Год.-Ill-

Варна, 2 4 юли 1923 г.

Един брой I f па.

Брой 2 2 .
Метал сме.

Орган на Работническата Комунистическа Партия в Болгария.
RA3. ISKRA, Organ der Komrnun. Rrbeiter-Partei Bulgariens.
Organ of the Bulgarian Communist Workers'Patty.
Organ е du Parti Ouvrier Communiste. de Bulgaria
АБОНАМЕНТ: 10 броя— 10 пв., 20броя —20 лв., 40 броя
Адрес: Ж. ДикиДжиев, ул. 25 линия № 2 — Варна
40 лв„ Един брой — 1 пв. Двоен брой — 2 лв.
Adresse : Sch. Dikidjieff, 25 linia № 2 —' Warna (Bulgarien)

З я ш ш за е л . Партт (тесни одишши).

Метал сме блестящ и омаен,
Из кърви по капка горим ний.
В живота потиснат, потаен
В метал се блестящ топим ний.
В гарното пламтим на ковача,
Топим се' на мъки в живота,
В ръката звънтим на орача, —Сърце сме на туза в имота
Метал сме — безформена маса,
Ръжда, прах, ил' чук във ръката,
Творец на блага тук, — там каса;
Но ще изменим ний иа съдбата!.
Метал сме блестящ и омаен,
' Пламти!^ ний, горяща сме река;
Но жив сме метал с огън напоен
И меч ще да блесне, — горд в ръка!

статиращ грешките на една нерево де да чукне по тиквата самодовол
люционна партия, каквато е в дей ните еснафи от тесняшката зарзаваЙогато през 1920 г., след прова- тийната централа не предприеме ствителност тесняшката. Пита се да- тчийиица и д а им каже, че те са
лянето на общата политическа же нищо, а масите се увлекат, тогава 'ли и самият III Комунистически ин-, само празна бъчва, която натоваре
лезничарска стачка, на чело на коя става разцепление. В всеки случай, тернационал е един истински' про на на дружбашката властна колес
то бе застанела тесняшката Б. К. П., ако ,ние там не се намесим като пар летарски и революционен интерна ница е дрънкала без сметка. Днес
ционал. Важното е да се знае от когато дружбашката, властна колес
ние, ле\вите комунисти, заявихме, че. тия, точа е голяма грешка:
проваляЪето на тая -стачка, както и
„Ние с тези думи далеч не пра •името на какъв ;лозунг той искаше. ница е преобърната и тесняшката
проиграването изобщо на българ вим заключение. Ние не можем да 4г иска .от тесняшката партия • да се бъчва истъркулена на пътя, тя е
ската пролетарска революция, се даваме задължителни директиви, но намеси в борбата между блока и безпомощна сама да тръгие ни на
длъжи на \нейните дребнобуржуазни сме длъжни да обърнем внимание дружбашите. Ог името против всич пред, ни назад, а.това е защото тя
бюрократизирани вождове и на ней то на българските другари върху ки и за чисто пролетарско прави като бездушно творение на невеже
ния предимв -о дребнобуржуазен еж- опасностите, които ги заплашват". телството ли? Съвсем не. Напротив, ствено есняфство, нема ценности и
Зиновиев пише статия по „Бъл с дребната буржуазия за селско-pa-, съдържание. Само опрени на дру
став; тогавг^ ние бидохме изгонени
от тесняшк ата партия, по заповед гарския преврат и съдбата на Б. К. боткическо правителство. Но усъ- жбашката власт и . в нейната сила,
на нейния ,Ц. Комитет и при пъл П.'- в Петербургский в „Правда" от ществяването на >последното, издига чрез интимно негласно сътрудннине господството нз дребната буржу-.' честзо и подкрепа Българската, теното мълчаь,<ие и удобрение на Мос 4 юли, в която казва следното:
„Българският преврат послужи за азия, която е била-/н-'ще. бъде въз снящина си . j надеваше маската на
ковския Интернационал. Не се мина
вечно еясловио противоречие с ед Пампадур> а имаше кураж да бъредна само гишина и Изпълкома на сериозен изпит за българската ком ната
буржуазия и в класово такова
коминтерна до!иде по косвен път да партия. Като всяка криза, и тая кри ic пролетариям. УсъщестЕязгпето на щолезл за «велики работи*.
признае нашето основателно твър за требваше да ни покаже, какво .селско-работническо правителство у ; Сега се вече вижда ясно, и зна*
положително, че куража на тесня
представя от себе си старата, сил
дение за тесняшката партия.
|нас означава тържество на ,най-го1 ците се е крил, не в силата на техната,
многобройната,
и,
както
се
по
На 21 май 1921' г., по време на ней
лемата економическаи политическа иата „масова" партия, а в черпена
ния партиен кешгрес, той отправи казваше, стоящата на висотата на реакция, замъгляванё на класовите та
морална подкрепа от покрови
положението
българска
компартия.
към нея едно. отворено писмо, с
противоречия
й
отдалечаванена,про
телството
на дружбашката власт. Се
което, като изтъркваше нейното гра Уви, българската компартия не из летарската революция- Дружбашки- га се вече разбира защо преди две
държа
изпита!
Напротив,
тя
оправ
мадно значение ,за Балканите, апе
ят режим е най добро доказателство- години Стамболийски от висотата
лираше към неяУда обърне по-се да и най-песемистичните предсказ за това. Такъв режим поставя ра от парламентарната трибуна заяви,
вания.
С
тренога
очаквахме
ние
пър
риозно внимание ма своите револю
ботническата наемна класа в безпъ че на тех (дружбашите) тесняшката
ционни методи и тръгне по-ефикас вите известия, каква позиция ще взе тица и мъгла- Той я дереволюцио-' . партия ще им е нужна, и че друж
ме
нашата
българска
партия
в
поч
1
но из пътя на революцията.
•ниаира.
л
башите трябва да се погрижат да'
налата
гражданска
война.
Още
пър
Когато миналата родина, по повод
•'• Тесняшката Б. К. Партия и цели-. я спасят от разрушающето я разло
вите
съобщения
внушиха
опасения.
погрома над военната авантюра на
:ят III Комунистически иитернзцио- жение.
гръцката буржуазия,., избухна рево По-нататъшните сведения надминаха ;нал са "духовни и материални изра
и
най-мрачните
очаквания".
Събитията разкриха, чё и дружлюция в Гърция, тс*ава пак ние ка
Още, по-долу.:
._,^
_„_л, зители и носители на интересите на .. бйшнте;н. тесняците по-ве.че. са се;,
захме, .че. тая революция ще бъде_
„Доктринерския и демагогски на "' дребната" градска" и"сгелска~6уржуа-~ надевали в своето сътрудничество
проиграна. от официалната, също
азия. Колкото е революционна изоб
дребнобуржуазна по \1ъсг"ав,Трънка чин за оценката на разни буржуаз що дребната буржуазия, толкова са не на собствените си сили, а едниии
и
дребно-буржуазни
групи
е
бил
К. Партия и че тя с нищо нема'да
революционни н те. Въпреки всич •ге на силите на другите.
Днес за тесняците нема место 8а
бъде поущренз и подкрепена и от отдавна отличителна черта на води ки случайни триения помежду им,
тесняшката Б. К Партия. Тепа каше. телите на българската компария Но те си напълно приличат теоритичес- шикалкавене те, предпочитаха, въ
твърдение се сбъдна. По този слу докато това се изказваше само тео ки и практически, От мврксическо преки, ултра рсакционността дру
чай Московският Коминтерн отново ретически и съставляваше литера гледище, сърднята на Московския жбашите и трябва зд възпитание
изтъкна слабоста на Б: К. Партия. турна маневра — беше половин беда, Комунистически интернационал към на пролетарията, за свое поне оп
Когато през м., май т. г. борбата но когато това определя политика тесняшката партия е едно, чуднова равдание да кажат що им е било
за власта между блока и дружбаш- та на партията, в най-решителния то недоразумение и колосален аб по-присърдце и по-предпочтително
кого правителство взема съзършен- момент, то става инстинско неща сурд. Само форменни глупци и дей у дружбащината пред, въобще, буно остър характер, пие също дока стие за партията.
ствително загубили ума си марксис ржуазията. Ролята на тесняците, на
„Откак
изчезна
Стамболийски,
за
захме скорошното сваляне нз дружти могат дз искат от слепеца по рож мъгарето което когато лъва уми
башкото правителство, идването на дачата на комунистите беше — и си дение — очи, и да очакват от дреб рал и то отивало да го ритне, не
изяснява ннщо за миналите отноше
военен кабинет и военна диктатура. остава — да се съединяват с по- ната буржуазия — революция.
ния, защото това е само фарисейски
По този случай ние казахме, че тес честните привърженици нй селската
Българското резолюционо работ- маниер да се понравят на новия вла
партия,
за
да
ударят
против
белите.
няшката партия скоро ще бъде
ничество требва час по скоро да
Но види се това не е до
подложена на изпитание и че и този Нищо по вредно нема при сегашни разбере, че тесняшката партия и стелин.
статъчно
и тесняците от позор въ
те
условия
за
Ц.
К.
на
Бълг.
ком.
път - тя ще подчертае своя дреб.-ювсички останали партии — секции рвят към позор. И тези позори, ко
партия
от
това,
дето
е
решил
да
буржуазен и реформистически ха
«неутрална позиция". Това е на III Комун. интернационал са по ито те при дружбашите. кръщаваха
рактер и логична нереволюционност. държи
^състав, теория, практика и органи „от победа към победа" днес още
на капитулация".
Настъпилите на 9 юни събития дой. равносилно
зация чисто дребно буржуазии пар немат модерно название. Как тесня
По
нататък:
доха по един най-категоричен на
тии. Такива партии, въпреки често ците ще кръстят своето влечугар«Водителите на бълг. ком. партия шумната им революционна фразиочин да потвърдят и това наше маркмислят
и се грижат напоследък по логия, идват и могат да идват на ство из министерските кабинети, ка
сическо предсказване. И тоя път,
вече
за
запазване иа своите народ власт, не чрез революция, а само къвто е случая с делегацията на
Коминтернът дойде да признае и
ни
домове,
нз които е посегал Стам чрез легални политически! съглаше „Бойният червен синдикален сжюз*
потвърди нашите твърдения за тес
болийски,
отколкото
да се пригот- ния и компромиси, стзв->щи винаги пред м-р Бобошевски? Тесняците
няшката „комунистическа" партия.
вят
к
ъ
м
предстоящият
преврат, изключително за сметка. и върху не са да не знаят, че днешната власт
На 15 юни, в разширеното засе
щедро ще разгласи своите добропредсказан
от
Кабакчиев.
С
бълг. гърба на наемния пролетариат.
дание на Изпълнителния Комитет
желателегва и обещания на работкомунисти
са
в
с
и
ч
к
и
работници,
. на Комунистическия Интернационал, всичките телеграфопощенски служа
Колкото по-скоро разбере това ничеството, чрез политическите евдето са биле поставени на разглеж щи (беха след войната и до желез българското революционно работ- куси на днешната власт — широки
дане българските събития от 9 юни, ничарската стачка от 1919 г., но не ничество, толкова по-скоро то ще те' социалисти. Че с това '. тесняците
Зиновиев е направил следната де и след последната. Б. Н) — какво намери своето истинско место в ре са гонили целта, не да получат на
кларация:
грамадно значение би имало това в довете на Българската Работничес свое име .официалните обеща
„Съобщенията от България гла първия ден на преврата. Но ние ка Комунистическа Пгртия, толкова ния* на г-и министра, за морал
сят, че тамшиата Комунистическа б ех ме „неутрални". Българският и по скоро ще настъпи деня и ча но удовлетворение на своята то
Партия за сега се държи очаквател Централен Комитет искаше револю са на истинската българеса проле лерантност към буржуазния пре
но към събитията. Пита се дали е ция с „гаранция"; той не се реши тарска революция.
врат, като отплата, че те не диг
вярно това съобщение. Ако е вяр да помнели дори зз борба. А ето
наха своите червеновинено - пияни
легиони да попречат за настаняване
но, то е една голема грешка. При на, „белите" не се уплашиха и за
на новата буржуазна власт. Този по
сегашните обстоятелства ние би тряб това спечелиха. Ние имахме право
зорен жест на тесняшката низост, е
вало да се съюзим дори. с Стамбо да очакваме от българската ком
жест на робско пълзение и мизер
лийски. На времето болшевиките се партия повече, но, види се, тъй е
„комунисти".
бориха заедно с Керекски против било съдено да се изпие горчивата
Разбира се, че тесняците в вегус но малодушие, с когото бързат офи
Корнилов. Българската партия 25 чаша до дъно. Ние ни за минута ие лошание тръбеха, че всеки оаит на циално да се самоподчинят, заедно
години събира сили; сега тя тряб се съмняваме, обаче, че съзнател „старите партии", за завземане на с своите червеновинени съюзи под
ва да покаже, дали може да извър ния пролетариат, който се числи в власта ще се съкруша в гранитната волята и благопожеланията на но
ши диалектический преход от съби бълг. ком. партия, ще съумее да сила на работническите и малоимо вата власт.
ране към действие.
своята партия и да я тни маси на „тесняшките комунисти
До това позорно падение тесня»
ците додоха постепенно и последо
чески" организирани сили.
>,Три възможности са на лице. преустрои
,
Въобще, тесняците не пропущаха вателно още до преди преврата. Са
Първо: партията се бори, и тогава спаси".
а
Така говори днес Московският случай да се перчет с своето могъ мо за туй, че те беха вече напълно
процеса на борбата може да се
Дойде до едно работническо-селско коминтерн за тесняшката Б. К. Пар щество пред буржулзинте парти;;. и илейно и орпаннзационно една
правителство.
Второ: тя ие се бори, тия, която той считаше до сега за 'Преврата доде да разкрие действи дребно буржуазна партия и като та
к
онтрареволюционшгя режим остава, непогрешима и за образец на Бал телната сила на тесняшката .кому кава, те беха чрез дребно буржуаз
нистическа" мизерия, Презсага д й- ного си родиинстио органически
тогава се почва жестока борба, или каните.
Но не е достатъчно само да коинастъпва гниене. Трето: ако пар-
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голяма радост, че първия признак ломатически и демагогски средства
за упомнюване идел от хората око да се заблудят масите, да се убедят
ло „Р. В." в който с право конста те, че е опасно да се изказват раз
тират липсата на думата революция, лични мнения, понеже ще се разбе
а само за ред и осигуряване пра ре, че в партията има разногласия,
вата и свободите на народа се при че авангарда на революцията, рус
казвало. И защищавайки станалото: кия пролетариат, е разделен. Тези
на 9 юний, тесняците найенергично явно фалшиви доводи, на стоящите
се противопоставяли и отблъсвали не- на чело, ослабваха самостойната ми
задоволството на Московския комшк съл, самосъзнанието и развитието.
терна за пасивноста им в последните Ио що ги е грижа тия господа за
събития, отправяйки укор към ония това — те нямат нужда от самосъз
които се хвърлили в помощ на про нанието на масите.
Така стана и този път. Зиновиев,
тивниците на акта на 8 доний, и каз
ват те, ако е така в лагера на тес Каменев и другите привърженици
ните, това може само да ии радва на това течение, натоварени от Ле
(а то е така) и че скоро в Бълга нина, се постараха както можеха да
рия ще настане блаженото консти- отклонят масите от политиката и да
туционо време на права и задъл ги заинтересуват за изграждането
(разбирай капиталистическо израж
жения народни.
За нас хората на труда, които це дане). Във връзка с конгреса стана
ним и пазим вярата си в близкото и една конференция, гдето масата
тържество на комунизма чрез ре нямаше възможност да вземе широ
волюцията и пролетарската дикта ко и сериозно участие. Споменатите
тура, като средстсо за унищението по-горе водители защитиха в нея
на класите. На прегръдките между принципите за по-нататъшното раз
буржуазията и тесняците, отговаря витие на новата еком. политика в
ме с най-голямо възмущение и за в смисъл на участвуване на труда
явяваме: че упражняваната от нея с вътрешния и в външен капитал
диктатура против пролетарията тя' при подкрепата на учените и обра
прикрива под маската на демократич зовани комунисти или безпартийни
ност. В същото време когато бур специалисти, която добре са всму
жоазията намерила своите най добри кали в себе си мъдростта на ста
оръдия тесняците, които отрекли • рия капиталистическо-економически
се от класовата борба, зарегистри- строй и производствени методи и
раха своя контрареволюционен по отлично ще се приспособят към бурход срещу класата на труда, сътруд жуазното изграждане.
ничейки на буржоазията с простени
Другото течение е на Красин Риков
и непростени средства, като заблуж то застъпва по-нататъшното концедават работниците и ги държат в сиониране на Русия, главно чрез
пасивно положение, в момента ко арендование, даже и част от едрата
гато буржуазията с присъщата ней индустрия. С предлагание договори
настървеност иска да представи дик от тези министри на външната тър
татурата на пролетарията такава, ' говия и народното ступанство с
сравнявайки я с тая на отделни лич- •.външния капитал се вижда, че те ,
ности или съсловия, като същевре се надяват на кредитни дружества
менно гъделичка отлетялото често и кооперации да намерят кредити
любие на „опомнилите се хора око за бързо и систематично изграждало „Р. В." с уводна статия в своя : ние. Политическа ориентировка и
буржуазен лист.
революционен дух им липсват съКъм работниците които още ми вършенно. Едно друго течение от
слят, че партията на тесните е за водители като Сосновски и Осииски
пролетарска революция ние, казва- ' (княз Оболенскв) са на мнение (с
ме: дълг пролетарски ви зове, дру- 1 което искат да се покажат по ра
гари на труда, да бъдете по до- I. дикални), че ония производства, в
стойни от буржоазията и защити- ; които държавата бърже и безопас
те вашите класови интереси и на- i но може да използува сама печал
мерите истинските си братя ..до па- .1 бите, не трябва да се дават под
ложение, които водят отявлена бор аренда.
ба против капитализма и целокуп
Следователно отстъпването всич
ната буржуазия, а те съ в редовете^ ки други производства на частния
на Българ. работ, комун. партия', капитал е за тези „революционери"
издигнали знамето на революцията. нещо естествено. Тяхната мнима опо
Те отправят към вас зовът, да не зиция се прояви и по въпроса за
се поддавате на уловките на буржоа административния апарат на репу
зията и на нейните оръдия широкн бликата, като се опълчиха против
и тесни, не допущайте буржоазията голямото доверие, възлагано на
да се съвзема, употребявайки сред буржуазните специалисти. Видя се,
ство да прибира в скутовете си най- обаче, че това бяха само фрази, за
опасните ващи врагове, които днес щото в сърдето си те са напълно
мълком минават за вгши приятели; съгласни да дадат ключа на репу
това съ се същите тия, които бур бликата в ръцете на „спеца" и нему
жоазията сочи като „опомнили" се подобните.
хора около шарения мост, защото
Понеже * бюрократизма в съвет
чрез тях ще може да продължи съ
ския
апарат и в партията съвсем не
ществуването на своя вонящ вече
е
изкоренен
и изживян, а и партий
строй.
s
ните върхове много не бързат.с
Към вас, класови братя, ние от изкореняваоето му, в широките маси
Пред класата на труда днес се
слагат за разрешение въпроси ст правяме нашия мощен зов, въоръ се явяват искания за осъществяване
първостепено естество, въпроси от жете се ясно с класово пролетарско 'на тъй наречената работническа де
които зависи добрата и правилна съзнание и смело като един под мокрация. А специално определени
ориентировка на работническата кла развятото знаме на революцията от водители се приспособяват към тези
са в България, която се лесно по Работ, комун. партия в България, настроения и в собствения си пар
дава на фалшивите тесняшки фрази, за да изградим основите на бъда- тиен интерес извръщат и насочват
които не: закъсняват да добият своя щата наша борба за събаряне бур тия искания в една по-тясна плат
форма за партийна демокрация.
та реална сила,, с фалшиво значе жоазния строй.
(Като Беленки и другарите му
от
ние като контрареволюц-^онни, за
3
Москва).
буржуазията те стават предмет, тя
търси тяхното разрешение, защото
Има и други неопределени тече
съ близки до интересите й, опрания, които в последния партиен кон
вейки кът теснпшките ръководите РУСИЯ.
грес не се проявиха, но вече рабо
ли. похвали.
В един от последните броеве на тят в главите на по-долните работ
Така в брой 155 от 13 юлий г. братския германски орган К. А. 3. ни слоеве. Те не разбират добре
т. в „Пряпорец", един от органите намираме слодното писмо от Русия: противоречието между партийната
на буржуазията, четем в уводната
В дебатите на последния конгрес програма на комунистите и практи
статия за „поумпяването" на хората на Руската ком. партия се прояви ката на „непа" (новата еком. пол.) и
около „Работ. Вестник", дадена в много малко борбата на пороците затова се мъчат да намерят изход
чест на тесняците и озаглавена „цар за економическото изграждане на от това двойствено положение. На
ска демокрация", i в която разглеж капиталистическия живот — борба ричат ги „програмисти*, защото се
дайки положението след 9 юний и против всички отметвания на из придържат в старата комунистичес
отговаряйки на многобройните тес дигнатите пролетарии да осветлят, ка програма. По точно" за тях ще.
няшки протести в „Р. В.", че най- анализират и разкритикуват сегаш ви съобщим, като съберем сведения.
голямото дяло на новата власт е ното положение и политиката на
Така наречената група водители
било, възвръщане прерогативите на Съветска Русия.
на работническата опозиция през
цар и народ, и че се е турило край
Тази борба в историята- на Р. К. това време це се прояви, но те и
на всякакви.разбирания за дикта П. през революционната епоха е ви ние образуваме— разбира се неле
тура, защото била дяло само на про- наги съществувала и политическите гално, една група от тъй наречена
стащина, на тази диктатура се про течение излизащи от работ, маса са та „Рабочая Правда", за която ние
тивопоставила диктатурата на про били винаги зздушаани с тия, или на друго място ще ви имформчраме
светата. Достатъчно просветени хора други лозунги. „Върховете" казваха по-добре.. Сега не можем го стори
има в България казват те, които зинаги, че разногласията и препир 1 рупата издаде и разпространи един
възстават против диктатурата и на ните кяма да бъдат полезни, а ще позив в реченото време.
силията, които съ против всякакви са вредни, ио този начин всеки ло
Такива са отделните десни и леви
смутове за граждански войни и меж- зунг и всеки решителен момент в течения.
дуосс;бия, и заключава този лист с Русия бе използуван с всички дип
Колкото се отнася до отношение-

сраснати с дружбашите. И само ка
то дребнобуржуазна партия, те ос
танаха разгромени, без да ги засегне
катастрофата иначе, освен като
разгром на самозабравилата се дреб
на буржуазия; която искаше да впи
ше името си в историята най-много
като „селско работническо прави
телство".
Ако тесняците беха минимум работ
ническа партия, с задачите които си
приписваха, без да включваме грандоманските декларации. Те в името
на своя съблазнителен дребно бур
жуазен лозунг; за „работиическоселско" биха попречили на превра
таджиите, биха усуетили техния план
и биха ги провалили. Но действителноста доде да покаже, че те немат нищо, и са нищо.
Ако „революционните" червени
синдикати и секции не беха напъхани само с нули и цифри и имаха
поне третата част от туй косто се
рекламира и вместо да се търкалят
сега пред министер. крака, а под
готвени беха дали знак за спиране на
транспорта, съобщенията и произ
водството; буржуазията не можеше ,
в градовете да събере и тези неколко десетки доброволци с коитр тя
с един замах разгроми тесиякодружбашите, а ка третия ден оста
нала само с съмнителната, надежд
ност на войската би капитулирала.
Теснящината обаче е до толкова
самоизносена и изхабена, че идеята
за «селско - работническо" е само
маска за прикрепване разкапващите
се „маси" и далеч от мисли за реа
лизиране. Вътрешната провала на
теснящината, се вече прозира и от
вън: недоволството на председателя
на Московския интернационал Зино
виев — не е без основание. Днес
руския съветски империализъм виж
да, че напраздно е прахосвал маса
жертви, за да направи чрез теснякодружбите един преден форт пост
от,България при бъдащите му стълк
новения с западно европейския им
периализъм. .
. Олита;.в некой пунктове в страна
та на тесняците да подкрепят друж6aumfe или излезат с своя лозунг
за „Работническо селско", показа
само слабоста на теенящината и ней
ните противоречия между думите й
делата.. Още от първия ден всички
тесняци, които не декларираха пред
новите власти: невалидноста на ду
мите, а тръгнаха по пътя. на дела
та, беха характоризирани от вождо
вете като пр-вокатори и правохаторски дела.Съзнэващите се горедолу работници опашка на дребно
буржуазната теснящина, ще съзрат
ли измамата, и прощавайки се с
теснящината ще се обърне ли към
факела на Работн. Комун. Интерна
ционал и тръгнат по пътя на со
циалната революция за пролетар
ската съветска власт за комунизма?
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брой 22
то на парт, конгрес и на партията
въобще към коминтерна, може да се
каже, че масите ежвсем не са за
познати с всички работнически те
чения в чужбина и не разбират,
външната политика на партията и
на третия интернзцкоеал. С тона
може да се обясни и факта защо
доклада на коминтерна в конгреса
бе приет без разисквания и критика.
В края на краищата последния
конгрес потвърди, че различните
мнения не трябва да се разискват и
разясняват в интереса на сплотеност»
та към външния свят.
Нпе разбира се, нямаме нищо об
що с тези капиталистично-реформисшично настроени господа. Ние )
ви даваме само едно изображение *
на вътрешното положение в nap-i
тията за да видите колко труд/
но е да се работи нелегално,-да fe
пръска светлина в това 6лап*о.
Идеите на ком. раб. партия не/ се
проповядват от канцелариите, afi те
требва да се схванат отдолу на/горе
в цялата им ширина и дълбо/чина.
И който ги е съзнал, той не,' може
да не се чуествуна длъжен Да пос
вети в тях другарите си п/о произ
водство и другарите си в / живота.
Ние, обаче, трябва да ви Кажем от
крито, че малцина са другарите, ко
ито напълно следват нашите идеи.
Това са няколко души в 1 северна Русия, на юг и в централна Русия.
Революционната работа щ комунис
тите — революционери ((работничес
ката опозиция) е много трудна вслед
ствие господствующие из селата
дребно-буржуазии елементи. Поне
же всички вестникари и драскачи
предпочитат да продават перото си
и да служат на големците от Р. К.
П. не малко коства/ на революци
онната работническа^ опозиция, със
тояща се от прости/работници, ме
сечното разпространяване на изда
ваните бюлетини к прокламации.
Въпреки всичко/ това възмож
ности за разпровтраняването иде
ите на работн. комунистическа пар
тия в Русия има) Необходимостта
от нашата работа е очевидна, за
щото:
/
'
1. Бедните пролетарски, маси тук
са добре революционизирани, 'тях
ното чувство и съзнание е доста
на&аек^мэадраюо с духът на кла-;
сова- борба за да могат теоритичес- .
ки и на практика да продължат по
хода на световния пролетариат про
тив, интернационалната буржуазия.
2. Има значителен слой от' про
летарии - комунисти които са недо
волни от дребнобуржуазното мал
цинство в Рус. К. П. и нейната непа
(нова екон. политика). Тази маса се
рекрутира 1. от непримирими чле
нове, които не приемат сътрудни
чеството на работничеството с бур
жуазията. Те са напустнали Р. К. П.;
2. от една част заблудени пролета
рии, останали в Р. К. П. от така на
речената работническа опозиция,
която още не може да схване всич
кия реформизъм и соц.-демократизъм на водителите, нито пък ги
критикува и се бори с тях открито;
3. от безпартийни работници, които
искренно симпатизират на комуниз
ма и са неприятелски настроени към
новата економическа политика. И
тук именно IV работнически интер
национал трябва да изпълни ролята
си ^посредством руската си секция.
Той трябва да въодушеви, да насърдчи, да възвеси тези уморени и
огорчени хорз, като по този начин
ги спаси за пролетарското дело. И
не трябва много да се уповаваме на
Мястник, Шляпников и пр. Както и
Маркс ни казва, това трябва да бъ
де дяло на долните работнически
слоеве, щото работниците сами да
се освободят, сами да се защитят,
да мислят и се управляват. За тази
цел те се нуждаят само от интер
национална солидарност, връзки и
взаимна подкрепа.
Ние се надяваме, че ; комунисти
ческия работнически интернационал
ще ни даде тази подкрепа. От
наша страна ние вече сторихме мно
го, за да повдигнем духа и укре
пим връзките с нашите интернацио
нални другари.

Сжобщение.
Излизането на следующий брой на
„Раб. Искра" ще зависи от испжлнението на вашите заддлжения кгм» Пар
тийния орган.

