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„Университетската криза,"
Последиците от империалистичес
ката катастрофа на българската
буржоазия и "от убииственния за нея
мирен договор, се нижат една по
дир друга, като непрекъсната вери
га от страшни удари. Те разяждат
и разрушават всички устои на еж-.
временния строй и в нашата страна.
Те извикаха към живот даже замръ
зналото-в средновековата византийщииа духовенство, да се замисли
чрез „Светата Народна Ц ъ р к в а " за
своето благополучно житие и битие.
Тези удари раздвижиха закостене
л о ю блюдолизническо чиновничест
во, да заговори за своите „минали
заслуги" и благополучие и днешни
страшни страдания. Те днес раздрусват и „Святая Святих" на бур
жоазните и дребнобуржоазни души
— техния университет.

ч

Причините на Университетските
бури — са ясни за всеки, който не
иска с тех да води шарлатанско котеринна и алармаджийска политика
за власт. Университетската аларма
е нанесен песак в блатото на бур
жоазния демократизм.
Всички разговори за „Униеерсиретски автономни науки, култура,
просвета и пр. са празни думи. •
Университетската
„автономия".
както и въобще: църковната, об
щинската и пр. буржоазни „автоно :
мий, е обикновен демагогически те
рмин за котерийните бэрби".
Че е т ъ й , най-добре се вижда от
това, че „кризата" засяга не само
студенчеството, но и професорството. Жреците" на „науката" зашаваха
подобно духовните
„жреци"
на
„ Ц ъ р к в а т а " . Ржката на грубата съ
временна действителност не щади
еднакво ни най-иегжнчената и . д е 
ликатна чувствителност, ни най за
коравелите и дебели кожи;Защо собственно се вжлнува Уни• верситета? — Защото касата на буржуазната джржава е празна. Д ъ р жавните средства далече недостигат
да се плащат контрибуции, дългове,
и да се поддържа сложния апарат
на потисничество.
Правителството иа ;,земледелците",
което подписа страшния непоносим
мирен договор — от името на „на
рода" — се мжчи да го испълнява.
Верва ли-то в този абсурд или не,
но то се мъчи и чрез систематическо
ежкратяваие на расходните бюджет
ни пера и надуване приходните се
стреми кжм това. В туй стремление
то стигна до университета.
Доверието на селските маси в ма
гическата сила на дружбашкия зем.
сжюз се разклаща в селото и боржуазията от старите партии се стре
ми да печели терен в градовете,
тжй да се каже — „раздухва отдел
ните конфликти до общи акции" в
борбата си за власт.
Че „университетските криза" мо
жеше да се развие, ако даже уп
равляваха народняко-цанковистите,
демократите или широките, нема
нищо удивително, само че може би
немаше да доде до сегашната стач
к а " или просто „саботаж" против
дружбашите, а можеше да приеме
формата на Виенската университет
ска криза — пътя к ъ м умиране.
Университета е създаден главно да
фабрикува интелектуални оръдия за
господството на буржоазията и пра
вилния ход на нейния държавен ме
ханизм. Под натиска на победител
ките — респективно репарационната комисия, всека буржуазна партия
би прибегнала до съкращаване ща
та на своя чиновнически персонал,
оттук и намаление на неговата фаб
рикация. ,.Старите партии", .обаче,
се надеват. че с една още по-безпощадна експлоатация на пролетарията и едно безмерно усилвание
на данжчното облагание на селски
те масн, могли би да отчрочат сгро-
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влитии mvm,

слаби епитетите: политически апаши,
агент-провокатори, кариеристи и пр.
Вън от партията тъзи тройка! Вжн
' — В ПОЗНАНИЯ — бивша Гер 'от олтаря търговците с движението,
молясването на своите класови под мания е обявена обща стачка.
които п продължение на 2 години
пори.
', — В Щ у г г а р и г 15' 00 металоряоот- тровиха и цепиха движението и с
Студенчеството се вжлнува преди
имената си само всяваха недоверие
пици
са в стачка,
всичко от общото положение на
и погнуса!
българската
боржуазна джржава
' — На 1 април се очакваше по
Стига вече!
днес. То като елемент буржоазен и вече от половин милион минйори
Работници революционери, хвър
дребно буржоазен, съзнаващче най- дз обявят стачка на Американските
лете всичкото си презрение вжрху
лесния п ъ т за натрупване на капи- , иииопритежатели.
тях. „Няма принципални различия",
талец е чиновническата и държав
j — В края на февруари в Рад а чистопробна корист и кариеризм.
на скамейка, и когато държавата се
Нека това бъде- последния кон
Пйленд
— Америка между текстил
расклаща, расклаща се и кариерисфликт
между колективния работник
тическата му перспектива, расклаща ните работници стачници и прави
— революционер и маняците свръх
телствените
войски
е
имало
кървави
се и вярата му във- властвующата
човеци, Те сами се поставиха вжн
партия. Вън от това, скъпотията се сражения. Стачниците са пререзали
от Б. Раб. К. Партия - бойкотирай
телеграфните
жици
м
със
бой
са
увеличава, живота сгава по-труден,
те ги и странете от тях като от чу
а щедрата държавна десница за изхвърлили стачкозаместниците от
ма.фабриката.
почва не само да скжперничи, но и
Др. работници!
налага увеличени такси, тъй че пъТ
—В
Англия
350,000
корабостро
Ний ви зовем в редовете на дей
тжт на лекото разбогатяване става
ствително Бълг, Раб. Ком. Партия с
по-мъчен и no-несигурен. Разбира ителни работници са в стачка.
преданност и постоянство, през тру
се студенчеството ще се нервира и
I — В Трансвал. Революционното
бунтува в името на своите младеж Е^ъоръжено движение на минйорнте повете на амбициите да извоюваме
ки и сладки мечти Единственно що & потушено от Шотлански и др. свободата си
Да живее революцията.
дава привидност на политическа под црйски- Убити стачници — според
29.111.921
г.
Софийска организация
кваска в „университетската криза", официал източник — 8000, пленени
на БРКП
това е отношението на властвува1рЭ00 души. Участвували в бойовещата партия към съдейското и ад тЬ срещу Инперските войски повече
БЕРКОВИЦА, Принципални раз
вокатско съсловие, гдето се стреми от 200,000 - - стачници.
личия няма и сме за строгото зачи
да внесе свои чисто съсловни ре
тане на централизацията. Всички съ
| — От Руската работническа опо длъжни да се подчиняват на Сли
форми. Правителството, което е без
силно да привързва гюзече селски зиция 21 члена на чедо с Шляпни венската конференция до свикване
те маси на чисто идейни начала, ков и Колонтай са подали една де на втора такава, за каквато настоя
или да внесе общественно подобре аэрация—протест с която осъждат ваме и до. стане в най-скоро време
ние в техния живот, издига вопроса' ръководящнте върхове на Руската в София.
на ефтините давни, като се натък г|омун партия, които водят жестока
Искеме настоятелно изпратените
ва иа буржоазната неотстъпчивост (;ороа, против работниците, които
153 лева за вестника до Ив. Попов
митически гледат и съдят за раз в София да се изпратят на ЦИК в
и нейните закоравели институти.
ш и на нещата. 3 декларацията—r<i~
Отношението на пролетарията към издигат гласът си против уничто ""Варна и заявявамегче отказваме п о 
тъй
наречената
„университетска жен и ето на работническата демо лучаването на „Работническа Искра"
криза" требва да бъде ясно. Уни крация от - диктатурата на вождо редактирана в София от Ганчев.
С другарски поздрав
верситетската кавга е дело чисто вете.26.111 922 г,
групата
буржоазно и котериино. В универ
Поради обстоятелството, че тая
ситета нема пролетарии, Пролета
РУСЕ. Получихме окръжното от
риата е, или наемник в производст декларация е печатана и пръсната 15 март. На същото становище сто
без
знанието
на
Ц.
К.
на
Руск.
К.
П.,
вото, или безработен и гладен иа
им и ние. Испратихме писмо в Со
улицата и за него са чужди универ- Изпълкома на ill интернационал се фия с което порицаваме и искаме
е
занимал
с
тоя
въпроса
и
е
взел
еитетите при съвременния строй.
решение, че ако продължават да да Ви се потратят материалите от
Надеждата на пролетарията в бур- си служат с тия методи на борба конференцията. Отказваме да полу
жуазни.те науки, култура, просвеще ще бъдат изключени. А партията — чаваме техния вестник и да го раз
ние и в техните носитетели требва (разбира се върховете б. н.) взема пространяваме.
Групатада угаснат. Съвременния буржоазен заплашителната поза иа Тарас-булСЛИВЕН. Порицават се кариери
строй е до толкова гнусен, крдшяа, ба и пита работниците; „С забър
потиснически и сплут от разврат, каните ли глави, или с Руск. Ком. стите предатели. Връща им се вест
че да се говори за некой негови партия." (Хвала на работн. съвети ника и се скъсват всякакви връзки
с тях.
Групата.
устои и институти, че водят или б р.)
ще изведат человечествзто и стра-.
БУРГАС. На 19 март'групата за
— Ленин в една саоя реч пред
ната на добър път, е просто пре
едно с работниците от юниона в
металиците
в
Москва
е
заявил,
че
стъпно,
от тук иа тъй центрума нема да пристанището има общо събрание,
Пролетарията требва да се прос дава иикайам концесии на европейския Говори се и стана разисквания вър
ти с натрапения му възглед за ня- и американски калита/мзй!.
ху международното и вътрешно по
къкав си „умствен пролетарият" —
— Чичерин е отправил една нова ложение на България и бъдащата
защото нема безумствен пролета
нота до съглашенските правител ни дейност. Реши се: групата ни да
рият. Под „умствен пролетарият"
ства, с която изказза задоволството има всяка седмица редовни органи
той требва да разбира, че думата е
на Съв. Русия за отправената й по зационни събрания и общи дискус
просто за буржоазната радикално
кана да участвува в Генуезката кон ии събрания в които ще бъдат раз
мисляща интелегенция, която е с
ференция. В това Руското прави глеждани „единния фронт", желез
него до толкова, до колкото може
телство вижда, че iir.nianiuHCnftte ничарската стачка, програмата, ус
да го използва, да я поддържа той
сми ел со отказаям от нолвтичесиата тава и тактиката на БРКП и пр.
в борбата й за удовлетворение на
и сюгшетвбка бямада аа-Рует!? И Групата се реконструира и се избра
саоите лични и колективни амбиции
че в конференцията
държавите нов к т, нова к- к., настоятел на ве
и претенции към буржоазния строй
требва, като равни да обсъдят ьйз- стника и дописник.
и държава
На края групата порицава Иа.
яо!КнойТ'г'.те за ^гйаит^н&оЕнат; на све
И нейната роля в пролетарското товното (кзпиташетичесшО спопанстзо Ганчев за неговото вироглавие и
движение всекога се е завършвала Каква безподобна сервилност (б- р.) иска. щото той да престане да уп
с предателство, измена, или дезерражнява своята бюоократическа дик
тйорство.
татура, като незабавно предаде всич
ките решения от конференцията на
Ето защо, пролетарията- трябва да
Н
новия ЦИК и ЦКК избрани от тая
преценява позицията, на която го
конференция.
От групата.
зовът „умниците" свършили а бурПолучени са в ЦИК от всички ор
жуазните университети попаднали в
Е: Д Ж У М А Я . „Раб. Искра" да из
неговата среда, защото те често го ганизации и групи обстойно моти
вирани
писма
с
които
се
заклеймя
лиза
в Варна под ръководството и
водят да се бърка в буржуазната
ват като предатели и кариеристи Ив. контрол на упр^в. тело. Ганчев да
каша, което не отговаря на негово
Ганчев и неговия ангураж- По липса предаде програмната декларация,
то историческо предназначение.
на место в вестника тук предаваме директивата по тактичата и пр. Не
Университетския въпрос ще испънакратко съдържанието на тия пи признаваме Соф. „Раб. Искра" и ако
кне пред пролетарията, когато той
сма.
ни се изпрати ще я върнем.
завоюва пласта и въдвори сеоята
СОФИЯ,
Тройката
Ганчев,
Ципо19.14
Групата.
диктатура.
ранов, Попои е въплотнл., н себе си
Тогаз пред него ще испъкне и
Ш У М Е Н . С писмо до Ив. Ганчев
оная човешка мизерия за която съ
въпроса за унинерситетска „автопоподканя с£ да се подчини на ЦИК,
'мйя," защото из пролетарския уни
в противен случай, поканва се ЦИК
Пролетарията ще съумее да въз да исключи Соф, организация, ако
верситет ще бъдат изхвърлени вси
чки буржуазии предразсъдаци в дигне светли храмове на науката и тя се солидаризира с Ив. Ганчев.
името на чистите и светли науки, изкуствата, но не за избраници и
16.111
От групата.
знания ,и истинни, който днес бур- имотните класи, а за всички ратни
САМОКОВ. С небивал интерес
жуазията не допуща в саоя универ ци и р , ш ш братя на комунистиче
ското трудово общество.
следим,развоя на спора и близкото
ситет.

Ш1|Ш;Ш1 ЖИВОТ.

Стр. 2.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА
Както навсекжде по работилници,
фабрики, мини и кариери тжреиме
работници — сжчувственици на на
шата кауза, така сжщо потжреих
тжй наречения „лев комунист" Дражев, работник, с когото ме свжрзва }
лично познанство. Пжрвият ми вжпрос бе, приема ли той принципите,
програмата и, пр, на сливенската
конференция. Ако приема това, по
каних го да приежтетвува на наше
то сжбрание като сжчунственик, а
след известен стаж да бжде приет
от организацията.
Вжпрос за преговори с група отстжпкй, или поставяния над колек
тивните решения на конференцията,
не е ставало, нито пжк се е мисли
ло да се повдига такжв вжпрос
Това маниячество не могат да си
позволят работници, които искрено
мислят за своето дело, а могат да
го .правят хора, чужди на какжвто
и да било работнически идеал, кан
В личната трибуна на Ив, Ганчев целарски плжхове и свжрхчовеци от
— в ,,Р. И.", брой 4, в уводната ста рода на горната компания.
тия „Нашата задача" поставен е в
Откраднатите писма, адресирани
скоби следння пасаж: (»тук спада и до мене от провинцията, в които е
основаването на „спомагателни каси дума за бжрзовци, не ме интересуват.
за болести и смжрт", както воде
В бр, 4 на парцала се ежобщава,
нето преговори спортови управления че ме „изключват" и ме канят да
и тжрговски камари за тарифи , и предам некой суми по лист Нл 9,
правилници, с каквато задача се които отдавна еж предадени Не
нагжрбиха варненските мними „леви аферисти могат да мё изключват, а
комунисти" от така наречения ЦИК софийската организация, която нямана БРКП")
нищо общо с тях- Ако джлжа неГорнето е една плитка интрига на какви^суми, то не тем ще ги дам,
изуит, който осамотен в острова на за да лежат и се охранват, а на
опозорените, тжреи принцнпални раз централното ржководство на пар
личия. ЦИК на БРКП никога не е тията, с което те нямат нищо общо.
сжздавал спомагателни каси, никога
( Хр. Тодовичин.
не е преговарял с тжрговски кама
ри и портови управления. Ганчев
добре знае, че не ЦИК, а трудовата
пристанищна организация сжздаде:
каса за самопомощ и тя е която из
(свободна трибуна)
бра за делегати в конференцията с
тжрговската камара и портовото уп
Хаснаво. В броя си от 10 март в.
равление наши другари, вжпреки, „Народ"
ежобщава една лжжа, че
че тия наши другари застжпиха гле „хасковските
печатарски работници,
дището, какво нищо не може да се след като се ежбраха
клуба и раз
очаква от методите на разбирател мениха мисли, решихав да
образуват
ство с класовите ш противници. Тия печатарска секция." Подобно
нещо
другари изпжлниха един чисто paf не е сгавало Тук в града ни общоботнически мандат, вжзложен им делците нямат никаква печатарска
от общото сжбрание на пристанищ* секция, а има един печатарски- ра
ните работници, за да посочат в по
който,е искал да организи
следствие на работниците погреш ботник,
ра
чиракжт^на
„Чикаго,"
ния пжт и ги спечелят за револк> но работника е печатница
1
отказал;
ционния юнион, който за сега в
Работник.
пристанището е една ежвсем отдел
на и самостоятелна организация. ;
Бургас.
Но ето що пише сжщия Ив Ган
На 26 т. м., по случай изстжплечев в брой 37 от 8 дек. м. год.
на „Искра" в бележката на редак нията и држнкането отною на саби
цията кжм антрефилето Г .По иповод против ежветска Русия от позорно
изгонените из пределите на Русия
гадоггнте г.ъ тес-пцитс и пр.:
„До това високо и ясно револю Врангелови пжлчища, местната теционно сжзнание (думата е за сто: сняшка комунистическа организация
новището ни кзто леви комунисти поиска отново да окиче своята пар
по спомагателните каси и пр,) обаче тия с ефтина придобита ,слава на
не всеки работник от една заводска революционна такава. Тя' разлепи
организация се издига. Решающ в нея афиш с громкия глас: „На митинг!"
е волята на мнозинството, 'против Разбира се, че тя не ежобщи но
което, при случай като тоя с реше масите, че тоя митинг, който се
нието на варненските пристанищни свиква в заграденото нейно дворно
работници за основаване на взаимо-. место, става с разрешението и благо
спомагателен фонд, отделни каши дру- волението на властта.
За оратори на това сжбрание бегари не погатдасе противопоставят",
ха нецавнашния и сегашен баш „ре
(к. н.).
Ганчев тжреи приципални разли волюционер" и вжжеиграч—адвоката
П. Житаров и адвоката, народ, пред
чия, а намира под вола теле.
ставител, В. Мулетаров, от София.
В своята масало-шегобийна реч,
която достаточно много говореше
за неговия вжтрешен неф и довол
От окржжното, което Ганчев и ство, Мулетаров отправи кжм прикомпания еж издали до групите и ежтевующите бургаски еснафи и ра
отделни другари в провинцията, нау ботници, покрай другото, следното
чавам, че сжм обвинен, а заедно с мажистрално напомняне:
мен и Ц. И. К. в сжздаване на ня„Ние се намираме пред сжщото
какжв единен фронт с бжрзовци.
положение, в каквото бехме в над-'
Разбира се, кариеристическата вечерието на иамисането ни в всекомпания от редактори и админи светската' война през 1915 г. Тогас.
стратори и кандидати-секретари На както и сега, буржуазията бе раз
партията не е толкова будала, за делена на две. Тогас, както е сега,
да не изтжкне некое „принципно ние бехме и сме против войната, но
различие" ^между нас и тях и по- вие не ни послушахте".
тжреи лдейно покривало за кариеДумата е за искането на старите
ризма си. Те искат да покажат, че
само те могат да пазят лево кому буржуазии партии у нас,-щото бжлнистическите принципи, никой друг гарския народ да се намеси в при
не. Това изрази тая компания на готовляваната за пролет война от
едно организационно сжбрание в Малкото сжглашение против СжветСофия с думите: „Никжде в про ска Русия, в лицето на техния авангвинцията не може вестника да бжде врад — Врангелистите. В името на
принципиялно изджржан, защото Ь. К. Партия, Мулетаров по натанямат понятие от лев комунизжм," ежк от своята реч вмени в джлг нв
С този израз, мжчейкиседасе изка работящите маси в Бжлгария, д а
рат истински леви комунисти, те протестират и искат от Бжлгарското
искат да покажат, че без г>едактор- правителство — д а обезоржжи ар
ството на Ганчев вестника и тече мията на Врангеля, която се нами
нието вжобще еж осъдени на заги ра на наша територия и да я изго
ване и така да уловят още някои ни из вжн пределите на Бжлгария.
будали на водицата си.
Пред тонковците и простодушни.тге раоотници, тия ду ми н а а ц ^ а
А истината стон иначе.
Мулатаров, звучат l l t K W t с и " м и ^

Неопределените репресивни мер*
бждаще ще ни увери де е истината,
ки
но междусъюзническата комисия;
кжм която ще бжпат и нашите сим
патии, а на Юда ще отправим пре — това са Врангеловнте- щикове, —•
зрението си каквото заслужава. Го фактическата сила, която ще при
рим от желание да отмжстим на пре ложи ултимативната нота. — Органи
ческата слепеност на тесняшката
дателите си.
дребно буржоазна партия с друж28.Ш
От групата.
башкото правителство е на лице.
ПОПОВО. След издаването на бр. Нейния патриотизм и'.котерийна „ум3 и А в София на „Р. И." от Ган- раза" кжм старите котерии са изви
чевци тия господа не могат да се кали „обещанието на правителство
наричат другари и ЦИК требва да то", за да залжжат надигащата се
вжлна на «народното" негудование. А
ликвидира с тях.
напомнянето кжм правителство
ХАСКОВО. Порицават се Ганчев то,
че то ще бжде „пометено от
и антуража му за нарушение пар сгарите
котерии", е сервилничене на
тийната дисциплина. Отхвжрля со беззжбата
панаирджийска мечка.
фийския в „Р Искра" и се признава
Работници презрете тия полити
за партиен орган издаван в Варна
чески анробати и предатели.
от ЦИК в. „Работническа Искра".
ВАРНА. Организацията единодушпорицава узорпаторите-кариеристи
и ги счита, че сами се, поставили
вжн от партията.
БЕЛ РЕД. Нека другарите скжпят
страниците на вестника и престанат
да се занимават с Ганчев — този
мжртвец, който може да вжзкржсне
само като тесняшки Лазар.

Из вестниците.
Междусъюзническата комисия е
вржчйла на Бжлгарското правител
ство ултнна1уи който сжджржа след
ните по главни искания: Да бждат
гласувани от Народното Сжбрание
и влезат в сила иайкжсно до 30
април т. г. пжрво — законопроекта
за митниците, които влизат в ржцете на междусъюзническата ко
мисия и ще се управляват от една
петочленна комисия, сжставена от
трима сжглашенски комисари и
двама посочени от Бжлгарското пра
вителство. Комисията туря ржка на
всички-доходи от вносни и износни
мита, от магазинаж, акциз, вжрху
солта и пр.
С втория законопроект комисията
туря ржка на приходите на мината
Перник и на всички други джржавни мини.
С третия законопроект засега
концесиите, които Бжлгарското пра
вителство нема право да дава без
сжгласието на комисията. Другите
законопроекти засегат бюджета, на
родната банка, издаването на банк
ноти и пр.
Кжм ултимата е приложена една
конвенция, сжгласно която Бжлгар
ското правителство нема право да
внася в народното сжбрание нито
един законопроект преди да полу
чат удобрението на комисията
Необходимия чиновнически персо
нал за всички тия служби се назна
чава от комисията^ а заплаща от
Бжлгарссото правителство. Чинов
ниците нема да се считат като Бжлгарски джржавки чиновници.
И ако наЙ-кжсно до 30 април т. г
не бждат узаконени гореизброените
искания, в такжв случай междусъ
юзническата комисия ще вземе вед
нага необходимите репресивни мерки,
без да определя в какво ще се со
стоят тия мерки. (Утро бр. 3809).
Бжлгарската буржуазия завеща
ново робство и страдания на бжл
гарското работничество, Пролетата
реки от кржв през 1915—18 г. от
градските и селски работници, не
можа и не е достатжчна да заличи
следите на безумната инпериалистична политика на всички десни и
леви буржуазии и дребнобуржуазни
партии.
При товц безвжзвратно икономи
ческо и политическо заробване от
страна на сжгяашенския капитализм,
какво вжрши .масовата революци
онна комунистическа партия"? Тя
— сжс свойствения ней политиче
ски цинизм, шарлатанство и бандитство — зове работническите глад
ни маси вжв защита на „Бжлгар
ската Незавизимост." И като успе и
тоя пжт до отклони погледа на него
дуващите и гладни работи, маси от
гнилия поряджк с протестни ре
золюции до камарата и правител
ството, днес се явява пред сжщите
в ролята на пожерникар и казва:
»Правителството под давлениего
на надигащата се вжлна на народ
ното негудование к пред Cf|iaxa да
бждо покетеио от един проврат на
старите нотарии с участието на рус
ките генерали, обица да иристжпи
кжм обезоржжаването на Врангеловите войскови части". (Бр. 225 Р, В.)

На разни адреси.

Работнически глас.

1^дно опровержение

Брой 6.
приятно. Но ние го' питаме да ни
каже: От кое правителство ни кара
той да искаме — да обезоржжи ар
мията на Врангеля и я изгони извжн
бжлгария?
Трябва да се знае и запомни от
всички мислящи работници, че пре
дотвратяването на една вжоржжен*
интервенция от страна на- вранге
листите, подготвена на бжлгарска
територия, не е и не може да бжде
дело на пинов буржуазно правител
ство, включитдлно и това на дружбашите. Последните, за да запазят
власта в свои ржце, могат да оти
дат до там,, че както изпращаха
през 1919 год. муниции против Сжветска Русия, както позволиха на
военните Врангелови банди да се
настанят и устроят като джржава
в нашата страна, такаг и няма да
бждем изненадани, ако се опитат да
подготвят и обявят в о й н а на
Сжветска Русия, като „кржетосат
бжлгарските знамена" с тях, които
пжрви ще поведат вжоржжената
борба против нея. . .
Предотвратяването на войната с ко
гато к да биле, обезорджането и из
гонването от нашата страна на Вранголовите разбойнически пжлчища.е дело
не берящата се работническа класа.
Апелжт на теснишките лидери ала
Мулетаровци и други кжм дружбашкото правителство — то да спро
войната, обезоръжи и изгоня Врангеловата ариия — е апел на шарлатани,
изменници и предатели на работни
ческата класа и на пролетарската
революция. Това са сжзнателни или
несжзнателни буржуазии орждия,
които, заедно с заинтересуваната
буржуазия, проджлжават да хранят
и заблуждават работническите маси
с парламентарни борби и да играят
още на буржуазна дояонрацня. • .
Работници, настоящето и бжджщето на вашите днешни и утреш
ни класови интереси, на вашето
окончателно класово освобождение
са и требва да бждат вжв вашите
собственни работнически ржце! Не
дейте очаква на никакви буржоазни
правителства)/ Пред вас стоят еждбоносни за нашата и световната про
летарска революция ежбития. Готвесе мжжки да изпжлните до край ва
шия революционен джлг!

Сообщения*
Нека знаят всички организации
групи и отделни другари, че изда
вания в София в. „Раб Искра" не
е никакжв партиен орган, п дело но
неколцина кариеристи. Партийния
орган, под редактирането на ЦИК
в гр; Варна.
Ония организации, групи и отдел
ни абонати, конто не са получили
бр. 3, 4 и 5 от Варна, а са платили
макар и в София, да си ежобщат
адресите и каква сумд са внесли.
ЦИК не поема никаква отговор
ност за издавания в София вестник.
Всички суми по вестника, фонд
„Раб.-Искра" и недобори да се из
пращат на адрес: Ж. Дикиджиев,
Варна ул. 6 Септември № 28.
Всяка сума да се придружава с
обяснително пнемо.
От/ЦИК.
Настоятелите еж длжжни да се от
читат за всеки два броя, като суми
те испращат, винаги с обяснителни
писма, в Варна, на посочения адрес
в пжрва страницаv

Поканват се организациите и гру
пите да внесат сумите за получениTe
in^i7 a X K B к о ч а н и и касови книжа.
ЦИК разполага с кв. кочани и
касови книжа. Ония от организаци
ите и групите, които се нуждаят от
такива дз се отнесат до ЦИК в
Варна.
_ Умоляват се другарите-дописници
да пишат по вжзможност по кратко;
да се избегват джлгите коментарии,
на фактите, като техната действи
телна суровост требва да отговаря
само на живота на работниците.
От редакцията.

Фонд .Работикч. Искра.
Постжплекия след Сливенската
конференция.
Хасково по кв. N2 24 — 330 лв,
Попово по кв. № 25 — 40 лева,
Ьургас по кв. Ка 26 — 425 лева,
Варна по кв- № 28 и 29 -• 29 лв.
или всичко 924 лева. От бр. 3—138
.« всичко 1062 лв

