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ПОЗ

тройва ново зрелище, на бой с конфети.
J Работнико, ще вземеш ли участие
в\ буржуазното зрелище, когато
щи знаеш, че всичко що предприема буржуазията — предприема го
за подържане на своето господсгпво и своя омирающ строй?
| Ще забравиш ли ти в този ден
щвоя исторически завет: — комунизма.
I Буржуазията издига борба за конституциите на своето господство, под
егидата на частната собственост в
най ежбласнителии форми, чрез реформи не за тебе а за заджржане
и. усилване на своята: Класова чаено
ербетвеническа диктатура.
1 Отговори й с своя конституция на
пролетарската диктатура.
v Буржуазията устройва бой с конфети (бюлетини): зрелище за претж
пяване на твоето класово сжзнание,
Да те направи роб на твоето несжзнание, чрез стремление за реформи
и подобрение. Отговори й:
| Бойкот на буржуазните зрелище
и избора в името на класовото нарастяще сжзнание, готово да смете
буржуазния строй с оржжие, за твоето велико освобождение. ;

Брой 11.
Издигането на малоимотните до фак
тор на една пролетарска революция,
наред с наемните работници, е продукт
на руската революция. Това историчес
ки сложило се обстоятелство упорочи
руската революция, като пролетарска, в
нейната сжщност и я доведе фактичес
ки в служба не на пролетариат, а на
руската гр»дсна и селска дребна бур
жуазия. Това, което е слабост за една
недоразвита индустриално Русия, престлшна и предателска грешка е да бдде издигано до принцип и предвари
телно условие за тържеството на про
летарската революция в интернациона
лен мащаб.
'Из статията- .Тескяшкото работничсскоселско правителство*, .Р. И.'.'бр. 4 от т. г.)

ва силна класова власт, която под
цокрова
на правото, закрепва с накжм работническата класа в Бжлгария.
силието.
Другари работници,
ните за да унищожат противните, и
После катастрофалните войни, когато икономическите подпори н а
Настжпиха времена тежки, грозд- напжхат свои получиха названието
капитализма се клатят и пукат бурни и непоносими за работническата кринкари и свещогасители; цанковижуазията чрез своята власт сжздаде
класа и работника, който носи съ стите, които чрез конституцията ис
у нас задължителното гласоподававременния товар на ужаси от тегли каха да поднесат подаржк Бжлгария
не, само и само за да ззджржи пола, страдания и терзания, не се нуж на своа патрон руския цар: демокра
литическите устой на своята кдасодае от пропаганда за да почуства тите, които унищожиха конституциова кжрвава диктатура, чрез изжитова, което той отдавна чуства и ните права на,гражданите" цигани
и измениха конституцията за да за
велия времето си и изгубилия знасжзнава, а това е:
силят власта на Фердинандовските
чението си парламентаризъм.
Необходимостта на освобожде монархически превилегии—станаха
Но буржуазния строй се пука и
нието на работническата класа монархо-демократи; радикал-демотрещи по сичките си ржбове и паот игото на капитализма и него кратите просто, без гризене на сжда. Буржуазията е в тревога, тя бжрвите кървави ужаси.
веста станаха монархически макереза да спаси, ако не всичко от свое
И колкото тжзи необходимост се та, а широките социалисти, царски
то господство, то поне онова що
налага неминуемо от времето и министри, империалистически оржможе, като упора за ново вжзражисторическия процес на капитала, дия, и работнически полицейски
дане.
толкова господствующите буржуаз джелати..
И за да увлече и отклони проле
ии класи, стават по щедри на обе
тарията от неговото революционно
Това
са—те
днес—благодетелите
в
щания с лъжливи реформи за подоб
настжплеиие, Когато тя се чувства
си агония, които тжпрение положението на работни- предсмжртната
по-слаба, тя става щедра на поли
кали
своята
конституция
като
под
чеството от ежвременната буржу лога, днес се борят за нея.
тически реформи и демократизм;
азна джржава, чрез която тя про
бжрза да отстжпи, като предава
II.
вежда ' своята кжрвава диктатура от
много от своите господствующи ин
Блок на народовластието, на сел
насилия, експлоатация и кжрвав ските
ститути в ржцете на своята най-раземлевладелци и кржчмари,
терор.
д .кално-демократическа част—тжй
селска буржуазия и занаят
Днес когато капитализма е про дребна
наричаши се .социалисти" и „ко
еснафи т. е. дружбашй и за
мунисти" и минаващи за работни
гнил в всичките си основи и дави и чиите"
наятчии
о
б
е
щ
а
в
а
т
нова
консти
чески идеолози, ржководители и
задушва човешкия род, чрез изча туция.
дията на този род — господствую§ За пролетариата нема спасение с вождове. По такжв начин много от
Каква е тяхнато конституция: Да никакви буржуазии избори, консти буржуазните изборни институти ка
щата б у р ж у а з и я е дошла в по
ложението на рушащия се старо не плащат данжци, да получат от туции, и правителства, 'не отвжрга- то общини и даже парламенти, по
полуримски робски строи и цезаризам джржавата кредит за увеличение ка вди чаената собственност и експлоа- политическа и вжншна форма
. .
,през ...тосподствовото „ на Нерона... питалите:сил да си гарантират неог:. •.••&анят^даже^когАто~те^е~иаринаг*^
Сжщо'тжй както в стария Рим раз рапичена експлоатация над работни .работнически", ,работническо-сел- ие или най-малко под контрол. В
ложението на господствующата ро чеството и да се гарантират от раз ски" и се ржководят от нарекли сжщност, обаче, те си остават бурбовладелска класа, тжй и днес раз рушителната конкуренция от едрия сёбе си, „социалисти" и „комуни- жуазно господствующи упори и учсти" буржуа и буржуазии агенти.
реждения. Министериилизма, парлаложението на буржуззията се изра капитал.
III,
i Само Българската Работническа ментаризма и общинизма. Доказаха
зява в бесна алчност за разбогатяБлок на разносортиата декласира- комунистическа Партия води днес нагледно за пролетарията, доколко
ване. садистично и цинично истезаване на гладното—работничеството, на буржуазна интелигенция, от ад пролетариата по пжтя на револю- вжншната илюзия може да смекчи
революционния напжн на пролета
чрез непосилен' труд и непомерна вокати и чиновници, службогонци и ционото класово освобождение.
рията и засили буржуазията.
екопоатация; чрез диви пияни ор спекуланти, които за да сплашват
Долу буржуазните избори,
Тези работнически вжншно завое
•' Долу борбата с конфети,
гии, и пишни развлечения и чрез буржуазията да бжде по отепжпчиустрайване на своето „свободно ва на желаните и изгодни за тех !| Да живее победата с оржжие! вания се оказаха само покрити с чер
: Да живее Работнически Комуни вена материя замаскирани буржу
гражданство" дребната и малоимот реформи на капиталистическия строй
азии щикове. Пролетарията това из
и да исползуват, ламтящата за раз- стически Интернационал!
на буржуазия : хлеб и. зрелища.
От Ц. И. К. пита под владичеството на Носке в
Нб' пролетариата—днешните роби богатя'ване дребна буржуазия, и от
Германия, Вандервелде в Белгия,
на кжрвавия едар и дребен капитал чаяната от своето тежко положение
Цератели в Грузия, Пастухов в Бжл
на буржуазияга и малоимотната работническа класа издигат лозунг за
гария. когато тези брржуазни кре
Най-нова конституция:
дребна буржуазия, се вече издига
пости с наочени дула стреляха—ржКонституция на претжпяване кла
над границата на доброволното са
ководени
от работническите „вождо
совите
противоречия
при
чаената
моподчинение на експлоатация, от
1
'?, Буржуазията за да маскира своя
мало и много имущето господству собегвенност, чрез власта на дреб та диктатура над пролетарията, про ве '—срещу работниците.
Не по-долен е и примера еже зна
юще над него буржуазно граждан ната буржуазия и пролетарията. Кон кламира своето най високо право
ституция която да се изрмзи чрез на ,гражданина" на капиталисттчес- менитите бжлгарски тесняшки ..ко
ство, и извиква:
Долу чаената собствнност, да „работническо селско правителство". кото общество: избирателното пра муни", работата на които се свеж
Обикновенна изсмукана из пржети- во. Но, че това не е право с пре да просто до прокарване в живота
живее комунизма}
Сммрт на напитала! Дя живее осво те си измислица _ от декласираната рогативи за потиснатото работни- на всички буржуазии мероприятия,
всекога фантазйоро реформистичес- чоство като „гражданство", а само за закрепване и проджлжаване на
бождението на пролетариата!
На свещенния боен клич на про- ка буржуазна интелегенция, днес раз орждие за закрепване на буржуаз своето господство, реформи.
Но щом буржуазията почувства
вела знамената си под името: „Кому ното експлеататорско господство, се
летарията;
сила,
тя се ежвзема и минава, без
нистическа"
партия
(тесни
социа
вижда от неговото приложение в
Освобождение, революция за освовсякакви церемонии, в насилничес
листи).
•
живота.
вождение!
си природа—превжзходно из
Съзнателния работник пролета
Това „основно и най-високо пра ката
Едрата и дребна господствующа
разена
рий
:
Нема
да
се
мзлжже!
во на гражданина" в ржцете на оргеша.чрез формите на фашизма и
буржуазия от всички преходни ран
Той сжзнава, че тия завети са по буржуазияга е не право, а средство
гове крещи:
,
Тжй че „нгй-висшето право" на
следен
пресмжртен маниер на отчая на потисничество и насилие."; Ето „гражданитеРеформи, реформи, реформи за
в буржуазното обзащо
буржуазията
го
ту
ограничава,
Подобрение положението на тру- ната господствующа буржуазия с ту разширява, ту премахва, при все щеттво е собственно всекога откри
нейния'капиталистически гнет, и че
Ыщите'се.
.
'
'то или прикрито насилие, то е соб
това
'са само опити да се измами ки конкретен случай, когато това ствено право на буржуазията и как
Другари работници,
изискват интересите на нейната кла
то всеки артикул на буржуазното
ЭДсеки богаташ буржуа пред ужа пролетарията още един пжт, да ус сова диктатура.
лужи
на
смжртния
свой
враг
и
мжсите на своите смжртни часове ciaКогато буржуазията се чувствува господство, бзржуазията го изменя,
чител и проджлжи дните на кжрва&а благодетелен идобжр — той обе вото му господство.
най силно закрепнала икономически, отменя, заджлжава, или отнима, или
просто с шайки разгонва избирате
щава и завещава, но нищо не дава.
Сжзнателния пролетарии знае, че и когато в нейното производство и лите. Едва ли некаде повече е комСамо когато го покоси неминуема както отделния буржуа се разделя тжрговия се шири разцвет, тя разта смжрт, той се разделя с частната с своите класови привички, на гра ширяна изборните права до разме- прометирано избирателното „право"
си собственост.
бителство, лжжа, спекула, експлоата ра на всеобщо и тайно и даже за "а буржуазията от колкото в БжлЕто защо и умирающата бжлгар- ция, капитал, разврат и всички при £вата пола мжже и жени. Когато гария, и за да не се забрави даже
ска буржуазия, в своите^предсмжртни вилегии; след смжрта си; тжй и бу- обаче тя преживява кризиси и ико- от самите буржуа „граждани" и да
гжрчения, днес обещава и завещава ржуазната класа в своето цело ще комическото положение не удовле- се застави пролетарията, чрез него
творява работническите маси бур- Да поджржа съществуването на бурблага от добрини и реформи:
се раздели от своите методи на кж- жуазията ограничава изборните пра- жуазната диктатура, избирателното
I.
овава диктатура, експлоатация и на в^нГсвоите „граждани"' и усилва ..право» е превжрнато в насилие
Блока на чорбаджиите и банке силия, само, чрез св;ята класова своята
класова диктатура, чрез си- чрез закон
рите — ежетавен от либерали кои СМ
Бжлгарския пролетарият требва
лата
на
своето оржжие н власт. ВиЛнес буржуазията може да живее шето гражданско
то конститутствуваха с сопи и затода го отхлжрлии не само защото то
избирателно
пра
S« носят името сопаджии; народни само чрез хлеб и зрелища, давани во, буржуазията използва при все е право буржуазно, но защото то е
ци които за да сжздадат свое кон на дребната буржуазия и своето ки случай точно тжй, както дикту още едно явно насилие при ежвреституционно болшинство избиваха лумпетвующе „гражданство .
ват нейните интереси за да сжзда- , менното положение в страната. БжлНа 22 април буржуазията ус
своите противници с кринки и гасе'•*« свещите при проверка на бюлети-

Право или насилие?

Стр.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

2.

гарскип сознателен пролетарият на
Б. Р. К. Партия обявява война на
буржуязния строй с неговите „пра
ва'' и ги заменява , с революционна
гражданска война за пролетарска
класова диктатура.

м Хйолца.

само идей, само думи, само мъртва
буква? Ако те - не се осъществяха
в живота, в освободителното дело?*
Ако за тяхното реализиране, за осъ
ществяването им имаше „..прегради
искуствено създадени от човешката
ръка? Тогава тия прегради би тряб
вало да се строшат, да се преодоле
ят. Специалните съдии KO-ITO ще
ме съдят, по отношение на образо
ванието си, стоят много по „горе"
от мене Те знаят наизуст своя Кант,
Фйхте, Хегел; те са се вдълбочава
ли в про сведенията на старите и
нови мислители Големи и богати
съкровища са възприели. И въпре
ки всичко това те много(ми напом
нят пастора Шмид в Хелгра', който
всяка неделя проповядвал еванге
лието за любовта към ближния на
стотина планинци — вечаото: „оби
чай ближния си като самия себе си",
а здедио с това е" събрал .съкро
вища, които ръждата и молците из
ядат", в същото време когато око
ло него и при него хиляди души
не са имали кчкао да ядат и с как
во да се облекат. Пастор Шмид е
бил милионер в една община; в коя
то, както се знае Мансфелдските
планинци, като най-зле плащани,'
едва влачат едно мизерно' същест
вувание. Къде* остават тогава хри>
стиянските идей ? Трябвало ли е той
да служи според думите на своя Бог
и учител — на две божества — на
Бога и на Мамона? Не са ли това
по-големи противоречия от ония,
които се проявяват между моето
желание и действувание? И целия
буржуазен морал не е ли едно не
чувано противоречие ? Не тъпчат
ли. именно ония, които разполагат
с знания и ум, своите познания все
ки ден и всеки час? Нима аз като
честен човек 'не трябва да защища
вам слабите от посегателствата на
силните? Мога ли да не признавам
на другите правата, на които аз са
мия претендирам? Дали е мое .пре
стъпление" към человечестаото, или
дълг към това человечество, че с
всичките си сили съм се, старал,
заедно с много милиони мои братя
— чевеци, да строша веригите, кои
то самото човечество си е изковало?,
Где са писаните документи и есте
ствени, Доказателства, които да до
кажат, че майката земя с своите/бо
гатства трябва да' принадлежи на
едно малцинство, а другите да мрат
от глад, или да живеят от милости
ня? И колко много, колко много
бих N могъл аз да говоря, за да се
върна пак при своето основно пра
вило, което като червена нишка
минава през всичките ми дела: ^Все
ки човек има право да живее и е
длъжен да помага и на другите да
живеят". Аэ и за в бъдаще ще се
старая да изпълня човешкия си дълг
съобразно с думите на Карл Марк
са: „Философите всеки по своему,
е схвзщял света, сега обаче, е до
шло' времето щото ние да изменим
тоя свят".

Принципа, който лежи в осяозата
на всичко, към което се стремя и
което върша, гласи: Всека има пра
во, да живее и е длжжен да помог
не и на другите да живечт. Винаги
в живота си съм се стремял да из
пълня и осъществя втората поло
вина-на този пранцип — именно, да
помогна и на другите, да могат да
живеят. Това, което по-рано аз вър
шах за своя ближен чисто инстинк
тивно, от непосредствено чувство,
това сега правя с най-яснэ съзна
ние. К а н т казва на едно място:
.Много е добре от любов към хо
рата и от съчувствено доброжела
телство да им правиш добро, въп
реки това, първия морален прин
цип за поведението ни е само дъл
гът". Така аз действувам в този
принцип и това е моята религия,
моята вярз, която ме прави вътре
шно силен, щастлив и пълен със
самосъзнание. И това ми стига. Всич
ко друго за мене е само външност.
Но може някой да ми възрази, че
моята теория е в пълна противопо
ложност с делата и действията ми.
Верно е, че аз разрушавам здания,
експроприирам пари и собственост,
готов съм, когато необходимостта
заповяда да уничтожа и човешки жи
вот. Как може да се съгласи това
с моите основни принципи и идей ?
Ако аз стоя на брега на морето,
развълнувано от силната буря и съм
свидетел на корабокрушение, виж
дам потъващи хора, в такъв случай
аз съм длъжен да помогна. Но ако
аз нямам спасителна лодка, а виж
дам хора около увеселителната си
яхта, аз ще им поискам лодката, за
да спася,давящчте се. Откажат ли
те, кажат ли —
не ни е грижа за
чуждите хора, : яхтата е наша, ние
сме се трудили и сме работили, за
да я придобием, тогава мой дълг е
да употребя насилие, и-акода искатда запазят яхтата за телото си, аз
няма да се спра пред убиването им,
за да изпълня дългът си към ко
рабокрушенците. Аз никога не се
задоволявам само с съзнаването на
известна необходимост, а се старая
с всички сили веднаж съзнатото да
реализирам. Боря се в революцион
ната борба не за самата борба, но
заради нейната цел. След като аз
разбрах, че целта на чозешкото ос
вобождение не може да бъде до
стигната по пътя на великия Наза
рянин, аз изведох необходимите
консеквенции от това съзнание, ма
кар и тия действия да бяха против
моето чувство и натурата ми. Защсто аз принадлежа към ония хора,
които биха били неизказ^но щаст
ливи, ако престанеше всяка борба
на човек против човека. Дали тоза
някога ще стане, не зная, но мисля
за свой дълг да съдействувам с
Положението в Р ш а т и област.
всичките си сили за отстраняването
С продължителността на окупа
на най-грубите и видими причини цията,
настъпва друго положение в
за борбата на човек против човека. Рур. Прекъсване
на съобщенията и
Тези най-груби и най-видими при завземане на производството са ми
чини аз виждам преди всичко в нали работи, които не дразнят вече
факта на частната собственост вър никого. Изобщо положението в Рур
ху земята и средствата за прозвод- не се различава от по-рано (преди
егво. И когато „дребния буржуа" окупацията). Производството върви
Жан Жак Русо в своя „Обществен с пълен темп и не се чувстват пре
договор" иде да признае, че .пър пятствия в съобщенията. Окупаци
вия, който е заградил едно парче онните войски освободиха всички
земя, казал е — това парче е» мое — изнасяни стоки с 10% от митото и
и намерил глупави хора да му по добрите условия на рурската инду
вярват, той е бил основател на бур стрия привлякоха нови доставки.
жуазного общество", и по-нататък Впрочем чувства се нужда от суро
казва: «Колко много престъпления, ви материали, а въглища има в из
войни, убийства, мизерия и жесто лишък.
i
кости би .спестил на човечнегвого
Към окупиране на производство
оня, който би извадил колчетата от то се прибягва там, гдето- правят
земята, или би затрупал рова, като саботаж против окупационните вла
каже на околните: не вярвайте на сти, или там гдето това е нуждно
лъжеца, вие сте изгубени, ако за за улесняиане на, съобщението. Аг
бравите, че земните плодове прина ресивни са само към държавните и
длежат на всички и че земята не общински институти, а частната соб
може да бъде ничия", — всичко ственост е още свята за тях. Съоб
това иде да ми докаже, че и съв щенията в милитаризираните места
сем други умове са стоели на съ се увеличават, подпомагани от но
щото становище, както и .престъп вите шосета, сега строящи се на
ника' Хйолц, макар и да не са били длъж и на шир по цялата сгрзна.
тъй последователни както него. Как Друга промяна има в това отноше
во биха ползували човечеството най- ние, че страната е буквално навод
чудните произведения на духа и нена с печатни произведения, целта
идеалите на Сократа, Русо, Канта, на конто е да настроят населението
Фихте, Маркса, ако те си останеха в националистически дух и в това

ВЖИШЕН ПРЕГЛЕД.

толкова' по се иадварят, колкото по-.
малко "съпротива среща окупацията
и .колкото повече се,привиква къмнея.' Средствата за подпомагане в
Рур са отнети.
| Политическото положение е ин
тересно. В момента става голямо съ
ревнование за запазване на буржуазиия строй между „пожарникарите"
~~ Шайдеманова и буржуазията от
една страна и от „полковете" на
Германската Комунистическа Партия
or друга. С своите големи плакарди,
пръснати по цялата област, под над-.
<ЕЛОВ „Кои плячкосват в Есен?", гераанските лъже-комунисти искат да
видят работниците че те са способ
на да образуват „работническо пра
вителство", което да охранява част
ната собственносг на капитализма.
j Едно изпитание за „полковете"
беше свикването на Рейн-Вес.тфалския конгрес на производствените
съвети. Против кого и защо бе сви
кан тоя конгрес не можа да се раз
бере. Той само даде доказателство,
че буржуазията няма . какво да се
страхува от законните „ р а б о т 
н и ч е с к и с ъ в е т и " . Не, пре
махване капитала, не, завземане на
властта, а против френския "импе
риализм също тъй националистичен,
както на фашистите, — за контрол
ни комитети против лихварите,- но
за законната печалба, да не би ка
питалистическото производство да
-бъде застрашено от негде. Не, бур. жуазията нямД какво да се страхува
от законните производствени съвети,
създадени с нейно съгласие. В мал
ко случаи тия „Съвети" са избира
ни от работниците в производството.
Те са подпори на капитала и няма
да пустнат корени в пролетарията.
За жалост пролетарията не е преце
нил още добре положението; той
не'е още запратил тия „Съвети" по
дявола, и да се нареди в своите ор
ганизации на юниона, против тая
вредна система на „съвети". Добре
върви в рурската област разпростраг
нениего на Ком. Раб. Вестник.

Перник.

Дописни.

'Тесняците дигат страшна врява
' з^1 увеличаване надницита на окая
ния минйор. Правят събрания, из
бират комисии' и пускат подписки
и| нищо повече! Тия мизерни дема
гози, които от страданието и мизе
рията не само на минйора, но и на
цялата несъзнателна маса работни
ци изграждат устоите т селско-еснавска мракобесническа власт, лъ
жат и заблуждават по всички на
правления.
:1Те лъжат в Перник, че даже де
цата и 'бабите от тютюневото про
изводство получавали 100—150 лв.
надници, че дърводелци желазари
и. пр., чийто синдикати били „сил
ния и „мощни-', едва ли не забога
тели вече, а минйорите, които още
спели вън от минйорския синдикат
получавали само 10 лв. надница; ко
гато, в действителност,' никога до
сега работническите класа не е би
ла тъй подтисната н тероризирана
от капитала и неговата власт. Те
говорят за увеличение на надници,
когато са в пълна неспособност да
попречат за премахването на 8 ч.
работен ден; а кзмо да предприе
мат нещо за пролетарското освобож
дение.

Брой 11
ката партия това не може да напра
ви, защото тя не е една пролетар
ска революционна партия, а дребно
буржуазна на еснафите ималоимотинте. Нейното място е в парламен
та и общините, а на революцион
ния комунистически, пролетариат в
огъня на откритата решителна кла
сова борба за неговото освобожде
ние. Дружбашите избраха и един
ном. кмет от тесняш. група. Тесни
те разбраха че ги впрягат и ритат,
нещат щом не са болшинство.
На 9.IV. тесняците тук устроиха
публично предизборно събрание. За
оратор бе гфиширан баш „револю
ционера" (Александр Велики), лов
кия трибунал на фалшиви революциони фрази и инжектор на преди
зборна борба, само громкото му
име бе привлякло многолюден ' калабълък от сива маса, жадна да
слуша громките му фрази и апела
му за най новото „работническо сел
ско правителство"—обещаващр злат
ни планини подобно старите бур
жуазии правителства.
Дружбашката полиция и този път
полеела да се пошегува с „револю
ционерите", като до самото събра
ние хваща бай Сандя за ухото и
го заключвт в една от стаите на
близкия комисарски участък. Всичко
става тъй тихо щото за калабалъка
става 'известно това, когато се изтъпанчва храненика им секретар на
партията и казва: понеже не биле
наклонни да правят скандали, тъй
като задържали другаря им, без да
каже къде, въпреки молбите им да
го пуснат — полицията от трима
жандари и един пристав обещават
след като калабълъка си разотидел
ще го пуснат.
Той казва: другари, всеки по къ
щите си и да агитират какво че по
лицията им разтурила събранието;:
Жалки мерзавци, малкото пролета
рий които видяха случая, проя
вилия се страх само пред нищож
ното число полицаи, повтаряно не
еднократно и то само под даден
знак от брадясалите- вождове, за
които по е голямо удоволствието
им да-гледат калабълъка след себе
си, държанки червеновинената бю
летина и те да седят на топлите ме
ста в парламента й общини.
Към ония пролетарии които се
гнусят и отвръщават от предателската им роля, а и на ония които
още стоят в редовете им и сляпо гле
дат на нещата казваме: достатъчно
другари, снетото знаме на револю
цията от тесняшката партия, днес
то отново е дигнато високо и сме
ло от: Работническата комунисти
ческа партия в България и Работ.
Ком. Интернационал, който ви зове
на смела и решителна класова бор
ба, която не е в парламента и обшините, а вън на улицата, в фабри
ката и работилницата за събаряне
на днешното буржуазно общество.

Плевен.
На 24-й март, по нареждането на
окр..теенчшки комитет, трябваше от
Плевен да заминат по предизборна
агитация в Никопол храбрите тесняшки адвокати, вождове: Асен Халачев и Карло Луканов. Както вся
кога, така и сега двамата отиват в
околийското управление, взели си
открит лист, че са честни и благонадежни и заминават на гарата. Оба
Русе.
че старшия стражар не им позволя
На 14 м. м. дружбашите свикаха ва да заминат. Взел им откритите
съвет да избере постоянно присут листове, строго им заповядал да се
ствие.
върнат при майките си и жените си
Тесняците се отказаха да гласу и да си гледат спокойствието, ако
ват и направиха декларация че стоят не желаят да ядат бой! Послушните
на почвата за класовата борба!!! революционери се върнали като мо
като същевременно заявяват че са кри кокошки, заявили на комитета
мо един общ съвет изхождащ от за това дружбашко вероломство, за
комунистическата група (тесни со насилието и се взело решение, висо
циалисти) може да посрещне голе ко да се протестира. Манифестации
мите нужди на страдающето бедно те и изборджийските агитации в
и малоимотно население в<гр. Русе!.. Плевен се вършат, когато околий
На тази декларация блоковите и ския началник позволи. Сега неговия
дружбашки съветници им отгова-. милост не позволява. Против ръже
рят, че класовата борба не е в съ на не се рита, остава само да се про
вета,^ на улицата, ако'имат здра тестира.
Всякой работник се пита,
ви гащи да заповедат, и' тесняците ажеба околийския
началник дали ще
си седат на мястото.
разреши на тесняшкитё вождове да
Буржуазията добила кураж ги ка направят революцията, за да могат
ни сама. Така ли беше преди 3 год храбрите Халачевци и Лукановци поАко са истински комунисти, безспор- скоро да станат комисари ?
но, те ще водят с оръжие в р*ка
Ако плевенския околийски начал
класовата борба на пролетарията, а
ник
не отговори, нека всекий дру
не както сега в общинските съветии и парламента, с закон в ръка гар работник да разбере къде му е
мястото и защо трябва да се наре
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в редовете на Българската Раб.
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жат в робство още. Но тесняшКомунистическа Партия (леви ком).

