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Брой 14.
Политическата и економическата демократичес
ка реформа е най-модно
то средство за отклонение
на работниците от техния
и с т и н с к и революционен
пжт. В тая смиежл демо
крацията е най-мощния
щит на частната собственноет и господството н а
градската и селска едра
и дребна буржуазия.
(Из статията: „Демокрация и Комуннзм", „Р. И." брой 5 отт. г.)
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Капватапистичесните о п и т и

Смжрта на Втория интернационал простото признаване на съветската на преизграждане в огледалото на неговата ази
биде предшествувана от междуна система и организацията на ежвет
ятска политика и световния пролетарият.
родната конференция в Цимервалд ското правителство не могат самг
(Продолжение от бр. 13)
два ли прогреса все така бжрзо, на
през септември 1915 и тая в Кинтал по себе си да се явят за изходен
личността
на големите американски
IV.
през април 1916 г., която бе про- пункт на продетарската революция
и
европейски
индустрии е един факт,
джлжение на пжрвата. И двете тия и че силата на последната лежи в
Нека разгледаме капиталиегичее- както и сжществуването на големи,
конференции беха свикани вжпреки революционното действия на самия' ката политика, която сжздава все но обединени пролетарски маси в те
волята на централното международ пролетариат. Той тжржественно зая по-големи противоречия между на зи страни. Индустриите требва, ако
но бюро на Втория интернационал. ви още, че безмилостно ще изключ ционалните капиталистически групи тази криза се отстрани да произве
И двете представляваха един осеза ва из своите среди всички ония во и отговарим на вжпроса: какво вли ждат напжлно, т. е. дачбждат в пжлтелен протест и едно отрицание на дители, които по прек или косвен яние има тази политика вжрху све на деятелност, тогава обаче придо
последния. Макар и пжрвата от тех пжт дават каквато и да е полити| товния пролетарият и дали опита за бива значение онзи закон (естестве
да беше декларирала, че нема за цел ческа помощ на буржуазията. Toij една по интезивна експлоатация на но разгледано от капиталистически
да сжздава нов интернационал. Рус категорично заяви сжщо, че нему Азия, както бжобще източната ори те жизнени необходимости и него
ката революция от 1917 г. го погре са нуждни водители, .които нама^ ентировка на евроиейско-американ- вата воля за сжществуване) при ко
ба околчателно. Изпразненото от кжм буржуазията никакво друго от1 ския капитализжм прави вжзмож- ито на пролетарията да се дава са
него место се зае от Московския Ш ношение, освен смжртна омраза , но едно ново укрепване на днеш мо оная вжзможност за живот, коя
които зоват и водят пролетариата ната система, Двата вжпроса са от то не намалява печалбата. Тук се
интернационал.
кжм непримирима борба, които са жизнено значение за пролетарията,
Руската октомврийска революция ^готови да поведат в борбата армиям защото и двата значително опреде открива пжрвата мжчнотия, която
и издигнатата от нея в пжрво време та от вжзстанници, които не ще се лят и влияят вжрху задачите и так се явява при опита за понататжшпролетарска диктатура, бе пжлен про оплашат и спрат на половина пжт, тиката на пролетарията, както и по ното проникване на още не високотивовес на фактическата природа, и които, каквото и да се случи, не между си се намират в взаимно дей капиталистическите страни. Проникв тези страни би било безу
тактика и методи на Втория интер ще изпуснат да накажат безпощзднО ствие. Затова да отговорим, пона- ванмто
спешно
не би имало поне канационал. Затова и тя не биде при онези, които би се опитали да ги пред на вторая вжпрос, дали све кжв и ако
да
е
.гешефт'. От другазната от най-видните представители заджржат насилствено". Той обяви товната стопанска криза може да страна експлоатецията
на пролета
на последния, начело с Карл Кауцки на Е сеуслушание Втория, Втория и се отстрани чрез индустриализира- рията вжв високо капиталистически
и биде вжздигната от тех до обик- половина интернационали и Амстер нето на Азия.
те страни си остава на сжщата сте
новенно и без всеко решаеще меж дамский международен синдикален
В средна и източна Европа при пен, даже тя понекога се повиша
дународно значение, вжзсганке на сжюз за контрареволюционки и не чините на разменната криза се на ва при започване на експерименти
анархиствуващи безумци. Чисто про съществуващи за него организации мират в понижението на реалните те. Случва се обаче, например кон
летарския характер на Руската Сж- и им обяви класова война, поставяй- заплати на пролетарията, чрез коя сумативната способност на тези стра
ветска Република от пжрвите дни и
„„„„„„,„ „„ „ п п ™ т л ки ги с право на една джека с цй- то покуоателната способност на ши ни, да вземем Китай, която отнача
години се ЯЛй£^Л^?Д,РР2^?^_
роките маси се ограничава до нула ло не ще е толкова {голема, щото
яа та-между1П1 Р одпя-вуржуазийГ-В л £ '
•"обстоятелство,*" чё """октомврийската
цето на Третия комунистически ин и чрез това техния начин на живее да е в ежетояние да уравни спада
революция бе изнесена изключител тернационал, срещу фронта на це-, не достига до едно невидено низко нето в производството, което в гоно на плещите на индустриалните лата всесветска буржуазия бе изди ниво. Обаче масите са главните ку лемата си част е следствие от уси
работници от петербургските и мо.- гнат фронта на всесветския револю пувачи на произвежданите стоки, лената експлоатация вжрху амери
. сковските заводи, кронщадските ма- ционен пролетариат. Такжв бе и на така че пониженаето на консумаци канския и европейския пролетарият.
трози и мобилизираните предимно тези здрави принципални позиции ята, естествено действува, чувстви При все това в този момент; кога
телно и то затрудняваще вжрху про то консумативната способност на
наемни работници от целата страна, стоя той до края на 1920 г.
изводството. В западна Европа как Китай или на по-големи области на
Господар над политическия и еконоРусия е една предимно .вРебно- то и в Америка, мизерията е не по- тази земни част покриват загубата,
мическия живот на страната в пжрвия период на тая революция бе буржуазна страна. Тя е далеч да се малко ужасна, само че родена от в случая, ако биха покрили загуба
руския индустриален и наемен про мери с високо развитите индустриал други условия и поради това в дру та, то Азия би достигнала до един
летариат. В тия дни и години на ру но западноевропейски страни. В нея ги форми Тук липсата на източно високо развит капитализжм. Да при
ската революция ние се намирахме индустриалния пролетариат е срав и средно-европсйските пазари, как емем, че европейския пролетарият
под пжлното впечатление на една нително по-малоброен. Успехжт на то и на една част от колониалните не ще се осмели за борба, вжпреки
истинска пролетарска революция и руската пролетарска революция пазари доведе до застой в износа, .• всички лишения и нужди, че азиятдиктатура, провеждана от Руската привлече решително на своя стра който в самите тези страни имаше ския пролетарият ще се уголемява
Комунистическа Партия, която в на градската и селска дребна за следствие една грамадна берабо- —и че ще уголемява ежедневно в чи
пжрво време се ежетоеше предимно буржуазия. Крайно реакционната. тица; която довежда преко една слено отношение от започването на
от наемни работници и в която ма- по заеманото социално место в об- част от пролетариата до една така това развитие, сжщеврененно обаче
борби и вечно пасивна ва минимална вжзможност за пре с всеки ден степента на експлоата
лочисленния сравнително в това вре щественните
и
колеблива,
последната застава в храна, че консумацията, на тези без цията ще се повишава. Приет случая,
ме дребнособственнически елемент последна сметка
винаги на страната работни — даже по отношение хра че Азия покрива минуса на евро
имаше само ежвещателен глас в нея. на победителя. Увлечена
сжщо от
пейската и американската консума
При тия политически а социални ус бжрзяя и лек успех и желаеща да нителните продукти, се намали до ция,
сжщевременно с това и соб
60~г70
проц.,
до
като
косвено
чрез
ловия руския революционен проле има моралната и политическа под наличността на големи резерви от ственото производство би достигна
тариат и на неговата партия се за крепа на „широките народни маси", стоката—работническа сила тези (ре ла до една невидима височина. С
роди и уформи III Интернационал. руската Комунистическа партия от зерви) влияеха понижаваще вжрху всяко проникване е свжрзана по
Той заживе организационно и има вори широко своите врати за. нахлу заплатите и то сжщо така намаля стоянната акумулация (умножаване)
своя пржв всесветски конгрес в 1919 г. ването на тая дребна буржуазия в ваха значително прехрана на рабо- на капиталжт.
Вжв вжпроеннте
нея.
В
една
неразвита
страна
про
страни
се
основават
големи пред
тящите.
Едно
развитие,
което
до
В противовес на II Интернационал, летарската революция се провежда
приятия
от
чуждестранни
и вжтрекарваще
понататжшно
ограничение
който бе изключително такжз на не от самата работническа класа, а
шни капиталисти, в чиито ржце ос
на
консумацията
и
беше
повод
и
агитацията, пропагандата и главно от политическата партия на послед причина за понататжшно спиране на вен тжрговията преминава и всичко
на парламентарната акция, Третият ната. Диктатурата на пролетариата производството. Безработицата и по друго, минерални богатства, земята,
интернационал декларира себе си за в такава страна има да се налага не настоящем не е разрешена в Англия горите и т. н.
такжв на революционнатаакция, иа сало вжрху едрата буржуазия, но и и привременно е остранена чрез по
Пжрво-увеличаващия се внос води
революцията на дело. Той. излезе с до известна степен и вжрху дреб вишеното производство на вжглипретенцията да вжплощава в себе си ната буржуазия. Сжщото прави и ща, което е една последица от Рур- кжм индустрнализиране, защото ина
революционното вжетание на интер господствующата едра буржуазия. ската окупация, която намали без че вжзможностите на вноса са много
националния пролетариат и се обяви Тя упражнява своята легална и не работицата в числено отношение, ограничени, второ, защото ржка за ржза генерален щаб на всесветската легална икономическа и политическа изобщо. Обаче за едно кжсо време, ка с това е свжрзано строенето на же
пролетарска революция. В духа на диктатура еднакво и вжрху проле след разрешението на Рурския кон лезници, тжрговска флота, пристани
тази си велика класова рол и зада тариата и вжрху привилегированата фликт тя в Англия и Америка по ща, фабрики и т. н. И така тжрго
ча, той откри в пжрво време воина отчасти в днешното общество дреб- ради наличноста на големи запаси вията и индустрията, производството
Запазването на поли- от вжглища ще вземе още по-остри и консумацията ще требва да растжт
на всички групи и организации, коисравнително сжразмерно. Чрез това
форми.
почва една нова мжчнотия, от една
1 X £ S £ ^ № ^
- ' Г / р е в о л ю ц и о н е н авангардна
Да приемем, че една от групиров страна колонията започва да задо
5 m S T a P Той учешеРи подтикваше £ а б о т Н и п « е от чуждо политическо
вмешателство на ките успява да си осигури предим волява известна част от своите нуж
поолетапиата на практика да се не g ИКономическа вмешателство
(виж Индия, ако и засега в маия,
и^вя"^ИоЬ«:-легалност,
д р е б 1 Ш т а буржуазия, както
която и
и за!
запаз- ство в Азия, както в стопанско та ди
лжк
мащаб) от друга страна пжк тя
ването
чистотата
на
неговите
класо
ка и в политическо отношение, чрез
демокрация, национална отбрана и
ще изнася известни стоки за чието
ви
принципни
позиции;
е
вжпрос
договори
или
сжглашения
за
какви
др., които прикриват класовата ди
живот или смжрт на една проле то и да са концесии от голяма раз- производство тя, особено е сгодна и
ктатура на буржуазията. Юи заяви, за
тарска революция. Противното на простргност в тжрговията, както и така ще.почне, сама пак да тжреи
че не може да приема в своите ре това може да поквари и изроди една в експлоатацията на налични мине пазари, да тжреи купувачи. Тогава
дове организации и партии, които такава революция. Това, което ста рални богатства или на подобни. следователно самата тя преминава от
на думи приемат в програмата си на7руската революция и Третия Как би реагирал на това европей ролята на национална капиталисти
диктатурата на пролетариата, а в Комунистически Интернационал.
ско — американския пазар? Най- ческа класа в тази на интернацио
сжщност водят политика, която явно
напред важно е да знаем, ще напре нална. Освен това се сжздава намиразчита на мирно разрешение на со
циалната криза. Той заяви сжщо, че

Стр. 2.
шя

райки се в съвсем същите линии на
развитието, индустриализирането на
по-голями маси пролетарии, в същото време обаче се усилва експлоа
тацията. Конкуренцията застава ка
питализма в всички страни да нама
лява разноските при производството,
това той прехвърля върху пролетарията, чийто живот става по-лош,
чиято консумация следователно ста
ва по-малка. На кратко, азиятската
политика не изменява нищо по от
ношение разменната криза в висококапиталистическите страни, нито я
подига, нито я намалява, докато в
същото време като следствие на тая
политика се явяват,на сцената нови
пролетарски маси. Европейско-амери
канската криза ще продължава да
же и в това време, в което капита
листите на тези страни ще привле
кат в областта на своето преустрой
ство и Азия.
V.
. Освен това безусловно необходи
мо заключение е, едно консолиди
ране на капиталистическото стопан
ство вжпреки всичко е невъзможно.
Остава още тази задача, дз въздей
ствува на азиатската политика вър
ху световния пролетарият и негово
то отношение. Източната ориенти
ровка означава едно прехвърляне
силите т. е. капитализма свързва ед
на част, от своите стопански сили в
Азия. Както винаги когато се явя
ват нови комбинации, значение при
добиват факторите, които ги изпъл
няват. Така всеки ден расте значе
нието на азиатския пролетариат за
световната революция. Нека преди
всичко има една малка ядка инду
стриално работничество, което всред
грамадните селски маси на Азия не
може да води решающи револю
ции, развитието кара, както по-горе
доказахме към по-силно прокарва
не на индустриализирането, което
същевременно създава едно увели
чение на индустриалният пролета-'
рият. Освен това явява се, макар
че едно отлагане на кризата не е
възможно, едно преместване на гру
пировките към Азия. Американския
и европейския пролетарият имат за
това дългът да пресекат онези азиятски планове, чрез развиването на
революционата енергля в собствена
та страна и с това да хванат злото
за корена.
'
Прокарването на тази капитали
стическа политика, както ние отна
чало описахме, даже не ще докара
никакво подобрение, . при това
- създава една голяма нова част про
летарият т. е. експлоатирани, кои
то ще има да нос.;*г не по-малки
тяжести отколкото -станалия про
летарият. За послед*;..!я би останала
и остава да същесгиува същата сте
пен на експлоатацията, следователно
едно подобрение иг неговия живот е
невъзможно, вероятно е даже, да
настъпи едно по-нататъшио влоша
ване. Естествено е, че това изисква
или възстание против потисничеството или загиването на безбройни
пролетарии, в случай, че пролетарията не се подигне, въпреки всич
ки лишения. Пътът следователно,
по който пролетарията от висококапиталистическите страни требва да
върви остава до толкова недокос
нат, доколкото предложенията и ус
ловията на пролетарската революция
не се изменят.
Азия напротив, да вземем случая,
че Европа и Америка.не изменят
днешното си положение, ако рево
люционни изменения няма за дълго
време, Азия би имала да пресмята
с едно съответно бързо издигане
към тежкия капитализм, защото един
интернационален капитал би прока
рал в най голям размер експлоата
цията, чиито, последици разбира се
биха били създаването на един си
лен индустриален пролетарият. Рус
ката революция вече доказа, какво
може да направи един съответстве, но малък на брой индустриален
пролетарият срещу селските маси,
същевременно обаче тя доказа, че
един само малък процент - индустр.
работничество не може да задържи
придобитите успехи след ёдна ус
пешна. революция, като има на сре
ща си грамадни селски маси. Днес
и в едно късо време азиатските ус
ловия, които са подобни на тези на
Русия, т. е. възможни са револю
ционни движения, но тези ще бъ
дат подобни на руските, те ще треб
ва да вземат буржуазно капитали
стически характер, ако ли пъм не
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вземат такъв характер — това срав ците от Круловите фабрики и ^Наронение требва да се направи, понеже да" в редицата още сутринта в 7
то същевременно важи и за руска часа бе свикан за проверка в фаб
та революция, — ако ли не, запад- риките, после нареден и докаран. В
но-европейския и американският про самата процесия следваше зад чер
летарият се притичва иа помощ на вените знамена и съветската звезда,
азиятските братя, ако ли не, наста самия Круп фон Болен с Холбаха,
ва световната революция в нейния директорите си и работническите
р е ш"а ю щ с т а д и й . Колкото съвети. Те всички самодоволно марповече се бавят пролетарските кла шируваха под червените знамена и
си на тези страни, в които именно съветската звезда. Това беше цял
са дадени предусловията за победа символ за развитието на общогражта на пролетарската ^революция, данската гермапска комунистическа
толкова повече естествено прслста- п а р т и я . Ф о т о г р а ф и и кине
ризиранего в още не висока капи матографи използуваха- зрелището,
талистически страни ще продължа което,им се представляваше. И в
ва. Безусловно неовходимо е, да не Есенските кинематографи ще се пред
се изпусне още нещо из предвид, ставляли единния фронт — от Рим,
опастността от войнствени стълкно чак до Москва, Експлоататори и ек
вения при експлоатацията на,Азия. сплоатирани в мир и съгласие по
В началото ние посочихме на едно между. Круп фон Болен и другите
групиране на великите сили, което представители на едрия капитал се
в първия момент още не излиза с убедиха за лишен път, че гюрулти
цялата си откровеност, което, обаче ите на „комунистите" не представля
хвърля своите първи гвлеми сенки. ват никаква опасност и че пропо
Двете големи капиталиститески гру вядвания от тях„комунизъм"е само
пировки, континенталните великв си „салонен".
ли от една страна, през морските от \ ' Неволно ни дойде на ум за пос
друга, взаимно ще виждат у против ледната стачка у Крупа, когато сто
ника една пречка на техните инте тици класосъзнателни пролетарци
реси и цели. Всека една от двете бяха изхвърлени на улицата, защо
групировки ще се бори — чисто по то оная клика не може да -търпи
капиталистически — за по-голяма пролетарци, които да нарушават све
част в богатствата на страната, как щения мир между господарите и ра
то и за осигураване на пазаря за ботниците.
себе си. Войнствени заблуждения ще
Мирно и в голямо съгласие как
бъдат също така последицата на то и тук при погребението вървят
онези сблъсквания, както преди то тия лицемерни родственици ръка за
ва при поделбата на източниците на ръка, един до друг . . .
сурови материали и пазарите меж
И работническите,производствени
ду националните групировки. Всека съвети (законните) доказаха, че те
бъдеща зойна ще надмине по ужа са само домоуправители иа същесса си всека минала такава, обаче тя твующия капиталистически ред мно
в последнята си фаза винаги крие го по-благосклонни към него, от
революции.
колкото към работниците.
Пролетарията от всички страни
Русия. Според организационния от
би трябвало все пак да събере до
чет
даден от болшевишкият „ води
статъчно поуки и опит от досегаш
Сталин пред XII конгрес на
ните борби, би трябвало да избегне тел"
властвуващата
сега, в дребнобурот новите поражения и да не стане
повторно покорна жертва на капи жуазна и на частната собственост
талистическата политика. Тази сис Русия, болшевишка партия послед
тема е към проваляне, тя ще погре ната е намаляла с 20,000 души в
бе милиони пролетарии, ако те не сравнение с численият й ръст м. г.
се подигнат за завземане иа властта. Според заинтересуваният и скрива
щият истината „Раб. в-к" (бр. 268
Тези задачи се падат на европей %
т.) това било заради вътрешното
ския и американския пролетарият, укрепване.
Ако допустнем, че това
Страни като Англия. Франция и се е тъй трябва
да приемем, че тя е
верна Америка са огнището на про била разслабена
(от предателската
летарската революция. Нейната по-. си вътрешна и външна
контраревобеда с един замах туря край на пъл люционна политика^ б. ред.)
да
ния с страдания път на нашите рус е станало нужда да прибягваза към
ки и азиатски братя, води към вза „оздравяване", т. е. отчистванё от
имно допълнение и по-високо раз ненужен „баласт" когато самата тя
витие на тези страни, ОТКОЛКОТО ня днес е баласт за революцията, която
кога капитализма е бил в състоя съзнателно спира със своята Неп
ние. В признаването на тези неща
економическа политика) и
лежи същевременно джлгът, да се (новата
отвратителните
игри на дипломация
подпомогне социалната революция, С буржуазна Европа
„прогресив
обаче, по пътя към нея има нужда ния" Мустафа Кемал ви националис
от искрена, обща работа, общо раз тическа Турция.
бирателство с пролетарията от це
лия свят.
Според нас истинската причина за
Нека западно европейският и аме това намаление е, че контраревориканския пролетарият разбере своя люционния руски селянин („мало
та мисия, да бъде носител на све имотен"), чувствуващ се все поветовната революция, да премине през •че и повече като собственик на зе
една загиваща система, да подпо мя, става „безпартиен" и нека се за
могне на комунизма в победата му. помни добре подържа властвуващи(Из К А. Ц орган на'Гер*. Раб. ,те болшевики само и само от инте
реса на своята частна собственост.
Ком. партия).

ВЖНШЕН ПРЕГЛЕД.
Единен фронт от Рим до Москва.
В органа на юниона Kampruf на
мираме следната бележка:
За погребението на падналите в
Есен жертви ни съобщават, след • охо:1
Дванадесет жертви на капиталетите за п е ч а л б а се занесоха в
Есен на гробищата.
Буржуазните партии, в това чис
ло и лъжекомунистите се надпреваряха в съревнованието си да на-'
правят погретеннето колкото се мо
же по-тържествено. Това беше не
толкова в чест на умрелите, колко
то за реклама. И „комунистите" в то
ва отношение излязоха най-ербап.
Червените знамена мирно и т;;>о
кретаха след попските хоругви с ка
лугерките отпред — така започва
ше манифестацията, След знамената
дълъг ред от венци. Пред тях ед
на лъскава съветска звезда с 2—3
метров диаметър,ч разкошни цветя,
след които следват много по-скром
ните венци на буржуазнята. Най-висшия съюзник в германското царство
Франк Еберт, който бе също под
несъл венец, беше безмилостно кон
курирай от венеца на Ц. К. от „ком."
партия. Следват в редици работни

\ Принципи и дело.
1

Ето що вършат тесняците в Пле
венската буржуазна община:
\ ' „Утвдрждението тдрга на интезапа.

Едно от най-крупните общински
доходи на Плевенската градска об
щина, безспорно е интезапа. На 26
того Комунистическия общински съ
вет даде това предприятие на пред-, приемач. Това даде повод на общин• ския съветник г-н Червенков да об
вини комунистическите общински
• съветници, че те са свивали своите
; знамена, зарезвали своите принци
пи и пр.
Верно е, че Комунистическата'паотая по принцип е против стопанис
ването на общинските имоти от за
купчици, верно е също така твър
дението, че само общината, намира
ща се в ръцете на комунистите може
най разумно, целесъобразно и пол
зотворно да обработва своите имо
ти и да се получат по-големи при
ходи в общинската каса, вместо да
останат те в джобовете на разни
предприемачи, но това не бива да
се схваша механически, т. е. винаги
и навсякъде, защото принципите не
са една абстрактна догма, която има

еднаква важност за всички времена
при всички условия.
Ако при известни условия и при
една точна и обективна приценка
полезно и крайно необходимо е об
щинските доходи да се експлоати
рат от общината, при други усло
вия може и обратно да бъде необ
ходимо и полезно.
В конкретния случай имаме съ
щото.
Общинския съвет след като съ
бра най-точни данни за получаване
то до сега от интезапа, след като,
според неговите приценки той се
уверява, че дадената сума от пред
приемача 1,588,966 лв. не би могла
да постъпи в общинската каса, ако
това предприятие се използува по
стопански начин от общината идва
до заключението, че наистина даде-.
ната от предприемача сума е доста
тъчна и го утвърдява.
В случая, нема отстъпление от
принципа, а има точно и.обективно
приценяване на данни и взимане на
едно решение, което може само да
бъде изгодно за общинската каса.
. Друг би бил върроса, ако приценката на данните би била такава,
че наистина изгодно за общината е
тя да го експлоатира и при все това
го дава на предприемач, както е
било обикновено в миналото.
Тогава, безспорно, се е постъпи
ло вредно за общинските интереси
и утвърждаването на търга с право
може да се смята за осъдително.
Ясно е, прочее, че принципите не
са една замръзнала, вечна и неиз
менна догма, която трябва да се
заучи и да се прилага без оглед на
обстоятелствата, времето и местото,
а че техното приложение трябза да
става съобразно конкретните усло
вия и при най-щателен и точен те
хен анализ....
Комунистическата партия е едно
живо тяло, нейните принципи не са
изсмукани из въздуха и не са по
строени в безвъздушно простран
ство. Те са извлечени от живота, от
развиващата се действителност и
техното приложение става въз осно
ва на точен, обективен и пълен ана
лиз на тази действителност.
Ако това е така, то видно е, кол
ко присилена и неиздържана е кри
тиката на г-на Червенкова, че ко
мунистическите общински съветни
ци са свили своите знамена и от
стъпили от своите принципи. Не
свиване на знамена, (и не отстъпле
ние от принципи има тука, а пълно
и разумно приложение на тези прин
ципи, при точен анализ на конкрет
ните условия".
(Из Плевенския комунист, общин. вестник).

За тесняците принципите са само
за демагогия, защото те само в име
то на принципите могат да влачат
зад себе си несъзнателните работ
ници и да ги впрегат в буржуазни
те учреждения, да вършат буржуазно-съзидателна работа, да закре
пват буржуазиия строй. Тесняшките
демагози за себе си съ прави, за
щото това им дава възможност за
охолен живот, за буржуазията са
полезни, защото вършат нейните
дела; но за работниците са най-го
леми врагове, защото' предават тех
ните интереси.
Бел. ред.

ПРОЛЕТАРИЙ.
(Свободен превод от немски).

Ръцете ми са жилести и здрави
Кален съм в труда аз,
Очите си пред никого не снемам
Сега ги впивам в вас.
Аз гледам вашите оргии безумни,
Кръвта пресмятам що за тях се лей
И мъка човешка в гърдите
пролетарски
Напев за мъст ми пей.
О, зная аз, овързан съм с вериги
Железни, тежки, но ръждясали са те
И аз ще ги строша в велики оня час
Със чук или с ръце.
Тогаз при вас ще дойда аз с
веригите в ръка
При вас пируващи, нехайни
С веригите в лица пиянски ще
ви перна
И ще ви -заплатя!
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