заин
констатираме и един особен очебн
смут в разно сортните слоеве на един тлъст кокал, който заслужа за тересованите групи ье е взел от
крити форми, при все TO-ia вече яс
ющ факт, а той е: Въпреки задъл тесняшките масн.-койго може да да се глътне.
В центъра на тези колонизацчон- но се показва в общи черти нлсжителното гласоподаване, и въпре- дойде и до открито разцепление или
развитие. Че стопанския
' ки, че с даване изборни права на масово напущаме на партията, глав ни стремежи стон Китай. Индия, чи тъп:<ащето
път на Китай ще върви подобно
ято
принадлежност
за
сега
е
решена,
циганите, компактно живущи в го но от по издигнатата част на работ
тези на Гермшия след войната от
* сжщо е вече преминала един изве
лемите градове и индустриални цен ниците, в нея.
трове, числото на. явилите се изби

ств&ческите

Стр. 2.
1870 гол., ияма нужда от по-нататъшни обяснения. За да имат при
вилегии, за да бъдат главните участ
ници, месат се в товп развитие на
Нърво место Англия, Америка, Япо
ния и Русия. Англия търси ерзац
на своите станала по самостоятелни
колонии . (пример: Индия), търси
вместо тези, пови коисумационнк об
ласти. Америка търси -н в пазар по
ряди загубата на своята европей
ска търговия. ЯПОНИЯ ПЪК иска на
първо место да си сеигурн китай
ските богатства за дэ галантира на
своята напоследък добре развита
инлустрия нужните суропи материа
ли. Русия, която имя една обща
дълга граница с Китай, води тази
ПОЛИТИКИ, защото тя вижда възпряни условията на своето развитие в
Европа. Докато тя водеше до све
товиата война отявлеиа европейска
политика, разстройството на евро
пейското стопанство е докарато рус
ката източна ориентировка. Зад за
интересованите велики сили стои още
Франция, която обаче на първо мяс
то подпомага европейския континен
тален блок и гледа па азиатските
въпроси само от политическото гле
дище на равновесието на силите.
Стопански тя не е заинтересована
толкова много в настоящия момент,
но това ще настъпи, веднага щом
континенталните планове в Европа
се реализират. Всред тези заинтере
совани ясно се показват бъдещи
групировки. С азиятската си поли
тика Русия излиза дато протинник
на Англия, която иска преди всич. ки други да-осигури своя пай. При
това Англия вма вече една здрава
упорна точка. Америка стъпва тук
поради свои жизнени интереси ла
страната на Англия, към които се
присъединят^, като трет в съюза и
Япония, защото последната се бои
преди всичко от руското влияние.
Решаваще в това групиране на ве
ликите сили ще бъде становището
на Китай, и по това може да се дой
де до положителни заключения. Ру. сия на първо място признава неза
висимостта на Китай (както и тази
на други държави капр. с Турция,
естествено от политически съобра
жения), в същото време тя не е до
такавл степен капиталистически раз
вита, щото за Русия проникването
в Азия да нредстаалява жизнен въ
прос. Това обаче е случая по отно
шение Англия и Америка, така че
тези са и требва да бъдат в своето
напредване no-остри и по-безоглед
ни. Резултата е, усилваща се симпа
тия кжм тогова, който не проявява
явна потясннческа политика, Руси;:,
която преди всичко сама не може
да приложи тези насилствени сред
ства както Англия.
III.
Мъчно е сега при започването на
тези групирвания да ,се дадеГедна
точна картина на бъдещето разви
тие, още повече в едно време като
днешното, в което нещата поради
влиянието на кризите се разливат
много бързо. Докато днес азиятския аъпрос още дреме под повър
хността, утре може вече да докара
до стълкновения, които по своето
значение ще надминат световната
война. Присъедини ли се к&м ев-ропейския континентален б л о к и
азиятския, т. е. присъедини ли се
Китай към Русия, която от своя
страна има в лицето на Франция и
Германия съюзници, то последица
та би била една нова война от не
виден, по-голям от миналата размер.
Турция в тази борба ще клони към
тази страна, която поне на думи
обявявв нейната независимост, зна
чи Русия и Франция, обаче не ще
клони към тези които твърде явно2
изискват стопанската анексия. Сама
та Индия може да определи своето
становище, много вероятно като из
ходна точка за своето явно осво
бождение, така че в този случай
почти цяла Европа и Азия (без Япония) са съединени в един конти
нентален съюз. Понятно е, че тези
групирвания не ще стават в хубава
хармония, а под гърма на виящия
се в смъртни гърчелшя, срутващ се
капитализм. Тук обаче се явяват два
юлеми въпроса, единия, какво вли
яние има тази концентрация върху
световния пролетарият, нан-гл^вно
върху европейския п азиятския npjлег-.фият и второ, възможно ли е иа
капитализма чрез азиятската си по
литика да заздрави още веднгж
своето стопанство. Тези въпроси са

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРЯ

Брой 13

;
Германския-буржуазен печат зала спят, да' работят по 8 часа за 30 л ,
кай-решгющите, конто някога све
прикрие
пред работниците от tie а за 12 часа — 45 ле.ча надница.
товния пролетарият е имал да изпи
' Надзирателите са все одбор друж
та и преди всичко дз разреши. Ка окупираните части работата, пуска . бами'и храбрите тесняцч функцио
баснята,
че
рурските
работници
би
питализма концентрира всичката си
нери- нямат куража да примрат там.
сила върху превъзмогването на све ли подкупени от французите, а в Дори агитационните си позиви ос
товната стопанска криза, пролета- Франция работата се представлява, та еят на 300 -метра от фабриката,
рията има задачата, чрез премахва като просто вълпрйие к а' безработ
Работника Васил Ткзченко ги наел
нето )иа капитализма да тури кран ните.
раздал ги на работниците, за което
Положително
пие
зияем
одно,
че
иа цялата империалистическа поли
надзирателя Генчо го набил със
тика. По двата голями решчющн Германската Рибот. Комунистическа сопа до полусмърт, а Директора му
партия
(Есеици)
т,
е.
НИШ
ата
брат
въпроси за всеспетскич пролетарият
подписал уволнението, без законната
в свръзка с азиятската проблема ще ска партия ка германския пролета защита за'побоя и законното пре
рият
и
единстеекчя
революционен
вземем становище в идния брой.
дупреждение за 15 дена.. Неотдавна
.(Следва). представител на международния химика иа същата фабрика беше за
пролетариат, нашия Роботночески почнал, поради ..своята- лудост, да
Комунистически Интернационал, кой предполага, че от кожите на тия не
то до окупацията имьшеседалището., културни роби, може да , се меле
ШШЩП
311 МЩШЙ ДОГОВОР Н
си в Рур — Есен, хвърлиха лозунг също цимент. Той си замина по дя
между рурските работници и френ волите. Сегашния директор и него
вашиигшша конвенцияско белгийските солдат» за открито
В брой 225 от 20 март т. г. на възстание и събаряне гнета па ка вите дружбашки надзиратели, допу
„Работнически в-к" тесняците пишат питализма в името на пролетарската щат, че за 30 лева, могат да изцеж
дат и последните сокове от неор
по повод 8 часовия работен ден диктатора и комунизма.
ганизираните ратотници на тая праш
следното (стр. 5,'колона 4-а):
Германската Раб. Ком. Партия и ка и мръсна циментова фабрика.
• „След това др. Манов разгледа
от формална страна вжпрдеа и Работническия Ком. Интернационал
Тъй ще бъде навсякъде, до где
доказа, че правителството не се срешнаха с общия фронт иа съ- то революционния работнически ко
вокупната
контреволюциоина
бур
може да премахне 8 часовт ра
мунизм, не изтика из главите иа ра
ботен ден, защото това е про жуазна класа включително социли- ботниците тесняшкия опуртюназм.
сти
и
лъже
комунисти,
от
която
тив текста на мирния договор
и международните конвенции в първите' като агенти на англо-франХаскоао. Тесняшката лъжекомуництзекия империализм се стараят да
Вашингтон".
стическа
партия както всякогаш тъй
Значи вие, господа, се силаетс в убедят германския 'пролетариат—в и за изборите XX обикновено на
една
или
друга
форма—да
признае
вашата защита на 8 часовня работен
родно събрание прояви най-широка
на международното бюро на труда репарациите, а последните,—герман дейност.
ските
тесняци
комунисти,
за.да
убият
при Лигата на паролите, на НйойНа 19. IV. т. г. гз градът ни беха
ският договор и Вашингтонската революционите. стремежи на герман разлеиени афиши с които оповестя
ския
пролетарият
му
поднасят
из
конвенция! Не, 8 часовия работен
ваха и канеха работниците, емигран
ден не може да се защитава при мамата на „общи фронтове" и „ра тите и малоимотните да отидат на
ботнически
правителства".
съществующата «масова безработица
събрание в кинематографа, гдето
и смъртна криза на* капитала вече ", Единствен источник за най-пра щели да говорят плащаните и много
вилното
и
верно
осветление
ка
рур
с нищо, освен чрез революцията, а
големите величия дошли от София
най малко чрез адвокатски речи от ските събития, безусловно ще бъ Георги Димитров, секретарят на об
дат
тези
дадени
от
РаботиКомун.
„формална" страна. Работническата
им работа, еннд. съюз и пръв
класа не се нуждае от „защитници". •Интериационол и Германската Раб. щия
кандидат народен представител в
а от борци. За мея е ясно, че ней Коиун. Партия (Есенци), чрез'свопте листата
Хасковска околия и Димо
ната санкция за международното органи. Ние сме взели мерки, при
право днес, на което в'ие много дър първото получаване братските све х. Димов, реда кто ржт им на в-к
жите е само гражданската' война, дения да ги направим достояние на Освобождение, В края афиша за
.Долу маските жалки реформиста !.• българския пролетариат осветени в вършва: „Елате на събранието за
същността на истината, предадена да чуете вашите освободителки лонашите Есенски и Рурски дру лунги". Но какви съ те? Мислите
Кай провещэ закона на 'шдовата чрез
гари, може би днес главни двигатели ли, че ще съ по пътя на класовата
ШИШ.
на рурските събития.
революционна борба, за освобожде
В брой 226 от 21 март т. г. тес
нието на работниците от игото иа
няците пишат на стр. 1,-колони 3 и
капиталистическия строй ? О! не, те
4 под заглавие „Времената трудова
съ следните: репарациите да пла
повиносг в София" следното:
щат господарите, автономия на об
. . . . Нашата група предложи („а
щините и работническо-селско пра
Софийския общински ежвет — б. р.) да ПЛЕВЕН.
вителство.
се намали работното времен да се пла
Революциония морал за тесняш-.
Голямите плащани на гърба на
ща минимална надница 70 лв. на всич ките "думбази не е задължителен. работниците величия 'нека разберат'
ки работницч и бедни граждани . . . " Така напр. на 1 април обущарския (те разбират, но не им.иде иа смет
и „иално" по-надолу:
работник Никола даскалчето, скаран ката), също требва да разберем и
• „ . . . при това работата да > на вечеринката с служащия ' от ко ние работниците, че до като съще
почне от крайните квартали, кж* операцията „Освобождение" Илия
системата на днешното гос
дето нуждата е най-голема и пос- Димитров, го' надупкал с нож на ствува
подствующе
управление и средства
тепено да отива кжм центжра."
6—7 места, болния бива откаран в та за производство съ в ръцете на
Оня който е за саботажа на тоя за болницата, а буйния младеж бива господарите, то репарационните пла
кон, не може да се ползва от зако веднага изключен от кожаро-обу ща нич щё ги разхвърлят на произ
на с намаление на работното време щарската секция. Това бе направе водството — и произведения про
невъзможно по закона иа живота, но, за да не пострада народния дом дукт изнесен на пазаря, кой мисли
вследствие масовата безработица при на тесняците, поради това произда го купува? Господаря ли?
днешната смъртна криза на капи шедствие, и то пред изборите. Оба те
Hej
ще го купуват работниците,
тала, както и увеличение надницата че, банкера ка тесняшката плевен тъй че
репарациите при тая система
ска
организация
и
любимеца
на
ко
или , благоприятствено предимство
иа
управление,
пак ще плащ IT ра
митета Никома Иванов Пешев вед
на крайните квартали.
ботниците, а не господарите. Нека
нага
прибира
иа
работа
Никола
Да
Защо, мизерии демагози лъжете
видят и разберат работниците в инай-вулгарно, че сте против тоя за скалчето. Въпросния тесняшки ду мето на какви освободителни лозун
мбазин
всякога
се
плашеше
да
не
кон. Хем то наричате ангария, хем
ги ги призовават лъжекомунистите,
го провеждате, работите безплатно попадне в неговата работилницт ня също
-за автономия на общините,
кой
лев
комунист,
или
някой
леви
и като роби! Къде е логиката? Кое
до
като
съществува , централната
чарски
позив,
а
от
новопокръстени
е истината — че сте за или против
власт
и
да
се даде автономия на
дружбаши,
като
Никола
Даскалчето
него? Това казват вашите дела кои
общините,
те
ще с& зависими от тая
не
се
плашн.
то ви изобличават. Това не е кому
централна власт, понеже съ нейни
низъм, а акробатство и политическа
Тесняшкия думбазин се бой дане испълнителни оргари, а централната
проституция.
би факела на левичарите да освети власт служи и покровителствува бурпрашния таван, в когото ргботят 15 жуазиите класи. В края казваме на
бели роби на труда. И за да не се лъжекомунистическите величия: не
узнае че от тия 15 роби, само три господа, по пътя на бюлетинката и
ма имат по 1500 лева месечна за компромисчийството за „селско-паплата т. е. 50 лева надница й то с
Що става в Рур ?
а по пъ
условие да искарат най-малко по ботническо'правителство",
В Рур стават събития, които като 5—6 чифта в неделята, а останали тя на класовата революционна борба
тежка кошмарна вълка се носят те роби получават по 10—15 и 20 на пролетариата, към комунистиче
над света на капиталистическото го лева надница. И почти всякой ден ско общество.
сподство. Буржуазната жълта преса на работниците се ограбва по 20—30
не прави от тех шумни сенсации, а минути, а това на 15 работника еже
буржуазная печат, се Старае да ги дневно е равно на 7 часа ограбен
премълчава. Че там се вълнува ра труд. Пред-праздницита работници
Вестника не излезе миналия
ботннчеството подтиснато под двоя те се гъделичкат с малка прибавка
кото господство на германски капи за да работят и по 12 часа.
вторник по технически причи
тализъм и французски империализм
Нека всекий работник да по ни в печатницата.
това е факт. Но ако съдим по кон
мисли,
защо тяхните чорбаджии са
фузията, на парадиращия за работ
На другарите се напомня ос
нически освободител московски се изврели в тесняшката партия, и вен с по-интензивното распро
„комунизм", то може да се досеща защо местния работнически съвет
ме, че там не става и нещо "жела не допуща стачка в такива рабо странение на вестника сред
работниците, да не забравят
телно за каузите на дребнобуржуаз- тилници.
и неговата материална под
ния съветнзм и „Работническо сел
I-та щшентоза фабрика около 2
ски правителства". Страхомълчанпе- километра
крепа,
Ог. редакцията.
до Плевен е чудовищна
то на героите възобновители на защото работят
от
50
до
70
работ
капитализма от II и Ш/г интернаци
Телефон 121"ЩЩ;|§МШ
онал, ни лава основания да мислим, ника. като истински роби.
Акционерите не държат стабили
ПЕЧАТНИЦА ЗОРИ | |
че там върви не всичко гладко за
:
•- наотател
..." =
империалистическите въжделения на зиран персонал, а, вземат от окол
ните села работници н то с условиеповедителите.
Ягчатарска Орсизв. Ксопзращ „Единства" к н
там във фабричната казарма да

