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Брой 15.

!иществяването на тесняшното „работническо-селско правител
ство" ще осигури, засили и затвжрди
за по-дшо време у нас и на всякжде, гдето бяде реализирано, ш ното шржество на най-грозната енономическа и политическа реакции и
диктатура на дребната градска н
селска буржуазия над едрата такава
и най-главно над пролетрриата.
Из статията: „Тесняшкото работническо-селско правителст
во", брой 4 на „Р. И", от т. г.

Провала и измена т третия интернационал.

Третия интернационал е нёраз
ривно свързан с развоя и съдбата
на руската революция и рускато
съветско правителство. Победител
ка на бойния класов фронт над ця
лата вътрешна и външна коитрареволюция, економическият фронт
на руската .'революция, над който
почива всека ^революция, биде про
бит от нахлулата широка, сега с решаещ глас и влияние, в Руската ко
мунистическа партич и в управление
то на страната и производството
дребна буржуазия и нейната кариеристическа интелигенция. Производ
ството биде предадено, вместо в
ръцете на производствените работ
нически съюзи от всички (заводи, в
-ръцете на извратените от царска 4
росия „специ" и директори, чувствуващи се като господари и запо
ведници на риботниците. Подлъзнали се веднаж на тая почва, Руската
Комунистическа Партия и руското
съветско правителство закрачиха
бързо по пътя на икономическото
отстъпление и достигнаха до приз
наването отново на частната собственност, до разпределянето на зе
мята между селените, до допускане
то на преговори с империалистичес
ките държави от Съглашението за
тържественно- унищожените dt ре
волюцията държавни' дългове към
тех, останали от царска русия, до
признаване отново свободната тър
говия и спекула и до държавния
капитализм. По тоя начин руската
революция се1 повърна там, от где
то бе тръгнала. Стая само разлика
че сега економическата и полити
ческата буржуазна управа на Русия
биде изтръгната от ръцете на цар
ските дворяни, помещици и едрата
индустриална буржуазия и се пре
даде в ръцете на градската и селс
ка дребна буржуазия и главно в
ръцете на нейната безвъзвратно
корумпирана и гладна за власт кариеристическа интелигенция. Руска
та революция е в своя пълен ,обрат. Руският пролетарият е отново
подчинена класа както вчера, и кой
то с нова революция ще има да из
воюва своето истинско класово ос
вобождение. Но господството на
дребната буржуазия и на нейното
съветско правителство срещна и
продължава да среща организира
ната *економическа и политическа
съпротива на изместената и изгоне
на от нейните фабрики и имения
едра буржуазия от вътре и вън от
Русиа и най-вече на стоящите зад
нея съглашенски^империалистически
държави, които имат.да вземат ми
лиарди от нея. Първата и вторите
употребяват всички средства и ди
рят всички начини, как да съборят
господството на тая буржуазия и
нейното правителство или най-мал
ко отново да си възвърнат своите
имения, а от там и до своето поли
тическо господство. За тая цел, съглашенските империалист употре
бяват економическата блакада над
Руската Съветска Република, а не
беха и не са изключени и за напред
и военни интервенции. Как да се
излезе из това положение je насо
чен. целия ум на .бившите вождове
на руската революция, . превърнали
се сега - в обикновенни дребнобуржуазии държавници и вулгарни ди
пломати.

Това състояние на руската рево
люция даде пълен отпечатък вър
ху политиката и тактиката и на
Третия интернационал, образуван
под нейна инициатива и непо
средственна о п е к а . Т а к а тоя
интернационал от партия на рево

жуазня и неговите също "дребно- нещо повече: да се плати днес от
буржуазни вождове. Революционно когото и да е репарационния дълг,
люционното възстаиие на интерна то работничество от всички страни ако това би било по силите на длъ
ционалния пролетариат се превър захваща да се опомня от това поло жника, то значи да се признае по
на на ;интернационал на повсемест жение на нещата и да се повръща ложение на равновесие, т. е. про
ната парламентарна акция на интер на единственной) верно, и подчер дължение на съществующия ред,
националния пролетариат за спасе тано от Маркса начало, „че класо продължение на експлоатацията и
нието на Руската Съветска Републи вото освобождение на работничес наемното робство.
ка и на нейните водачи от контра- ката класа е дело на самата нея'.
Въпроса, като въпрос на истин
революцията отвън. От интернацио Погледът на това революционно ра ска опасност за нас се състои в то
нал, който високо прокламира не ботничество е днес обърнат към ва да се отхвърли по начало той и
преклонността си пред идола легал- излезлия под нейния кървав опит то в връзка с преминаването по
ност, — на такъв, който старател из своята собственна наемна работ революционен ред на средствата на
но се пази от всяка нелегална ак ническа класа Работнически Кому производството в ръцете на работ
ция, изключай неговата изобилна ре нистически Интернационал.
ническата класа, който въпрос пре
волюционна фразеология, и на който
дрешава всички въпроси изцело.
легалноста напоследък д^леч над
Относно размера на репарацион
минава тая на буржуазията. От ин
ния дълг ще кажем само, че склю
тернационал, който възстава против
ченото съглашение не намалява тоя
всека национална отбрана и война,
Неотдавна правителството, на дру- дълг, а само урежда подробно на
— на такъв, който поущрява и за Ькбашите най-заинтересовано и рев- чина на изплащането му според найстава морално и материално зад на (ностно разгласи за да заблуди и за- добре застъпените интереси на съ
ционалистическата отбрана и война •лъже несъзнателните маси в страна глашението кредитор.
на турската едра и дребна буржу та, че репарационния дълг бил на
От целия дълг 2,250,000,000 лева,
азия, в лицето на Кемал-паша. От жален от междусъюзнишката коми 550,000,000 златни ще се плати само
интернационал, който обявява вой ссия, като за целта било подписано като летящ дълг („част А" по спо
на на всички опортюнистически пар [специално споразумение между него разумението) в течение на 60 годи
тии и водачи, — на такъв, който • от една страна и последната от дру- ни по 5% лихви, а остатъка както
фактически прогони всички истински ;га. То разправяше и в предизборни правителството с лек ум го нарече
революционни елементи, партии и ''речи и чрез своите вестници — еже „простен дълг" ще почне да се пла
течения от своята собствена среда. дневни и периодически — че общия ща след 60 години като консолиди
От интернационал, който обяви све- !дълг на България бил намален от ран дълг в размер 1,700,000,000 лв.
щенна война на социалпатриотичес- ; •2,250,000,000 лв. на 550,000,000 лв. златни („част Б" по споразумението)
ките и социалпредателските Втори, vi че плащането било отсрочено още е разликата между 2,250,000,000 лв.
-Вторили гполовина^тгблитичешГ'й" 1с "2Т годшШГ тТеГвмёсто* "за""36""за* "зл/й 550,000,000* лв." златни. Това'ё"
Амстердамския синдикален интерна 60 години. Това, разбира сё, бе един значи-самата истина около предиз
ционали, — на такъв, който днес блъф, ако въпроса действително мо- борната лъжа на правителството
иска на всяка цена единен фронт с ,'жеше да се постави тъй както се относно репарационния дълг, края
тех.; От интернационал, който обяви поставя и разбира и от дружбаши на която настъпи с публикуването
кръстоносен поход на реформизма, и от блокари и от тесни социалисти, на самото споразумение от първият
— на такъв, на когото всички пар т. е. колко да се плати и кой да правителствен вестник „Земледелско
тийни и синдикални секции от всич плаща? Въпроса според нас от гле Знаме" брой 91 от 29 Април т. г.
ки страни не вършат в всекиднев дището на работническата класа в
Д а ж е „справедливо" плащане
ната си практическа работа и не страната чийто единствен защитник днес препоръчано от опашките на
издигат пред избори и в самите и изразител за сега е в. „Работни българската буржуазия е вредно за
представителни учреждения, в които ческа Искра" не е в това колко да работническата класа. Не е въпрос
участвуват те, освен изключително се плати и кой да плаща, а дали да само за настоящето; днес много почисто реформистическа работа и се плаща, по начало и какво требва важен въпрос за нас е въпроса за
искания. И най-послг, от интерна да се направи за да не се плати, бъдащето, защото ние не сме ре
ционал, който тържественно декла когато се знае че въпроса за непла- формист както либералната буржу
рира, чрез ред манифести, че най- щането се обуславя от въпроса за азия (блока) и прогресивната дреб
свещенна и най-главна негова зада освобождението на работническата на буржуазия (дружбаши, тесняци и
ча е да подкрепя, организира и Про класа в България и в света въобще. широки). Можеше да се говори за
вежда пролетарската ' революция в Основното положение от което ние „справедливо" плащане, ако работ
всяка страна и 'че за тая цел нема изхождаме както по въпроса за ре ническата класа би била тъй огра
да се спре да използува всеко ре парациите, тъй и по всички данъч ничена, като класа на бъдещето, как
волюционно движение, дори и анар- ни тяжести — преки, косвени и пр. то нейните водители — всевъзмож
хистическо такова, за да го раз — въобще е, че в съвременото ка ни адвокати, пенсионери, търговци,
шири до формална масова пролетар питалистическо общество плаща все- занаятчии и земеделци — заслепени
ска революция, се преобърна на та къде и винаги работнияеската кла в своя' егоазтичен интерес. Тя, оба
къв,
който фактически бойкотира са, независимо от това кой е зако че, за щастие не е такава, а е вер
революцията там, гдето се появи. нодателя : буржуа или „малоимотен" на на своят класов инстинкт за оНаред с другите досегашни факти, тесняк, т. е. плаща оня който не вла свобождение. Скоро тя ще низверг
бойкотирането на последният най- дее средствата на производството— не своите убийци от блока до зе
пресен революционен опит през м. работника. Буржуата, тесняшкият меделци, тесни и широки социалис
април т. г. на германските работни „малоимотен" притежател на соб ти, ще се освободи от техната прес
ци от революционните юнионни в ственост или спекулант адвокат, кръ тъпна демагогия, отвратителен пе
Рур от страна на неговата Герман стил се в „петото евангелие на света" чат и продажен опортюнизъм и ще
ска Комунистическа Партия е най- — 21-то условие на III интернацио тръгне в пътя на своят революци
безспорно доказателство за това.
нал, които не съ изключително по онен дълг, през самите тех където
требители, като работника се осво е и нейният естествен път към ос
Туй фактическо състояние на рус бождават от бремето на живота; те вобождението.
ката революция и на нейния Трети прехвърлят тяжеста чрез произведе
Тогава нема вече да има легенди
интернационал, състоящ се от опор ните фабрикати, зърнени храни и за .-справедливи" репарации нито
тюнистически секции излезли от „адвокатски съвети" на гърба на пък за ,,леки" данъци, а само един
Втория интернационал, създаде това работника. Ето тъкмо затова работ път, една цел: „Освобождение на
логично и исторически наложило се ническата класа казва:
труда". Тогава вместо репарация ще
положение, че, този Трети интерна
има само революция, само борба до
„Никакви
репарации,
а
немедлено
ционал, който'бе надеждата и опо освобождение от власта на капитала край I
рата на революционния всесветски и идейните настойници*, а буржуа
пролетариат през високо революци зията и дребната буржуазия (тесни,
онните 1918, 1919 до 1220 години, широки и пр. разновидности) казват:
днес е така мъртав и така не съ „Справедливо облагане". Тук вече
ществува за него, както Втория, има известно различие в тоя общ
Погледнете, работници, обезфорВтория и половина иоличичсскн и възглед. Първата разбира справе мените си ръце и прочетете на тях
Амстердамския синдикален интерна дливото облагане в това да плати историята на вашето вековно роб
ционали Той безвъзвратно падна дребната буржуазия и работничес ство I Тя е написана там с знаци, кои
от високия пиедестал на деиствител- ките маси^ а втората - - да плати то треперат от болка; тя е написа
ната революционна практика, на кои буржуазията или както казват те на с азбуката на мизерията и смърта!
то бе се помъчила да го покачи имотната класа.
Да, погледнете ръцете си вие ми
руската революция от първите свои
лиони
хора, които сте познати като
Ние казахме вече, че за нас съ
Е йИ се изгуби окончателно в пар- щественият въпрос не еt колко ще ръце и третирани като ръце, защо
Гён тарт" М а! легализма
о п о р - се плати и кой ще го плаща, защо то сте напуснали главите си и сте
низма, реформизма и
да«ogjKg» то немаме намерение да плащаме — се прилепили към главите на своина градската и селска дребна оур

Края на една лжжа.
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Брой 15

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Дописки*

емна класа, на една професия, син на сжщите партии в Австрия и Гер
мания, готвел образуването на бел
дикат, отделна джржава.
Ако работниците вжн от Герма интернационал за борба против Тесняшката разбойническа банда в
ния мислят за положението в Рур- работническата класа в света. Като
, варненското пристанище.
ската област, те не мислят за него пжлномощник на тая партия е зами
Още минала година чрез лажа и
вжв вржзка еже |своята велика ин нал за целта Стурзо, който както и
тернационална задача, но се водят Мусолини в Италия обединяват око шарлатания тесняшките бандити Ди
от симпатиите си,-или*от антипатии* ло себе си най-продажните и кон- мо Овенов, Коста Стоянов, и Иван
те си спремо Германия, те следват трареволюционни елементи в Италия. Ж1анов и тримата общински ежветВ сжщата насока се подготвял
ци, заедно с другарите си Спас
това, което им казват техните ка
питалисти или пжк желаят на свои главно и учредяването иа зелен ин-" Георгиев, Димитр Христов, Дико
те капиталисти поражение, а на тер национал в Прага (Чехословаш Георгиев, Георги Стоилов, Ив. Спагерманските победа; те или се об- ко). Той цели обединението на кон- хиев, Павли Иванов, и Аргир Ива
ржщат като английските социалисти трареволюционните. с е л с к и маси . нов ежумеха да спечелят доверието на
кжм парламента, с искането да се („малоимотните" на тесвяшки език) пристанищните работници, поеха ржнамеси той в конфликта. Като че и хвжрлянето им срещу революци ководството и касата в своите ржце,
капитализма може да служи на дру онната част на работническата класа като натовариха за касиери общин.
ги интереси, а не на собственните в света. Тжй както и белия интер ежветник Димо Овенов и члена от
свои.
.
' '
о национал е един безплоден иапжн настоятелството им Димитр Христов
И в Германия е сжщото положе на упадващата буржуазна идеология кантаржията, а за бирници общ. еж
ветник Иван Иванов Вииаров чле
ние Соц. демократите, (Синдикатите, и безпомощна борба в живота.
Негови материални творци, защо нове от настоятелството им. Георги
законните производствени ежвети
(одобрени от капитализма) на кжсо то идеята изглежда да е фраицузка, Стоилов и Дико Георгиев, целта си
всички последователи на 2 иа ин ще бждат сжглашенските орждия: постигнаха: и започват системати
тернационал протестират в едиг Бжлгария, Чехословашко, Полша, чески грабеж на касата на работ
нен фронт с германските кипита-, Ромжния и др. Ако има „червен" (в ниците. Неколко дена след приема
листи против френския капита- Москва) буржуазен интернационал, не на касата се явява един дифицит
защо пжк да няма бели, зелени и в касата от 10,000 лв. който не мо
лизм.
/ же да се оправдае пред самите ра
Те следователно служат не на други подобни плашила.
ботници. Докараха до там положе
интернационалните пролетарски ин-,
Дребната буржуазия в болше- - нието, че ще ги заловят в грабеж и
тереси, но като пазители на гер-, вишка Русия в резултат на Непа
майската капиталистическа джржава, все повече и повече взема предни изгубят целото си доверие, намери
те се картелират в едно - работници, на. Днес в Русия на един болшевик ли за разумно да се ежберат на за
чиновници, функционери за защита- се падат най-малко 300 селени не- седание, като поканили членовете
на германската ^република, която е болшевики. .Безпартийноста", т. е. на местния им партиен комитет Ди
митр С Попов, Гено Петров, Ди
на германските кипиталисти.
интереса на руския селении само от митр Кондов и член от Централния
И заради този германски капита неговата земя, с която бовшевики- им комитет Никола Пенев, . да об
лизм, с когото те още в 1914 год. те се опитаха да го привжржат кжм мислят
начин за покриването на
под ржка, за да затжнем своята политика, която фактически горния дифицит,
По повод ип рушите сябиш. вжрвяха
решено и свжршегерманската Р. К. Партия се обряща с него до шията, сега заради него е политика на руските селени-стуг но: Натоварват бирника Георги Сто
германските
соц.
демократи
прости<
пани (не и работници в смиежла на
така ням работниците от целия свят:
да получи от тжрговеца Пизарат умолително ржце кжм социал-i Маркса, т! е. наемни, б. р.), се за илов
нти срещу изработената ни работа
,: Пролетарии, ние с пример ще ви демократите от цял свя.
силва и това е воденичният камжк, 10,000 лв., без обаче да я впишат в
посочим по кой пжт трябва вие да
Но и комунистите от 3-ия ин който болшевиките сами си вжрза- касата на приход.която остава в тях за
вжрвите, за да се освободите и кой тернационал и те се присъединиха ха на шията, плавайки в големото уреждане на дифицита, разбира се,
пжт трябва да избягвате.
кжм този единен, фронт. Уж че руско море на Кулаки (средни земл.
комбинация- се вжрши в голям
На 31 март в Руреката област правят известни разграничения, |уж собственици) и „малоимотни" от те тази
секрет
самите работници. Полу
(Есен) от един френски патраул бя че употребяват по силни думи от сняшки фасон. Все повече и повече чили са от
сжщо от тжрговците Бахха застреляни 13 работника. Гер,- соц. демократите, но и те застжп-. тия безпартийни и селски собстве шан 48,189 лв., от М. Ашер 10,000
манските капиталисти няколко сед ват нуждата от единия фронт против- ници дават тон на политиката иа лв., от Даскалов 4,000 лв. от Парумици вечр чак пишат за това нечу Поанкаре и затова> се ползуват от самозабравилото се болшевишко- сияди 2,000 лв. и отВжрбанов 1,000
вано пресгжнление, което изторията горещите чувства на германските квази работническо правителство лв. или всичко получили 65,199 от
познавала; те клеймят френския на социал-демократи.
{ (фактически селско-собственическо тази сума са раздадени на работни
род пред цял свят като, народ спо
Пролетарии, по този начин вие и на кариеристите финкционери —- ците само 30,000 лв. ( а останалите
собен за най големите подлости и няма да постигните интернационал водители). И самата Hen (новата 35,189 лв. са ограбени от касиерите
низости.
.v
ните си пролетарски интереси, за -економическа политика — най-голе и самите бирници. Получени са сжщо
Това те .пишат, като имат предвид щото тия пролетарски интереси? мият болшевишки блжф след рево от тжрговеца Георгиядис срещу из
само собствените интереси. ' :л .
изискват не единен фронт с капи-\ люционния" парламентаризжм) е тжк- работена работа сумата 83,279 лв.
•Те искат да подействуват на об талистите в една страна против] мо резултат ва тая преднина на рус от тях еж раздадени на работници
щественото мнение на Англия, Аме другите, но те изискват единенХ ките селяни, на които революцион- те е 2969 лв. по малко, сжщо ог
рика, в целия свят изобщо, за да се фронт на всички пролетарии про-\ носта е на вжрха на езиците им.
рабени от, тия бандити.
захванат преговори. Те искат да се тпв всички капиталисти и техните^
Нашето твжрдение че болшеви
явят разногвасия между техните помощници.
Ц
Получавани са суми е квитанции
прежни врагове, за да могат да из
Какво трябва да кажат пролета-;;! ките еж безвжзвратно в плен на от разни тжрговци които вжзлизат
ползуват те това. Така действуват рийте ?
. - | дребната буржуазия (оземлената се на 25,000 лева, никаде не вписани и
се напжлно оправда и всеки
капиталистите. Но имат ли те морал
Германските пролетарии mpu6eai ления)
ден
доказва
от болшевншката по не раздадени на работниците. Сжщо
но право да негодуват?
да кажат: Френските капиталисти!',1 литика на самоизобличение.
Вместо ограбени, Тжй т и я бандити еж
. Германските капиталисти нямат и военни са подлеци, защото те за-;
, ограбили труда и кжрвавите сто
това право, пролетарии, защото те стреляха 13 пролетарии за своитех да централизират поземлената соб тинки на пристанищните* работници
ственост,
както
и
индустриалната
и
са действували и ще действуват в капиталистически интереси. * Но и!
на обща сума 73,188 лв Независи
под одни случаи 'точно като фран-. германските капиталисти са не по- *, тжрговска в ржцете на новата пре мо от тази сума има и друга от
ходна
джржава
на
работниците,
цузеките капиталисти. ,
малко подли, защото преди 2—Зд,
40,р00 лева, която уж повжрнали на
Низостите, които германските ка години в сжщата Рурска област по| те поделят собственоста и я пре- тжрговците, като неправилно ежбрапиталисти и военни вжршиха над най-брутален начин техните военни; хажрлят в много ржце и само без- на, за повржщането й обаче никой
чуждото цивилно население са все стреляха масово германските работ- { плодао повтарят историята, която от самите работници не знае, нито
известни.
ници за своите капиталистически'* в това отношение сам Маркс оежди. пжк има документи от които да се
Ако сега германските капиталисти •интереси.
' • '}
вижда че сумата е повжрната. И на
с известна цел упрекават френските,
А работниците от цял свят I
зададеният им вжпрос в едно от
Политически преглед.
че били помагали на болшевиките, трябва да кажат:
ежбранието на пристанищните ра
то и немските капиталисти едно
ботници: кжде еж тия суми и защо
Управляващите ни капиталисти са ;
„Конституционните
свободи"
още
време дадоха вжзможност на болше подли, ние трябва да се борим с
еж ги ограбили? Те се признаха, че
виките да минат през Германия за тях и да ги свалим. Но и герман- блазнят тесните .социалисти, които еж ги злоупотребили. За самите при
в
брой
266
на
„Р.
В."
от
9
т.
м.
ги
Русия, за'да вжзпламенят револю скете капиталисти са сжщо такива '.
станищни работници стана ясно ка
цията там и с това да отслабят не и ние не трябва да помагаме на оплакват горчиво, по повод преслед то бял ден, че тесняшките бандити
ването
на
автономиатите
от
Землед.
приятелите си. Пролетариата няма германските социал демократи, кои
не са били никакви защитници на
никакви причини, кой имал право то правят общо дело с германските правителство, което умишлено ме- работническите интереси, напротив
нажира
тесняците
и
еснафите
по
или няма право от гледна точка на капиталисти. И всесвстския пролета
предатели и класови врагове и по
капиталистическите закони по вжп- риат като признава необходимостта МНОГО ПОНЯТНИ ПрИЧИНИ. Н а СЖЩО: решение на ежбранието те требва
то
уводно
место
те
пишат:
роса за окупацита на Рур. Всяка от от интернационално водена класова
вжрнат на работниците ограбе
„Ако българското правителство да
страните твжрди, че има основания. борба, трябва да реализира на дело
ните
суми.
Пролетариита трябва само да тази миежл и трябва да знае, че иска да обуздае и обезсили буржо
констатира, не капиталистическа това няма да стане посредством азията и нейните орждия в автоНека прочие влачещите се работ
та система в цял свят докарва до парламента, синдикатите, или че то номистическото движение, то треб ници след лжжекомуиистическата
на тайните партия си вземат добра бележка и
сжщите, че тези резултати про ще бжде извжршеио от техните во-, ва да напустне пжтя
споразумения и пр.а - и малко по се запитат до кога ще тжрпят и
тиворечат на пролетарските ин дители.
надолу: „То требва да поткрепи
тереси и^ за това пролетариата
Това те ще извжршат като се революц. движение на народите в служат на подобни бандити, които
требва да се старае за прокарване , сплотят в производствените си ор
еж си поставили за цел да ограбват
то на собствнните свои интереси. ганизации, в Юнионите, в работни Македония, Добруджа иТракия и пр. работническите кжрвави стотинки?
Блажени верующи и нищи духом
А тези интереси -изискват струпа- ческите ежвети.
защото тем принадлежи царството'
лянето на капиталистическата систе
те ще извжршат с помощта на Бориса, в което се влиза само
ма. Но капитализма е интернацио наТова
собствената
си . миежл на класо през широките врати на „Работнинален и за да го ежборят, пролета вата си воля, превжрнала
се в дело. ческо-селско правителство. Мизерни
СЖОБЩЕНИЕ.
риите трябва да водят класовата си
наивници демагози!
борба интернационално.
Поканват се настоятелно
Контрареволюцията
в
западна
§&Една истинска ккасова борба Европа, като резултат на мизерната
Другарите
от Сливен, Хасково,
Чрез
изборите
тесните
социалисти»
трядва да е преди всичко интерна противоработническа и предателска
напомнят
много
пжти
за
своята
„маЬерковица,
Самоков и пр. не
ционална. Това ё неизчерпаемия из спрямо интересите на международ
вор, от гдето се пржека светлина и ната революционна политика на „Сж- совост" която е едно типично ка забавно да се изджлжат сречество на азбораджийскйте партии
сила на всички страни.
ветското" (пародия на ежвети) пра и ония които набжбват от облагите ЩУ брошурата: „ТеснящиА грамадни работнически маси вителство в Русия. Според ^чужде на власта, както днес са например ната пред ежда на кому
са па крив пжт.
странната преса секретаря на Ита дружбашите в градовете, които 5 низма" чрез Ц. И. К.
Те живеят не според както го лианската „народна", партияежтруд- се засилиха, както тесняците пжк Л
Поржлки за брошурата, без
изискват техните класови интереси, ничаща сега на фашистите в прес засилиха в селата. КакжПнархизм
предплата не се изпращат.
а според тесните егоистични, дреб ледването на берящите се италиянно буржуазии интереси на една на- ски работници, в споразумение с тия

те господари, за да могат да жжнат те в доволство това, което вие
сте'сеяли в отчаяние!
Там, вжрху ржцете, с които вие
сте злоупотребявали, можете да про
четете обвинителния акт на главата,
която вие сте напуснали пренебрег
вали.
Да изгасите светлината на мозжtia, значи да направите ржцете за
творници.
Изприщените длани на работни
ческия гигант, говорят за трагична
та история на изменничеството \му
кжм мозжка си I , • • •
Една мазолеста ржка е нящо, от
което трябва да се срамиш, а не да
се гордееш.
Тя е силен протест против злоу
потреблението с нея, тя е горещо
порицание на самоуважение, тя е
унизителен робски символ!
Когато работническата класа поч
не да употребява мозжка си, почне
да<си служи с него, тя няма да има
нужда повече да злоупотребява с
ржцете си!
. . / • • • •
Когато работническата класа поч
не да употребява мозжка си, тя ще
познае силата си и безсилието на
.господарите си, ще вземе всичко,
което й принадлежи и ще управля
ва над всичко и всички.

ВЖНШЕН ПРЕГЛЕД.
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