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Ние се обръщаме към Вае, като маси между горния и долен воденич
представител на руското съветско ни камъни.
.
•
правителство и руската „комунисти
Тия дни на големо нещастие се
ческа" партия. С дълбоко съжале характеризират с . пронизителйа и
ние ние наблюдаваме низкото сни- жестокосърдечна яснота; върховно е
шаване знамето на комунизма и изо- безсилието на ония, които искат Рв"
-ставянето каувата на работническото Формиране на грешната система и
освобождение. С Дълбока печал ние оздравяване причинените па капи
следим развитието на Вашата поли тализма рани,
\
тика на сътрудничане на капитализ
„"Работа, или помощ за безработи
ма в реакцията.
цата'1, крещят* реФормистите. Искът
Защо Вие сторихте това? — Явно още не е отстъпил. Местното обре
е, че Вие сте изгубили верноста и меняване от привилегията се веднага
вдаможноста да помогнете за осво прехвърля на гърба на работниче
бождението на работниците и уста ската класа.
•
новяването на комунизма в наше
Ивдръжката ва 6евработицат« се
време.
слага като един национален товар;
Вие предпочитате задържането и който се препраща в хубавите, ивслуяеенето на капитализма, отколкото гледи на капиталистическата систе
да подлржате, комунивма и паднете ма : в високите цени и намалени за
плати на живущите от наемен труд,
за него, ако това требва.
* При все това, ако един голем вик," които немат нищо друго, освен про
един висок, един б е з у к о р и в н е н даваемият си труд, без да се говори
вик за комунизма се отправи в за необходимите - вавъзстановяване масите от некой източник, който би средства на вагубените на работни
ги. инспирирал с доверие, би донесъл ческият пазар сили — стоки.
Т ъ й е с всичките реФОрмистччепри сегашните обстоятелства добри
ски проекти ва реформи. Бев да ьабеплодове.
Един период на голема мизерия е левват, те минават оттатък арената
паднал над масите; те с ъ изстрадали на разискването п оставят в масите
и с л огорчени от робството на се схващането ва способни капиталисти.
гашната жестокосърдечна система, Там именно е невъвможноета ta'noили капитализма, който е в разложе добрението.
Днес вече дори и най-големите не
ние от страшния и поразителен ръст
вежи съ разбрали инстинктивно то
на собствените му беввакоиия.
Курсовете се покачват от една , к и т е разбират, че реформизма с не
страна и падат от д;>уга с потресаю- говата „спасителна" идея немчж^да,
ща блрвина, което V Отразява в ма- ' им помогне] те наблюдават противтериалните страдания на пролета iitvrb, т. е., че всеко действие към
това коства чудовищни усилия. Ка
риата.
В страни с висока валута настъп питалистическите правителства виж
ва мрааа на безработицата и намале- , дат растящите опустошения на па
ните ваплати; в страните с низка ва разитните и богати администратори,
лута има бевмилостен ръст на цени тяжеста от чиято подръжка, тъй като
те,. който увеличава безработните те немогат да минат без нея, винаги
бързо и все по-бързо докато изто пада върху класите по-малко способ
щението и нуждата ги досушат като ни да я понесат. Осъществление-ю
евирепи ииявици. От насилието на на техните безнадеждни позиции при
живота, те с л изхабени, те с л в от капитализма нрави масите да потъ
чаяние за техният лошо платен труд. ват в една апатия, съсредоточаващи
Финансовите манипуланти управ своите усилия в търсене средства ва
лично съществуване.
ляват света, те с л Фактическите пра
Пред страха на едно катастрофал
вителства и ония кукли — правител
ства, които заемат власта, требва, или но бъдеще, те напраздно съ ва едно
да иапллняват техните указания, или въввръщане към днес бевсмислените
борби отпреди войната, които не беда изчезнат от сцената.
ха т ъ й жестоки, както днешните.
В Италия, ние виждаме едно по
Належаща е нуждата от сериозен
•начително сгромолясваие на досегаш
повик към комунизма, чистото обяс
ната политика, но това е елата и нение на комуиистич. живот, чрев
низка реакция, която в Формата на неговата адравомисляща взаимност.
Фашизъм, взела п р е д н и н а в гоВие сте обърнали Вашето лице
лемата апатия на масите, с бевчесткъм низините на света и заробване
на борба, набелевва капиталистич. то. Вие нагазихте вече далеч в обполитика. Фашистите я изпълниха, ласта на капиталистическата дипло
защото докато социалистите и „ко мация.
мунистите" отдалеч садю съ се ваВие ете спазарили и заложили бъ
доволявали да говорят за съществую- дещето на руския пролетариат и ва
щите и. всекиму известни елини, Фа- шите обширни послания за комуни. Кистите с беззаконие съ го напра въм,обвити в скучна и «аблуждающа
вили, схващайки, че масата следва, казуистика, съ в своя край.
който и да е, или най-поелв, от еЧрез Вашето хитруване и особяи
ивргично противопоставяне.
доказателства през светлината на ру
Вождовете внаят само словопренн- ската революция, която Ви издигна,
жта — те с л безсилни да противо Вие отклонихте много комунисти,
които тласнаха напред съветите.
стоят на Фашистите.
Ето затова, ние виждаме всичии
Фашистите снабдени с ередетва ва
мьщеетвувание, накарани от убийст ония, които неотдавна носеха знаме
ва и тероризъм над техните класови то на комунизма, сега да работят за
братя и сестри,сл вербувани от бед силата на една партия, която откри
то декларира еиоята враждебност към
ни демобилизирани войници.
Ораторите не . правят още нищо; комуниьма.
Вместо ноучаване масите в ко
говорейки за големите богатотва, те
мунизма, ние виждаме партиите на
• е допринасят с това нищо.
РвФормивма не може да допринесе III интернационал да тикат масите
нищо ва трайноста на валутата. 1ой към продължаване борбата ва един
яе може да промени ликът на капи отвратителен, безполезен и неалвме
тализма, който смила агонизиращите я{ен реФормивъм.

Тедате но РДЮ1Ш. ш. 1 ком. итраднвш.'*
Обективните основи на класовата борба
лраа епохата елед веввветената война.
I. Капитализъм • еиаж *орма ма

стоковото производство, при която
или самата стока се прибавя проле
тарската раеотинпеек» енла. Негевото

Адрес: Ж- Дикиджиев, ул. 25 линия № 2
Варна, fldresse: Sch. Dikidjieff, 25 linia 2 Warna
съществуване като система се състои жуавнята класа на Сев. Америк. Съ
главно в поддържане на едно съ единени 1Цатн.
Ивхода на пойната даде преимуще
гласие между производството н обо
рота. Най-главните му вътрешни ства първо на английската, а олед
закони на развитие съ двата закона, тона на Францувката боржуавия, ма
а именно, тоя на концентрацията от кар те, както и цялата европейска
една страна н тоя на акумулацията от боржуазия, да се намират в вависидруга. Тия два закона причиняват мост от тая на Сев. Америк. Съеди
(създават) едно постояно изостряне нени Щати.
на класовото различие между бурПроблемата за едно повторно--Кф-'
жоавията и пролетариата.
питалнетическо „обновление на Ев
2. Същиоота на самия капитали ропа", а също така и проблемата и*
зъм принуждава боржуавнята, при репарациите, не означават нищо дру
появата на едно нарушение на хар го, освен иъироси за едно политиче
монията между производството и обо ско и икономическо преобразувание
рота да употребява всички средства на капиталистическите групи. Т е
вапреодоляването на такива наруше имат ва цел да заменят икономиче
ния (криви), ва да се запави той (ка- ската база на победената боржуаввя
нитадизъма), като класа и при това с капитала на победителката, "а за
господствующа класа. Всички досе едно е това да унищожат постепенно
гашни капиталистически криви, които националната певависимост на побе
еъ се появявали от самото му исто дените капнтялиетични държави в
рическо създаване, съ бивали преодо Форма на едно интернационализира
лявани от буржупвията в течение на не и при това, първо в икономиче
едно определено време.
ско, а след това непосредственно в
3. С избухването на всесветската политическо отношение.
капиталистическа война последната
7. Покрай тая Форма на капитали
крива си нанесе смъртоносен удар, стическото интернационализиране, чи
което представлява и последната ис-. ято двигателна сила е закона па кон
торическа Фаза на капиталистическо центрацията на капитала, в еамня
то развитие. Тоя удар се характери капитализъм под давдението на за
зира с Факта, че на буржуавията, кона на развитието на боржуавията,
като класа, е станало непъвможно да се явява едно интернационализирано
поддържа оная хармония между про стопанско коопериране (тръст) и меж
изводството и оборота в рамките на дународно политическо организираш»,
самия капитализъм, бев да наруши при което капиталистичните групи
неговите оеновп (частната собстве не отстъпват неаачисимоста на соб
ност). Да непълни тая задача (нару ствената си национална държава, а
шение основите на капиталивъма в напротив, стараят се още по-вече да
Форма на отстранение частната соб я вакрепят. Големите противополож
ственост и превръщането й в про ности ^ в л и ч и я ) между имиернядилетарска класова собствено*т) е в
състояйие" "само пролеталията. ' '
''
питадц^ични групи се усилват вее
Боржуавията, като господствующа по-вс!че и по-вече и МОГАТ да ее пре
класа оказва най-остра съпротива махнат само чрез едно насилствено
върху иролетарията при изпълне решение.
нието му на тая задача, която има
Борбата между боржуавнйте клав*
грамадно мирово вначение. Тоя смър за източниците на производството и
тен удар на капиталивъма поставя оветовните пазари ип бе нривършена
двете класи пред алтернативата: „Жи чрез капиталистическата общоевро
вот или смърт"; ивоестря с това до пейска война, а «амо подготвеше, и
последна степен класовата борба меж
преизменена в една нова Форма.
ду боржуавията и пролетариата в
Тая борба се усилна вследствие об
всека нейна Форма на проявление и стоятелството, че въвможноста на
принуждава пролетариата към непо пбмена става от дея на ден все посредственото практическо решение п ограничена вследетвие класовите раз
избор между комунизъм от една личия между боржуавията • ироле
страна и пропадане в варварство, от тарията,
друга. Необходимостта от това практи
8. Наедно с концентрацията на ка
ческо решение съществува ва целия
всесветски пролетарият даже и то питала ирев време на войната и след
гава, когато обективната наврелост нея акумулацията на последния ирев
на капиталивъма е различна в рав първите 2 години след общата вой
на придоби едно ужасно уголемявана
ните страни.
(покачване). Условията ва работа и
•I. Капиталистическата война крие тия за заплатите на иролетарията а«
ше своите корени от векове насам в влошиха твърде много, безработица
империялнвъма на големите пмпе- та ивлеве далеч от рамките си. То
риял. държави, който придобиваше гава боржуавията употреби такива
все по-големо вначение. Тя се пояпи ередетва, при което ее получи едно
откак боржуяяията почна да си тър увеличение числото на пролетариите,
си нови Н8ТОЧНИЦИ на производство а намаление обмена и свързаната с
н нови световни навари, откан обла- него печалба. Появи се огромен васта на самата държала, п също така нас! от продукти- лр;т ..ай-ограничена
н националното н стопанство се ока размена. Това спиране на оборот»,
заха твърде тесни. Таи война, беше води неудържимо към прекъсвания
насилствено политическо равдвоение в процеса на акумулацията на капи
(разединение) на капитала, и то пре тала и нпй-накран към едно рухва
ди всичко на германския и англий не на капиталивъма като сивтема.
ския sa едно бъдеще завлядяване Големите противоречия • капиталпизточниците на производството и стичната организация правят невъвсвесветскпте пазари.
можно поддържането на доеегашиия
5. Явленията, които съпровождаха начин на капиталистическото иронви последваха всесветската война ив- водство. Капиталивъма се намира •
мениха ивцедо вътрешната икономи тая Фаза иа развитие, при която под
ческа и политическа структура на държането на производството в рамки
капиталивъма, отношенията междт те на последния е нещо невъзможно.
боржуавията, а ^гака също и тия
9. С това се дават обективните
между нея и пролетариата,
С Силата на' боржуалнат* класа предпоставки аа борбата иа продетапреди войната се намирате гланно рнпта- Събарянето на буржуазнята,
в ръцете на европейската буржуазия, тая непосредствена цел па пролета
сега обаче, вследствие систематиче р и а т , е една общесгпеио-иетирическото унищожение продуктивните ска необходимост. Осъществяването
средства, тая сила премина към бор- на това записи единствено от жела
нието пя интернационалния проле
!
тарият.
До тогава, до като иролета
) За различие от основаваните до сега
три интернационала: пжрвия, втори* и тре рията не носи в себе си това жела
тия, новия интернационал се изрича РА ние, па боржуавията се удава върху
БОТНИЧЕСКИ, защото е само нв работни гърба и жизнената сила на евмпх
ците но не и на дребните и «дри соб
ственици. Основен ш 1921 год., с седели- пролетарият да оторочи ва нввеетно
време евея не>|»»ж«и емъвтеж уд»и.
ще в Берлин.

Врой 21.
Стр. 2.
Но щом това желание вавладее ми
сълта и сърдцето на пролетария на
стъпва последния час— часа на про
валянето на каниталивъма и ооиобождаването на интернационалния
пролетарият.

1з Р а б о т и ,вдн.интернационал
Холандската РАБОТН. Комунистиче
ска Партия на тааи годишния си кон
грес състоял се в гр. Утрехт се е
присжедииила към Работ. Комунист.
Интернационал шпълкома на който
за сега е установен в Берлин. Тя
има ва свой партиен орган в. „Ко
мунистически работник" излизащ сед
мично. Под нейно идейно ръковод
ство се намира съюза на Рабогн.
гмадеж в Холандия с свой периоди
чески орган „Знаменосец". На X Р.
К. II. предстои идейното ръкоиедетио на работническите маси в индустрнална Холандия.
В Англия ннпсследъ::- йод . инициа
тивата на А. Р. К. П. се е основал
Юнион — революционна организация
на работниците в производството. 8а
. сега на ^юниона орган е „Workers'
Draluonght".— орган на А. Р. К. П.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА
в основа и в борбата е паднал един
гбит.
В Ihubja Фашистите разбили къ
щата на бившия министр Алешио,
комуто разграбили библиотеката и
задигнали много вещи.
Б Бресчиа те влевли в сражение с
комунисти, гдето имало трима ранени.
В' Милано са станали непродължи
телни сблъвквания без сериозни ре
зултати, ч
. .
В Генуа -също както в .Милано.
Сбивания между Фашисти и работ
ници са станали вън всички по-големи]градове особно п северна Италия.
Работниците не са дали достатъ
чен отпор (те ся възпитавани от Об
рати, Бомбами и Турати — да не се
подават на „провокации")и яростни
те Фашисти изпълнявайки строгите
нареждания на сноят лидер Мусолини
са иавършшш нечувани поругания.
Работн. клуб в Рим е бил раврушеи.
Камарата на труга също. Маса ко
мунисти и социалисти са били пова
ляни и малтретирани, а в.Милано
редакцията на, органа на Серати
„Avanti", изгорена. Една строга цен
зура на печата е била веднага учре
дена, недопощаща никакво обсъжда •
не на вътрешните.събития (фашивгеа).
в Италия. С изключение на Фаши
стките вестници само два вестника еъ
излеели в Рим и влиятелният ми
лански в-к „Corriere della Sera" c раз
решение на Мусолини.
.- В разните градове на Италия има- s
ло със стотици ранени работници,
които изоставени, водени от своят
класов ядрав инстинкт са влизали в
бой с Фашистите. Много работнишки
къщи са били опустошени. Работни
ците възпитавани от водителите си
в миналото са се държали „коректно**.

Германия. Кривата която братската
партия преживя с появата в нейната
среда на опортюнистическото течение
наречено „Берлинци" — II германска
секция ла Радек —•• е вече към лик
видация. Берлинци се ориентират все
повече към Германската лъжекомуииетическа партия на III интерна
ционал и съ па ПАТ да се влеят в
нея.
Партията продъля«ава своя ход и
•лияние в най-треввата част на герм.
работничество.
Много депутати социалисти и коЮниона (един работн. съюв) има
„ мунисти. (тесняци — като нариц. име)
«а свой собствен орган „Зов аа бор-,
като Турати, Тревес, Прамполини,
ба" (Kaupfrnf).
Дорагона и др. са били арестувани.
Южна Африка (Траисвал). Там най- Домът на социалиста Музати разру
усилено се подготвя йод вещото ръ шен, а Сардели и негоната жена и
ководство на Английската и Холанд цеца зле третирани.
Фашистите търсили и Бомбачи,
ската Работн. Комунистическа партия
едновременно основаване на партия който избегал, обаче, успели, да хва
н юнион. Положението на работн. нат неговият секретар, комуто обръ
класа там е ужасно вследствие теро снали косите по главата и брадата,
набелззали италиянския триколйор
ра ва „Белите* — Англ. вл \ и .
на лицето му и го, развеждали изл
Унгария. Детимския^„комуи>ВДи" на улиците на Рим.
'.•'•'".
Б«ла Кун (III иитернационал/харакИзгорено било още и зданието иа
теривирали се с компромиса му о по руската търговска мисия в Рим и
литическия му приятел Горбай (II убит портиера.
интернационал) в неколкомесечното
Социалистите и „комунистите" са
управление на „Съветска" Унгария <или изненадани от Фашистите, и
е довел до слипание една част от твърде късно са нривовали работни
унгарският пролетарият, който вече ците срещу Фашистите, целта на кой
се оргакинира на почвата на непри то била и е напълно постигнато из
миримата каасова борба в конспера- глежда, да разнебитят работн. дви
тивии комун. групи ва да се консти- жение в Италия.
тура екоро в една Работн. Комунис
Акцията на Фашистите е била найтическа Партия. Изданията на отдел
ните секции на Работи. Комунист. модерно и целесъобразно органи
Иинтернационал усилено се превеж зирана.
Тя е била един беаупречно прове
дат м я маджарски език,
ден план на един нелегален апарат,
Ирландия. Съчувствието към P. K. блескаво организиран бев много из
Интернационал всеки ден расте. Ос лишен шум. В градовете Флоренция,
новаването на работнически револю Сиена, Мантуа и др. Фашистите огра
ционен САЮВ — Юнион, е въпрос на били пааени от военни постове скла
дове ва муниции, от гдето се снаб
най-бливко бъдеще.
дили с много револвери и др. огне
Югославия. Там съществуват неле стрелни оръжия. Работниците орга
гални групи рявпръснато. Правител низирани при социалистите и „ко
ството на крал Александър напосле мунистите" (тесните) не са нравили
дък по доноса на Виенските тесняци това — те се борили честно, легално,
(членове на Австрийската секция на без „прововации, на почвата на ваIII интернационал) е арестувала др. кона".
Трулович, организатор на работн.
След отихването на бурята, Гене
комунист, групи в Югославия. Всич ралната КонФедер. на Труда за поаор
ки тия групите...нямярат-в р-довии е издала един манифест в подръжка
вравки с Работн. Комун. Интерна но новото правителство иа Мусонини.
ционал.
Серати и Бомбачи (комунист") съМексике. Там съществува наша еерцаввт Фашизма и продължават
група която живее нелегално вслед „борбата" ва „Единен" Фронт, общи
ствие нечувания терор на Мексикан ни, депутатски места и кооперации.
ското „републиканско" правителство. , Те предадоха нталиянскиге работни
ци на Фашистите".

[жбишта в Италия—фашизма.
„Workers Dreaduought", брой 35 пре
давайки най-САЩествепото но ивтънденшгга и терора на- Фашистите в
Италия от римските кореспонденти
на аигл. вестници „Telegraph" » „NewYork Herald" и Виенският на „Daily
ЦогаМ",—Фредерик Ky, инше:
Белият терор, който доби • своята
опитност в Финландия и Унгария бе
такъв ив старата аристокрация. Фашивм* е белият терор на съвремен
ния капитализъм. Неговата органивационна метода е основана на поч
вата на еъврем. капитал, общество.
В Торино еоциалистичеекяте коопе
ративни учреждеив* «илж ивгореии

м е н преглед
Германия. Стопанската криза. „Со
циалистическата" република на Еберта преживява една остра криза. Mapката всеки ден се колебае—безспир
но пада и обезценява. От това живо
та на работническата класа не само
се влошава, но и се поставя в опасност
Скънотикта е етигнала чудовищ"
ни раамери. Вследствие големото падание на. марката вноса на сурови
материали се затруднява, а старите
се на изчерпване. Съглашенският
Шеилок още повече утекчава кризата. .Пшена кредит и пари. Банкнотното обръщение ежечасно расте
силело се работи ва печатането 'им"

Скоро разноските за печатането на
„ата им стойност. При това болезне
но състояние на Германия, възгледа
за разцвета на индустрията р стра
ните е ниска валюта, вследствие го
лемия им износ, е явен, че е басня
каквато отдавна твърдеха и твърдят
органите на Г. Р. К. П. и 0 . P. U
—.Kommunistische Arbaeiter /eitung
и „Kampfruf". Забёлезва се едно ограничавание на производството и ватнаряие иа Фабрики.
Работни честното в Германия е Фи
зически изтощено от тая беснееща
екънотия и- морално покварено от
заблужденията на германските тес
няци с Фалиралата идея за „единия
Фронт": и глупавият и убиващ работ
ниците парламентаризм и законност
и от смешните заявления на герман
ските широки ая възствновяването
на капиталивма е мирната „социали
зация". Приказката на „другарката"
Клара Цеткин и „другаря" Еберт си
останаха като приказки от „хиляда и
една нощ".
„Роте Фане" и „ФорФертс" с ед
накво усърдие служат на Стинес и
класата.му в ирнспиване съвнанието
на германското работничество и от
срочеше деня на собственото му ос
вобождение.
Близната окупация на Рурсчата об
ласт. Тая област се намира пред близ
ко пълно заемане от Франция за га
рантиране репарациоините вземания.
В Франция министерския съвет усилено заседаващ ивработвал плана
на заемането с установяване Француска администрация, митници и пр.
Това. еж битие, ако то стане, ще вло
ши положението на Германия и ще я
постави пред революция.
Частната шпионска служба в Русия.
„Руски преглед и информа
ции" казва: „Една частна агенция ва
издир'ване престъпления е учредена
в Москва, получаваща поддръяската
на полицейските ужреждеиия".
„Новата економическа политика"
донесе елините на капитализма в
всичката ,им пълнота.
Гдрция. Лъжекомунистическ. паг4
тия—секция на Щ интернационал,'не
•'изпълни' своя дълг. Тя не поведе
връщащите ее измъчени войски рх
малоазиятския Фронт и тия в стра
ната, към въоръженото въвстание—
революцията и въдворяване проле
тарската диктатура. Тя измени как
то и българските тесняци (патенто
вани „комунисти") в 1918 год. на
интересите на гръцкия пролетарият
частно и на международния. Тя иввърши предателство. Тя остави пред
седателя на министерския съвет пол
ковник Гонатис, председател на „ре
волюционния" комитет, да възстано
ви;,, реда" в Гърция.
Русия. Вследствие преследванията
на;търгуващите с комунизма болше
вики, най-безогледно използващи вла
сти, която ги е вече самозабравила и
развратила, една значителна -част от
тъй паречената работническа опози
ция в Р.К.Ц. (болшевики) се е при
нудила да напустне границите на
„свободна"^ Русия и да се пресели
главно в Германия, гдето значител
но; усилено работи за разширението
на р у с к а т а р е в о л ю ц и я , до
•една. социална такава. Т а я найтревва част от Р.К.П. органиаирапо
работи задгранично под името: Комг,нистическая рабочая партия Росии
Мзлючителното военно положение
заставя тия участници на руската
революция от която вече нищо не
остана, да бегат аа едно вависящо от
c a W болшевики време, както „осл е = е правиха при бившия царски
РР « T U T
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8 058 селяни собственици не членове
на болшевишката пластвуваща сега
н Русия партия и 90 разни. От вси
чките 9,154 избрани за съветите Б()36
били дребни собственици (на тееняшка Фразеология кавано „малоимотни"),
4,001 средни собственици ("„кулаки")
и'117 богати селяни (едри собстве
ници)
От членовете на селските съвети
75°/о били новоизбрани.
' Ето кои „класосъзнателни проле
тарии" („малоимотни революционе
ри") кренят дребнобуржуавната рус
ка република и в ръцете на които е
съдбата на руският пролетарият. За
тех (за собетвеноста) и ва съветска
та бюрокрация, руските работници
проливаха кръвта си в октомврий
ската революция прев 1917 год.—Иа
№ 37 на в. „Workers Dreaduoughf —
орган на Англ. РАБОТН. Комун. Нар.

Праздки щ а д н .
Бедственото положение на Геманския пролетарият расте. Бевработица»та се увеличава. Глада също. За да
ваглуши това недоволство правител
ството на Еберта учреди т ъ й наре
чените Фабрични съвети с закон в
който ие малък дел „заслуги" имат
и германскито лъжекомунисти. Сега
тия търговци с комунизма ивлизат
с нов лозунг: ,,контрол на цените и
производството". Т ъ й те мислят да
8адъря«ат страдащото германско ра
ботничество след пропадналият им
6ЛЪФ—„единния" Фронт. Те декори
рат, само старите общоделски ловунги и ги внасят в работническите маси
като оригинални идеи на новото общоделетво — лъжвкомунивма, теснищината, която е най-новият Фабри
кат на III интернационал.
Органа на общия работнически то
нной (А. А. И.) "Kampfrurf" води ед
на яростна борба срещу тия опортюнистически ловунги на „Червения"
синдикален интернационал (който се
отличава от Амстердамския само по
своетоп рилагателно име „червен") и
недвусмислено заявява на германския
пролетарият, че никакъв „контрол
на производството" и ,.фабрични съ
вети" не ще го епасят, а ваводскатл
органивация и Аганивираното му в
юниона и Герв5?^|. Работнич. Комун.
партия, която водейки го към рево
люция ще донесе неговата диктатура
като класа.

Дописки.
Що било комунистическа революция.
Троян. На 5 XI тесняците свикаха
събрание да поплачат аа „незаконно
разтурената комуна". Дойде и дерви
ша им д-р Максимов,- посрешнат от
събранието с „мощно" ура и то но
заповед. Максимов, след като наряеува ненолко ^художествени" картички
на "народния" хал и докава „марксически", разбира се, че спасението „на
родно" е само чреа комунистическата
революция, се провикна: „но да не
мислите вие (на събранието), че ко
мунист. революция е некакъв си метяж, вжзстание или други подобцп
лудории, че комунист, революция се"
правела само с пушка на рамо и т.
н. Не, комун. революция е един дж!
лъг, продължителен и сложен про
цес на . . .« ( н а р е д д а к а р Д И И )
Да, г-н Максимов, но в окръж. от
1919 Г Л
ST
° ' н а к о м и т е т а се чете:
„Мвно е вече, че политическата стач
ка и възстанието с ъ единствените
на решаващата борба между труда и
капитала" Щ „ в^комун."манифест
Маркс и Енгене кавват: „Те (кому
нистите), открито ваявяват, че тех
ните цели могат да се постигнат само
чрев насилственото събаряне на целата досегашна обществена наредба".
•
Спартак.

Хроника.
Всички организации
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