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Иэходжт на демокра
цията е съществуването
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са общинизма, парламен
таризма и кмрвавата дик
татура.
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Разгрома на дребната боржуазия.
Катастрофата на българската им
периалистическа буржуазия, в война
та, изхвърли на преден план
българската дребна буржуазия. Че
тири годишното господство иа друлсбашите, опрени на селско-земледелнеския съюз и техното агресивно
настъпление срещу индустриалнотярговската и империалистическа
буржуазия, извика на политически
живот и градската ззнаятччйско ма
лоимотна дребна буржуазия.
След земледелцнте дружбаши, кои
то не само хвърлиха лозунг, но и
поведоха фактически една съсловно
дребно буржуазна реформистическа
политика, излезоха на сцената и
градските дребно-буржуазни сослов
ности, под фирмата на занаятчийски
съюз и политячески ядра: иапъхаии
освен с занаятчии, бакали, кръчмари, дребни фабриканти, спекуланти
и пр. Дружбашко реформистическата политика приложена и към тях,
им беше на гайдата не само затова,
че те ще получат социални рефор
ми, но и за това, че щеха да пипнат
част от държавната и* изцело дреб
ната градска власт. Буржуазията,
която четири години, копнееше зл
„конститушюната" провала на друж
башите, после парламентарните из
бори. се. .убеди, - че - тя смазана—пол
тически е пред вратата на икономи
ческия си окончателен разгром. На
ред с феодало-земледелческите за
мисли на дружбашите, занаятчийска
та парламентарна група декларира в
народното "събрание следующата
прогрзма:
1. Народните избраници в всички
те изборни учрежднния да изхождат
из средата на организираните про
изводителни съсловия.
2. Мандатите на тия избраници
да се отнемат щом това поискат рес• пнктивните организзциии, като на
техните мест?, останат следващите
по ред.
3. Всеки български гражданин да
бъде собственик.
4. Създаване на два парламента
парламента: политически и стопански,
които в дейността си взаимно се
допълнят.
5. Един единствен прогресивноподоходен данък с строго разгра
ничение и различно облагане дохо
дите от производителния труд и
тия на капитала.
>
Данъците да се определят с ре
шающего участие па народния (даижкоплатския) елемент.
6. Кредит ефтин и постоянен за
хората на производителния труд.
Популярните банки да се превър
нат с какой в занаятчийски.
Българската Народна Банка да
стане банка иа парода и стопанския
ни подем, като нейния капитал се
пласира в национално производство,
а не със спекула нтски и кожодерски
цели.
7. Специално законодателство за
поощрение и насърдчение на зана
ятчийското производство.
8. Премахване привилегиите на
едрите индустриалци, не специалисти
9. Закриване на държавните и об
щински работилници или превръща
нето им в образцови учебни рабо
тилница; предимство и ной-широко
Разпространение иа техническо и
професионално образование.
Ю. Въвеждане на негииския кооператизжм и всестранното коопери
ране на хората на производителния
труд.
Основата на таз програма е контр
революция
против капитализма за
т
*ржеството на средиовековото Ц«*°во
общество със своите гилди.
А
'<о до последните избори угрозата

с нсколко десятки милиона левеве това становище на всички органи
кооперации, които гарантират на зации, групи и другари в цялата обпа капитала в България изхождаше ;нейните вождосе едно доживотно ласг на окръзите си.
Повелителна нужда е да се заси
от село, гдето повече е засегнат тър- {безотчетно разпореждане с тия ми
говско-лихварския капитал, сега тя лиони и ги поставят в положението ли в тоя момент още повече пар
се раждаше и а сърцето на инду- ^на истински буржуа по живот и иде тийната дисциплина и да се прове
стриално-промишления капитал в ология; оттогаз тя погреба своята де това наше общопартийно стано
градз; само, че не от страна па про некогашпа претендираща револю- вище с единодушието, което е съ
летариата за неговата екечропрня- цяоност и се преобърна в факти ществувало, съществува и ще съ
ция, а от страна на дребната буржу- чески катранник на всека буржуаз ществува в нашите редове.
зия за неговото основно разрушение. на власт.
II. Постъпили са вече от провин
Още когато име разглеждахме в j Готвяща се уж за революцията цията тука (до кого? Б. Н.) интриспециална статия .резултатите от {през 1918 и 1919 години, тесияшка- гантски и провокаторски телеграми
изборите" ние казахме, че буржуа |та партия свърши с едно цело три и фалшиви сведения срещу наши
зията бе бита в откритите стълкно годишно прикрито, подло и мерзко другари там, които телеграми и све
вения в Търново и парламентарно шодържане и крепене на дружбаш- дения — наверно нарочно кроени
в изборите, но че тя не е бига ико *ката власт и диктатура. Същата тая за тая цел — се използуват и раз
номически т. е. не. са съкрушени („масова" партия, която в продълже духват и от пресата вече на стари
пейките економически сили. Това ние на целия дружбашки режим, те партии, за да използуват момен
безусловно е рззбиралз и дребната тържественно прокламираше до вт- та и новата власт, както и органи
буржуазия и нейните аспирации с ръсвгне въз всеки брой на „Р. В." зираните групи, които й съдейству
дружбашките и ззнаигчийски соци- и в специални решения на своите ват, за един удар срещу Българс
ал-икономически реформи са целели партийни съвети: — „че всеки опит ката Комунистическа Партия. Печа",
•на реакцията от десна, да вязвяр- тът на буржуазните партии се пъл
в това направление.
Кризисите и стълкновенията, кон не аласта на старите буржуазии ни с насъскващи злъчни статии и
то ние предначертаехме, обаче, се Inapmua, ще бмде на всека цена сма- антрифилета за същата цел, а все
от нея и вярзчщите подир нея възможни слухове и интриги се
развиха в много по бърза форма \зан
градски
и селски безимотни и ма- * пръскат и по други пътища, Про
от колкото можеше да се предпо Уоимотни
маси". И когато на 9юний вокатори н провокации трябва да
лага. Това показва, че буржуазията, 'къщите тия
застрашавани от нея
темпа на живота е чувствувала много [„стари" буржуазии партии, в лице се очакват.
Пазете от всичко това най-здраво
по силно от пролетя рията, тя е бала во на военния ботуш у нас, взе
засегната мдого по-дълбоко и чупет- ха чрез насилствен преврат пласта, нашите редове, предупреждавайте
вителио, което я застави да направи ••тя не само не дзде лозунга да бъ своевременно съществуващата вла
решателиа крачка, с която не само да смазана тая-нова-буржуазна~вляат~ ст (нали щехте да я смазвате? Б.
д-а—смъкне --от - власта'""мекушавата но и пребърза да се присламчи към ~fi:yiz. 6Mdemt и сами'готови da от
економически и слабодушна поли нея, като за тази цел издаде още в страните всеки провокатор и вся
тически дребна буржуази:; но и да същия ден на преврата и специален ка провокация! (к. н.)
Осведомете и осведомявайте ни
я разтроим до толкоиа, до колкото позив, печатан в брой 5 на „Р. В."
най
редовно, но и най точно за ста
тя и е необходима, като фактор и от-т. г.
налото
и ставащето на местата ви,
спомагателно оръдие в производ
за
да
можем
своевременно да от
Но
и
тази
мръсотия
не
стигаше.
ството и борбата й с пролетариата.
и интригите, и всекакви
Разчистила сметките си с междин За ирония на съдбата, на тесняшка- блъсваме
върху Партията* (коо
ния фактор — дребната буржуазия та „революционна* партия е било посегателства
— буржуазията, при създалите се съдено дэ впише най-черна страни перациите и вождовете. Б. Н.).
история с транспортна
благоприятни условия, пема да за ца в своята история: тя регистира та Мръсната
стачка
от
1919 г. се повтаря. За
не
само
споя
пасивен
неутралитет,
къснее да почне своето економида
се
спасят
кооперациите и страх
при
вземането
на
ново
власта
от
ческо и политическо настъпление
ливите и малодушни вождове на
статите
буржуазии
партии",
но
и
да
срещу пролегарията. Тоза е в си
преобжрне в формална активна партията, нуждно е отново да се
лата на нещата и сега,' когато ини се
полицейска
секция на новата власт. пожертвуват маса наивни и нещаст
циативата е в ръцете на буржуа
В
своята
и приспосо ни партийни и синдикални членове,
зията, тя няма да закъснее да и*- бяване към сераилност
новата вллст, тесняшка- и се подирят из самите тех прово
ползва създалото се положение.
та партия не само не отстъпва с ни катори, за които ще требва да се
Въпреки громккте изявление на що на своята конкурентка продаж предупреждава и съществуващата
реставрираната буржуазно „консти на . широкосоциалистическа мафия, власт. За ребилитиране на вождове
туционна власт на реда", пролета- но я и надминава по лицемерство и те и гаранция пред новата власт,
рията, смазан от дружбашите и тес иодлосг. Нема по отвратителен факт след това ще последват и нови из
няците, не требва да се самооблъ- в историята иа една работническа гонвания на партийни и синдикал
щав:); той знаейки, че липсват еко партия от тоя, който тесняшкага ни членове за «нарушение на пар
номически предпоставки на едно партия вписа в своята история, с тийната дисциплина". Каква мерзавнормално капиталистическо развитие идването на буржуазния блок на щнна!
и производство, требва да разбере, вллст. След предателския й позив
След всичко това, само един из
че липсват основи за един легити от 9 юний, правящ, впечатление да е вратен н невежа работник не може
мен буржуазно правов ред,.— не писан и диктуван от нлгетуващия и не иска да разбере противоречи
подкрепен с авторитетните възгласи сега военен гарнизон в София, тя вата, мерзка, шарлатанска и предана картечниците и топовете.
издаде и едно полицейско нарежда- телска политика на тесняшката пар
Ново-създадеаото положение на ние до споите пзргийни организа тия и само такъв може още да стои
лага ка пролегарията, необходимо, ции, групи и отделни нейни друга в нейните редове.
да се приготви за решителни стъак- ри, печатана в брои 8 на „?. В.".
новения, в духа на класовото осво
Това нареждане има явната цел
бождение и класови борби, исключ- да спре революционни порив про
ващи опортюнистическото лигавене тив новата власт у малкото още ос
чрез парламентаризма. Позор би танали при нея честни и наиани ра между Дгшрхо-нкомугшше", тесно
било за пролетариягз, ако той при ботници, които са имали нещастие
„комунистите" и т
еме да се лигави, чрез устата на то да поверват в словестннте и
В брой 83 от 22 того в статията
тесиящипата в парламента, тогава книжни декламоцин и решения на си : „Близки задачи" Анархо кому
когато буржугзнята госори с гър своята партия, че тя наистина ще нистите казват: ,На селските анарлата на огнестрелните оръдия в за смаже опита на сгарите буржуазии хистически групи предстои в тия мо
щита на капиталистическите си кла партии дз вземат отново влзета, и менти на промени в съотношенията
сови интереси.
да не се пречи по този начин пано на политическите групировки една
Пълната буржуазна д и к т а т а и вата власт. Его изрично това поли неотложна, придружена с тактичес
разгрома на дребната буржуазия про цейско нареждане на Централ. Ко ки похват н усет работа за спечел-.
чистват историческата атмосфера и митет иа тесняшката партия:
ване в името на революционно ос
„лш1 за проявата на революционния „—I. Партийните организации, групи вободителната борба тия дезориени отделни другари трябва да изяс тини маси (селските Б. Р.) Нека се
пролетарски комуннзм.
нят на трудящиге се маси, да бдят помии, че макар и властвующа ор
зл съблюдаването и да положат най- • ганизация, всред земледелскня съ
големи усилия за провеждането на юз се намират честни, некорумпнраобщопартийното становище по съ ни, искрено ратуващи за народното
битията от девети юний насам, как благо елементи, които могат да ста
Тесняшката партия откато шия то то е очертано в печатания на нат отлични анархистически дейци...'
своята сила н зяразина в «1-овежД* 9 юний, брой 5 иа .Раб. Вестник"
«Настоящето политическо поло
— позив иа Централния Комитет на жение и съпровождающата го бур
Партията и е изяснено в бр. бр. 6. жуазна економнческа политика, пос
7 и следващите. Направете известно тавят пред вас повече от всяког*

„Точки на допиране"

8ШЦШ полицейска секция
на новото- власт.

ни

Стр. 1:
вжпроса за хлжрляпе всред масите
акциоьия лозунг за отказ на пла
щане данжците, който ще служи ед
новременно и като агитаторски еле
мент за спечелзане селските маси в
името-на революция.'*
Аиархо-комунисткте с лозунга: „за
отказ, от плащане данжци" действи
телно ще спечелат селските маси в
името на „революцията", (защото
имат предчмство пред тесните, кои
то са само за малки данжци), но ке,
разбира се, и в името на социална
та комунистическа резолюция. Кзкто малоимотния в грлда, тжй и ма
лоимотния в село действително полесно биха тржгяали по пжтя на ед
на революция, която не засега тех
ния имотец на жалката чаена соб
ственост — които от нея ще може
да се закржгли и увеличи с неплащането на дапжцн. Но господа Анархо „комунисти"!. води ли тоаа кжм
комуиизм? Истинския комунист немл защо да дели хората на работ
ници селени и пр. неговата задача
е да хнжрли единственния лозунг
всред пролетарията, и в село и в
града: „Долу частната собственост в
едри и дребни размери, експроприяция на експроприяторите в името
ва комунизма". Само с този лозунг
могат да се спечелат хора ка соци
алната революция, в всичката и ве
личествена ширинл и. икономическа
джлбочина на разруха на кашпали*
ческия свег.
-•'• Аиархо • комунистите чузетвайки
своето идейно безсилие, неспособни
да го прикрият с една ргципналяа
действена инпулсивнотг, тжреят фак
тор вжн от'себе си<за подпора. Зз
такава най-уйгун те намират, освен
.земледелеките остатжци, теспящината, ето що казват по този случай:
Й Предвиждайки една подобна реак
ция, която ще се разрази не само
вжрху анзрхиегическото движение,
невероятно и вжрху комунистичес-"
ката партия;- налага се необходи
мостта от намиране по един или
друг начин необходимите допирни
точки с годните и решени револю
ционно да защищават работнически
те си права елементи от тая партия
за ежвместна борба срещу общата
реакционна опасност."
Че реакция ще се разрази това е '
безусловно, но тази реакция ще бжде несочена преди всичко, кжм про
летарията като сжзнателен двигател
на социалната революция за кому
низма. Буржуазията нема да се спре
пред нищо в тези удари и всичката
им сила в един или друг случай, ще
се нанесе на пролетарията. Отпор
на тази реакция и удари, може да
се циментира само в класовите про
летарски редове. Клатушкането на
анархо-комунистите ту кжм разби'
тите чирепи на дружбашкия земле
делии сжюз да намерят: „честни
некорумпирани ратуващи за народ
ното благо елементи, които могат
да станат отлични анархистически
дейци" (в пжрвия цитат); ту „по един
или Друг начин" да намерят допир
ни точки с тесняшките революцион
ни епитропи, показва, че аиархо-комуниегите плуват заданящи се в
дребно-буржуазната стихия заедно
С тесняците и дружбашите.
Вжпреки, че в дейността си анар
хо и тесняко-команистите имат, не
само допирни, но и точки на орга
нически срасналата ги дребно-бур
жуазна стихия, „революционни" та
кива те нема да намерат, защото отежтетва революционна есенция в
дребната буржуазия.
Тесняците „комунисти", на които в
ржководегвото, идейно и организа
ционно, участват солидни капитали
сти и поряджчни еснафи, винаги и
всякога са намирали допирни топки
с буржуазията, чрез парламента и
общините, — ще ги намерят и днес.
Теснящкото „най-ежзнателно" рево
люционно работничество е вече на
напжт и чрез специална делегация
на червени синдикален сжюз — да
намерят допирни точки с господин
Миннстер Бобощелски, а чрез него
и с днешни господствующ буржу
азен строй.
Нека обаче, Бжлг. Роб. Ком. Пар
тия и нейните членове не се пода
ват на илюзията за допирни точки
с • тази или онази лева дребно-буржуазна групировка. Единствената не
само допирна, а и основна точка на
опора за работника комунист това
е индустриално-промишления и без
работния пролетарият.
Слабостта на левокомунистическо-
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РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА
то движение ще се попжлни не с това, че стихийното пролетарско
ежтрудничество с „уж" близки, а с движение, се стараят да използват
действието на пролетарията, с кого именно: левите комунисти, за него
то нашето движение трябва да бж- вото превржщане в социална рево
де свжрззно не само организацион люция. За това говори още и фак
но, но и органически. Ние се борим та, че нашите тесняци, достатжчно
не за дребно-буржу«з;ш реформи- добре осведомени, мжлчат: пжрво за
стичека революция, за благодепствие- да се получи ппечатление пред ра
то на малоимотни селски и градски ботниците, че там в борбите имат
народни маси, а за освобождението пржет и те „комунистите" и второ
на пролетарията, чрез смжрта на да се не разбере че там борбата иа
всички имотни класи в името на ко пролетарията вжрви против тесняш. кия ..единен фронт* и „работниче
лективистическия комунизжм
ско правителство".

AOllliC К И.
ГЕРМАНИЯ.
Сливен.
В Саксония господствува „работ
За извжршення преврат узнахме
ническо правителство", сжздадено от в ежбота 9 юиий 10 ч. пр. пладне.
социалдемократите и подкрепено от Веднага щом сгана известно, начал
московските реформо-комуниеги, ка ника на гарнизона свика партийните
то практический израз на идеята ка шефове и ги помоли до му даджт
„общия фроит", Ето как описва ко- спиежците на членовете си за да ги
респондента«на в. „Дневник* вжехи-; мобилизира като хора надеждни, на
щението и доволството на пролета които може да се облегне новата
риата от това „работническо прави-\ власт.
телство":
С раздвижването на буржуазията
„От неколко дни Лайпциг и цела раздвижи се и пролетарията. Голя
Саксония преживява тежки часове. мата работническа маса, работяща
Катастрофалното спадане на марката в фабриките и работилниците, схвана
и мизерията, която преживява ра- промяната и сжщата вечер работни
ботничеството се използва от кому чески талпи се вжртеха около клу
нистите, за да изкажат своето него ба на тесняците от гдето се надедувание срещу социалдемократиче-, ваха да научат нещо по положение
ското правителство в Дрезден (Сак то и поведението което в случая
сония).
требва да джржат. От клуба ста
Докато работническите движения рите дервиши вдигаха рамене и ги
беха до сега само частични, пона успокояваха с това, че още нямат
стоящем обхванаха целага страна.
нареждане от центр, комитет. В този
В Дрезден, Лайпциг, Кемниц и др; момент заседаваше местния им ко
саксонски градове ежедневно се из-? митет попжлнен от доверени лица
вжршват по неколко демонстрации; и разглеждаше положението . . .
придружени с разбивания на мага{
Мнозина работници, революцион
зини и локали.
но настроени, припомниха на „вода
Обаче, работническото движение чите си" решенията и декларациите
в Лайпциг е най-силно. Цел дей. иа вишия партиен ежвет, според
тялпа - демонстранти скитат из които недвумислено се заявяваше,
улиците и разбиват магазини, ло* че при опит за преврат— партията
кали и фабрики, автомобили, фай ще се намеси с всичките си сили и
тони, трамваи биват разрушени с като отблжене ударите на едната и
камжни, а всека no-добре облечен другата страна ще завладее власта.
минувач линчуван. Полицията се,
Вождоаете, обаче обезпокоени от
оказва безсилна да се бори с mexl
факта,
отдава им се случаи да дей
Група работници комунисти се опи
та да разруши клуба на социалдемо», стват, стараеха се да отбегнат бор
кратите, обаче полицията предотвра бата, защото тя на тях не им е
ти изтжплеииего. Най-страшният ден нужна и измислиха обяснението, че
за Лайпциг беше среда — 6 юиий. в резолюцията на партийния ежвет
Граджт приличаше на военен лагер. било казано: „Партията ще се на
Магазините затворени, а витрините меси в този двубой, ако борбата се
покрити с дебели железни решетки. разрастие и вземе форма на граж
Силни полицейски патрули и работ данска война.
Забелязали това „ако" в резолю
ници на групи се движзт из града.
Още от рано започват да пристигат цията тукашните тесняци видеха в
комунисти от околните градове н да него спасителното мосче през което
се. трупат на Аугистицплатц, който могат да дезертират от борбата и
скоро почерня от многохилядна тжл- започнаха на лево и десно да аги
па работници. По всичко изглежда тират „стойте мирно и тихо защото
ше, че ще се разиграят кжрвави не е време за революция, невиждате ли че фашизма в цела европа е
ежбития...
в вжзходчща мисия и че революция
След свжршване на митинга, де та все по-вече и по-вече се отда
монстрантите с викове: „Долу!" из лечава— какво можем да направим
тласкаха полицията и с камжни за ний с Бжлгария? Пжк и не е време
почнаха да нападат полицаите. По сега за революция защото храната
следните се оказаха безсилни да се е още по полето й докато не се
борят и побегнаха преследвани от прибете тя неможе нищо да се пред
демонстрантите. Сега, необезпокоя приеме. — На есен е по друга
вани от никого започнаха да раз работа.
биват магазините. Скоро пристиг
всички обекгивни условия
на конна и пеша стража, която с за Тогава
успеха
ще имаме
голи сабли и револвери се хвжрли на лице —наи революцията
храната
ще
бжде ежвжрху демонстрантите. Почна се брана, и вжншното положение
ще
кярвава борба, която проджлжи бжде. по-благоприятно, а и селените
неколко минути. Чуха се редица от разгромения земледелчески сжюз
вистрели дадени от двете страни. ще минат масово в редовете на ко
Настана паника; работниците се мунистическата
партия . . .
разбягаха по ежеедните улици. Ско
Тжй
разправяха
и разправят на
ро целия площад се опраздни —
само убитите и ранените лежаха шите тесняци . . . На нашия вжп
окжрвавени вжрху влажния паваж. рос: „Вие на есен социална револю
Според официални сведения на по ция с пролетарска диктатура ли ще
лицията, жертвите вжзлизат на 5 правите или пжк работ, селско пра
убити п 100 ранени, между които вителство ?
Те отговарят: разбира се работ.
2 полицаи и неколко минувачи. Де
монстрантите се оттеглиха кжм краи селско правителство, защото то е
щата на града, кждето беха устрое неизбежна форма през която тряб
ни митинги. Духовете в града еж ва да се премине.
Тжй патентованите революционе
вжзбудени. Изглежда, че тези дни
ще се разиграят важни ежбития". '' ри се отказаха да предприемат как
вото и да било в полза оежществяДали действително „комунистите" ването на техния лозунг за Ртбот.
от типа на московските и наши те Селско правителство.
сняци идейните творци и фактиче
Куриозно е, че иа другия ден
ски крепители на буржуазките „ра след
преврата, един корумпиран пар
ботнически правителства" се стараят тизанин
блокар рекал да се поше
да използват положението за борба гува с тесняците
и сам, само с един
против социалдемократите и „работ войник отива в клуба
и в приническото правителство"—е вжпрос. ежтетвието на неколко им
десетки тес
Борбата в Германия днес, за со няци им затваря клуба. Всички прициална революция и ежветско про ежтетвующи са гледали залисани и
летарска власт се води само от гер • нищо не са вжзразили. . . Чак след
майската Работническа Комунисти заминаването на войника, отиват
ческа партия и Работническия Ко- при гарнизонния началник да промунистич. интернационал и в Сак верят, защо им се затваря клуба ко
сония най-верното може да бжде гато те са граждани, които декла-

рирват, че са за реда и спокойствистаието в града.
Гарнизоиия началник „изненадан"
от ежобщеното му, защото той ни
що не е знаел за затварянето на
клуба, веднага разпорежда с бара
бан и глашатай да ежобщзт на граж
данството, че клуба на комунистите
е бил затворен без негово и това
на властите знание, че стореното е
дело на един само човек и че той
разпорежда виновния да се арестува,
Жзлки тесняци — след подигравката'с затварянето на клуба поди
граха ги публично чрез градския
барабан с отварянето из клуба -им.
Схващат ли те иронията в това ?
Вождовете не, — но рабопшчеството да. И ние го виждаме да се
вжлнува, негодува и се заканва от
крито на водачите си.
Кжм тези работници ние се обржщаме с апел да разберат измяната
на тесняшката партия и като отхвжрлят дребно - буржуазния лозунг за
Раб. селско правителство да се на
редят под знамето на Раб. ком. пар
тия и се борят за пролетарска власт
и пролетарска диктатура, чрез кои
то единствено може да се оежществи комунизма.
Плевен.

На 18 юний'плевненската буржу
азия кооа'лярана с широките, нап
рави един дружбзшки панаир пред
град, памятник. След като казоха за
грамадните жертви отоблока а те са:
Тодор Маргаритов, Йонко Коконски и Христо Цветков все плевиенски тжрговци, и нищо не казоха за
покусените от картечниците на „за
кон. правителство" 200 селски рабо
тника и маса плеви, работници ме
жду които бе и печатаря Георги
Гроздаря, които разтреляха без ежд
и следствие, по иладня, на очите на
всички, тези бабаити на „законното
правителство", — което се роди меж
ду 2 и 9 часа през ноща на 8 сре
щу 9 юний, започнаха да се изреждат
и надпреварват в красноречие.
Пржв взе думата полк. Нерезов.
Той като наруга дружбашите и ко
мунистите извика да живее вжрховиия вожд Н. В. „цар Борис III я .
— Всичката тжлпа, за да се харе
са викаше „ура".
В това отношение не останаха на
зад и „девствениците" широки и ра
дикали.
Втория по ред бе новокржетеиия
и родения в страшни мжки
честния
кмет „Георги Димитров'1. Т й си
седна на широко-полицейското койче и знаеше само: „подлеци, мерзав
ци комунисти1'. Лексикона отговаря
ше, като на кмет, на новото време
и на „законно" правителство.
Най-свиреп беше милиардинера Д.
Вжрбенов —- ренегат тесняк — бивш
тяхен общ. ежветник, а сега радославиег. Този потурнак, за да си
спаси кожата сгана от тесняк на
радославист.
Завжршиха господа чорбаджиите
своето тжржество с кржшно хоро
на децата и с това гузната ежвест
на блокираните партии се успокои.
Сега вече те от нищо не се пла
шат. Раздадените оржжия на доб
роволците ще се пазяг в кжщите им
и щом ги поканят, веднага да се
опжлчават против вжтрешнте враго
ве на „законото правителство". Ако
е казано, че който вади мея от меч
умира, то бжлгарските буржуазии
партии нека това си закачат като
обици. Бжлгарския пролетарият ви
жда тяхната природа, тя е гладка
за мжет и се души от злоба против
идейните си противници, а против
скжпотията, спекулата и грубата ек
сплоатация, против рзботничеството
нишо не предприема. Затова като
ехо се отговаря: „Който сее вятар
жене урагани".
Щом се надигна плевенското работничеството да отбранява града,
мародерите — широките — веднага
заеха своята дедективна роля. За
станаха на кржетопжтищата и започ
наха да сочат имената на всичко ра
ботничество, което е приело резолюциония комунизм.
В знак на благодарност Лигата и
блока назначиха за пред. на Ш члената комисия на разтурената „Ко
муна" най заслужилия вжжеиграч
широконец Георги Димитров, който
с един замах уволни 50 об. служа
щи между които има вдовици и ин
валиди. На добжр„ ви час, г-да маро
дера широкийци! 1 ! 1

