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Орган на Работническата Комунистическа Партия в Бжлгария.
(ЗАВ. ISKRAi Organ der Корпгтшп. Arbeiter-Partei Bulgariens.
АБОНАМЕНТ: 10 броя 4-50 лв., 20 броя 9 лв.,
40 броя 18 лв. Един брой 50 ст. Двоен — 1 лв.
ЛМЯМЯЖЙЯЕШК,

Адрес: Ж- Дикиджиев, ул. 6 Септември Ка 28
Варна, ftdresse: Sch. Dikidjieff, 6 Septemberstr. 28Werna
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Падна последната дрипа, с която банкр|тиралата бжлгарска империалистическа буржоазия
криеше голотите на своя повор— падна парламентаризма,
В Бжлгария ее прокламира империалистическа военна диктатура, що означава бевпощаден
контрреволюционен терор над пролетарията и трудящите се.
Работнико, готов ли си да дадеш отпор?
Бжди готов, да отговориш на империалистическата военна диктатура с диктатурата на про
летарията, чрез работническата сжветска власт. %
Долу империализма! Да живее комунизма!
та • « * : « « г о ^ . ^ « Ы л ^ ^ ^ Ю Й ч и э о т а Ь а * ^

„Независима Бжлгария a

. .„Положението

в Сжветска Русия и
"5 тактиката на Руската Комун. Партия,"

Сжвремена Болгария се роди
безпощадно прила-у
*
« т е .
преди 44 години — просто, като не гат капиталисти,
подписаните и наложени дого- >
Тоя вжпрос бе отделна точ
, Но аз требва да кажа, че ние не
доразумение на империалистическите вори. Те обезоржжават страната, |
ка от дневния ред на Ш кон можем да се освободим от някои
стжлкновения на „Великите сили" распущат буржуазно империалиста-* f
грес на Комунистическия Ин страхове пред това положение (Вжзпо „источния вжпрос". Буржоазна ческата армия, настаняват се като?,.
тернационал в Москва на 5 глас: „И ние сжщо"). На драго сжрБжлгария не можа самостоятелно, в обикновенна своя колония, без V
юни 1921 год. По него е ре- дце ви вярваме. Смятам сжщо, че
чрез революционна борба да се ос- всякакви церемонии, вкарват своя»
ферирал Ленин.
би било добре да поговорим откри
•ободи от султанския феодализм и реална военна сила в лицето на ;5
В три броя на „Р. И." ще то за тия страхове, породени не са
да стане суверена т. е. независима Врангеловци, — с една дума турят.'f
дадем под ред опозиционните мо у западните, но и у руските дру
джржава. Зараждающата се бжлгар- ржка на всичко. Буржоазията в ли—-ч>
речи, които са джржани в от гари. Нас непрестанно ни мжчи стра
ска буржоазия предаде делото на цето на народняко-цанковистите се; |
говор на казаното и поджржа- ха, че политиката на руската пар
своето освобождение в ржцете на готви с ищах да стане техно орж-,^
ното от Ленин, и други офи тия, нейната стопанска политика,
руския царизм. Бжлгария я „освобо дие и проводник на прокламирания ?
циални представители на Ру както вжтре в Русия, така и в ней
диха" и понеже всека харизана, а от тех нов обществен ред: импери- Ч
ската К. Партия, от др-те Зах ното отношение кжм капиталисти
не завоювана свобода е в сжщност алистическа военна диктатура. Бур- -и Емпел, делегати на Герман ческите джржави, трябва да има не
ново робство, — така стана и с жоазията знае кжм кого тя е насо-rj
ската Работническа К. Партия само за косвена своя последица за
Бжлгария.
чена: кжм пролетарията и трудя-,)'
и Руската другарка А. Колон- крепването стопанското положение
На „освободената" бжлгарска бур щите се. По наташното класово го-Л
тай, изразяваща мнението на на Русия и сжздаването на вжзможжоазия не позволиха да разполага сподство на буржоазията е по пжтя "''.'.Руската работническа ОПОЗИЦИЯ носта да се вжзстанови нейното
с своите сждбини и чрез Берлин на абсолютната . буржоазна дикта-чГпротив днескашния повратен стопанство, но тази политика ще
ския конгрес империалистите осво тура. Пролетарията разбра парла-.^
курс в политиката на отстжпки има и други по-опасни последици,
бодители с особенни договори уре ментарния буржоазен капан и го/' ;
от страна на Руската комуни- вжзбуждащи големи страхове. Вжтгулираха всички вжншни и вжтреш- отрича и буржоазията не ще да* '
стическа ^.партия пред _нацио-• _ й й п .Русия ник-ОЯ.. политическа пар-.
;,_ни,„отношения„на ^f:eo6op.H?,.,j?x,ni.-.: -може пэггче чрез-"«сгч>да му e'e-nfi-' <i&r- -----: налната'"руска
„__•-—..^..••.. -едра~*'-..
л-..- ^ия^ която и да била тя, колкото
и"~дребна*
гария" и я поставиха в ред иконо лага. Класовата борба между про
буржуазия и пред целия вжн- силна и здрава да е нейната дисци
летарията и буржоазията в Бжлга
мически зависимости.
шен кипиталистически импе плина, никога не може да сеокаже
Бжлгария като назаднала неточна рия влиза в най висша фаза — в
риализм.
ежвжршенно свободна от економистрана бе поставена да се развива предисловието н а гражданската
В самия тоя реферат Ленин ческата база, на която се опира. С
не вследствие вжтрешните си ико война.
и останалите официални пред това, като марксисти, ние трябва да
номически сили, а под давлението
Буржоазният парламент, който до
ставители на Р. К. Партия, се сжгласим. Партията и политичес
на иностранния капитализм, ето сега даваше макар и чрез фалши
които са вземали думата по кия живот не може за джлго време
защо, не можеше да има незави фикации и насилия привидност на
него са принудени сами да да остане извжн влиянието на изсима икономическа и финансова по „ н а р о д н а "
самостоятелност и
признаят големите опасности меняещите се економ. отношения,
литика; следователно и свободно „гражданско" обществено правово
от тия отстъпки за Р. С. С които се отражават и вжрху поли
суверено политическо и дипломати творчество и регулиране на общест
Република, макар и да се ста тическия живот, и затова нашето
ческо действие. Поела освобожде вените отношения се анулира. В
раят да ги теоритизират и пжрво страхуване се ежетои в това,
нието господствую щите класи в Бжл парламентаризма именно, а не в
оправдават по своему за в че и най-строгата стегнатост на Рус
гария не предстааляваха еднородно други фактори, дребната буржоазия
полза на последната.
ката Комунистическа Партия, ней*.
цело и между тех класовите борби е виждала' „Незавксииоста на Бол
Наред с тия речи, които ще нота най-строга дисциплина, нейна
не беха завжршени. Ето защо те се гария."
дадем на. това место, ние пре- та неприклонна и абсолютна власт
разделиха на непримирими котерий,
.След буржоазната интелегенция,
поржчваме на нашите другари н е м о г а т д а г а р а н Т ц р а т безусловно,
всека от които се стремеше да тлас дребната буржоазия е по сжщество
и сжчувственици да проче- ч е т а з и п а р т и я , При изменяне на ене страната на татжк, гдето диктуваха най патриотичния клас в буржоа
тот тези речи, печатани в КОИОмическите условия, ще си останейните интереси и да служи на зната джржава в следствие на своя
специална брошура и се уве- н е в
на себе си д щ о с е отна.
тжзи империалистическа джржава с та затвореност и ограниченост на
рят в големата опасност, коя- с я д 6 о т н о ш е н и Я т а кжм чуждите
стремлението на - която ежвпадат своите производствени и общественто грози Сжветска Русия и все джржави, по това ние вече се из
тези интереси. Чрез котериите „ве ни отношения. Буржоазията обаче
светската пролетарска револю казахме при разглеждане тезисите
ликите сили" прокарваха в Бжлга в силата на интернационализацията
ция от новата политика нп на др. Т р о ц к и, поне в коми
рия подготовката на нейното за- на капитала посредством стоко
Руската Комунистическа Партия сията. В тезисите на др. Троцки на
грабване.
обмена е винаги по склонна на ин
и на целия III Комунистически едно място се казва, че вжетановяИнтернационал. . .
Бжлгария се поставеше от ней тернационални и международни, но
ването економическите отношения
ните котериини правителства просто капиталистически взаймноотношеОт редакцията на „Р. И."
на Сжветска Русия с капиталисти
ния
и
тя
е
пжрвата
която
се
мири
в услуга на този, които повече да
1
ческите страни няма да принесе в
ваше и изпжлняваше неговите за с всеко положение, което не засега
„Зах.: Другари, тжй като никоя най-близко време никакви значител
достоянието
на
личната
и
частно
поведи.
друга делегация не е взела до сега ни изменения. В комисията аз оспор. Народно-цанковистките блюдолиз- собственост и тя ще тржгне ржка думата по реферата, смятам за свой в а х т о в а т в ж р д е н и е | н 0 трябваше
ржка днес в Бжлгария с завое
ци на Руския цар, като правител зп
джлг, натоварен от моята делегация да отстжпя пред мнението на мно
вателния
империализм.
ство по заповед на царския импе
да попжлня тая празнота и да пое
Социал патриотизма, както и ко- ма неблагодарната задача — пржв зинството. Тезисите бяха приети от
риализм откриха ерата на импери
Конгреса, но тоя вжпрос пакизпжкалистическите касапници чрез „Не муно-патриотизма, на тесняшката да говоря по тоя вжпрос.
ва пред нас, и затова аз се смятам
партия,
която
едва
днес
вижда
по
зависима Бжлгария" в Балканската
Реферата на другаря *) "Ленин бе за в правото си пак да го засегна фор
кушение на „независимости на Бжл нас извжнредно интересен, защото
война.
мално и да заявя, че според мене
Радослависткйте шайкаджий по гария" я изобличава, като сжще той показа, как Руската Ком. Пар вжзобновяването на международни
заповед на Германския империализм ство с буржоазно интелигентски ум тия смята да се справи с труднос те икономически сношения в капи
тите, които са свжрзани от една
вкараха „независима Бжлгария" на и дребнобуржоазна. душа.
Воено империалистическата дик страна с економическото развитие талистическа форма е вжзможно
бойните гюлета в всесветската им
или вжв вид на сключване най-вече
татура и „
периалистическа война.
на договори, чиято главна цел е по
независимост" са две раз- т руСИЯ( а о т друга — с бавното литическото
Чрез всички правителства до^сега
признаване на ежветсвключително и дружбашкото, Бжл лични неща: пжрвото предполага. р а з в и т и е на световната революция. кото правителство и економическия
летарска
диктатура,а
второто
оороа
като
реактив
революцията
за
проДру
р
Ленин
в
решителния
мо
мент
каза
решителна
дума.
Той
ка
га Я
гария не е била друго освен оржхарактер на които е само една фор
дие за империалистически или други за парламентаризм, чрез които се за: докато другарите от индустри- ма. Но в такжв случай на економи
изразява
„независимости"
на
бур
ялно-рззвитите страни основателно ческото вжзтановяване на Русия ня
цели н а некоя от великите импе
жоазната джржава, и може да се подготвят революцията, до тогава ма
риалистически сили.
да се помогне никак; или пжк
После разгрома на империалисти реагира и чрез митинги и протести. ние в Русия трябва да плащаме да- вжзтановяването на економическите
нжк. Така че идеята очевидно е та В
ческа Бжлгария и тежките послед
зи - другаря Ленин ежвжршенно
Р ™ е м и с п и м 0 в „ т о я Р B™ ~ и
ствия, наложени с мирните договори
Испратени еж листове за фонд я с н о изрази: да се спечели време, l™™„?m™™*tll
?™ ?™й,7
се тури край на всека илюзия за
че тия договори ще служат за дейст
независимост на Бжлгария. Джлго- „Раб. Искра." Нека организациите Значи всичко да се спечели.
вителна база, но която ще бждат уста
вете и контрибуциите покриват най- и групите J ^ P ^ ^ ^ Z m
~
^"Германската
Работ.
Кон,...
Парти,
„е
новени
конкретни и непжлни реални
^ с к ж с а л а вржзкит ' е си с m к .
малко 10 пжти всичките катериялни гия за попжлването им, Като с това ^
економически отношения чрез кон
ще
улеснят
вестника.
ц.,
а
следователно
и
с
руските
официалдостояния на страната, и победите
Сумитв да се испращат веднага в 11и
комунисти,
затова др-те 3«х и Емпел цесии или чрез значителен внос н*
лите с всичкото им свойственно
ш
ли аха
«токи е кредитни гирвнции.
п
на
™ту
Р
тогвва
другари.
а0
хладнокжрвив не испитвни канибали

брой 7 - 8 .
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Ако тия договори бждат изпъл-,
нени и това спомогне за възстано
вяване стопанския живот на Съвет
ска Русия, те неизбежно ще дока
рат и едновременно за засилването
на, капитализма в съответните капи
талистически страни. Ако руските
другари предвиждат тия последици
и държат стятка за опасността от
подобно влияние, ние трябва да
попитаме, доколкото това засяга на
шата политика, политиката на ко
мунистическия интернационал, — как
трябва да постъпим ние, комуни
стическите партии и Коминистическия Интернационал, по тоя въпрос.
Необходимо е да се признае, че Ру
сия днес, под натиска на обстоятел
ствата, е принудена да върви по-~
нататък по тоя път, и трябва да се
съгласи, че несъмненно има такова
необходимост. Толкова повече кому
нистическите партии във всички стра
ни с високо развита индустрия, а
също и Комунистическия Интерна
ционал изцяло, трябва да работят в
това направление, че от своя страна
да парализират усилването, на ка
питализма, до което тази политика
ще докара; и ние имаме впечатле
нието, като чели политиката на Ко
мунистическия Интернационал в по
следно ареме, която изглежда да на
мери потвърждение на настоящия
конгрес в приетите до сега реше
ния, не достатъчно силно държи
смятка за тая опасност. Съвършенно ясно може -да се предвиди, и да
же не само да се предвиди, но и да
се констатира, че се забелезва из
вестно противоречие между интере
сите на революционите работници в
западните страни и инуересите на
съветската власт. В това не се съ
държа никакъв личен укор до ад
рес на никого. Такива са обектив
ните факти. Има противоречие в ин
тересите, което се проявява в това.
че например стачката на английските
въглекопачи фактически силно по
пречи за практическото осъществя
ване на руско-английския търговски
договор, както го каза" др. Красин
в едно интервю на „Роте Фане". От
друга страна, ако в Англия се ка
жеше сжвършенно ясно на въглекопачите: не бива да стачкуваме, за
щото Русия има нужда от въглища
и от машини, с това не би се ока
зала никаква услуга на световната

> РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА
партии, а да търпят
революция. Струва ми се, че тук буржуазии
дружбаш"кото
правителство да се
се мъчат да намерят един среден
път, който е еднакво фатален за закрепя здраво на власт, да изпол
двете страни. Аз казвам открито: на зуват политическата криза, която
английските въглекопачи във време смяната на правителството би съз
на стачката не им се оказа доста дала, за да разшири своите ставя, да
тъчна помощ, а от друга страна не премахнат цзнзурата и военното поло
им се каза: „вие не трябва да стач- жение, да си възвърнат свободата на
кувате в интереса на Русии". Но, ма ••митинги'и демонстрации" (н. п).
Прочее, виждате работници, как
кар и да не стана това до днеска,
ви
цели си поставя тесняшката пар
ние предвиждаме една голяма опас
ност, която се състои в това, че въ тия; тя не се стреми и не зове ра
преки волята на руските другари, ботническата класа за завземането
нашите опортюнисти охотно ще се на власта; тя вече и на думи за
заловят за тоя мотив и ще говорят хвърля знамето на революцията и...
на работниците в началото на вся плаче j,3a суверинтета, независимоска економическа борба : ние сме, . та, самостоятелноста и свободата на
разбира се, напълно на ваша стра отечеството."
Но не само това1 Тя се отказва и
на, но помислете за Русия, недейте
стачкува, защото Съветска Русия от най-простата класова борба; тя
има нужда от нашите доставки. Дру е беззъба панаирджийска мечка в
гарят Радек каза, че това било про ръцете на правителството, с която
сто една остроумна шега. Ако така то плаши опозицията-^ Вижте тес
мисли той, за жалост, не познава няшката агитация през селско об
щинските избори, вижте резолюции
добре положението у насте на парийния й съвет и държа
Другари, нашата задача е да съз нието й през последно време, за да
дадем определена гаранция против се убедите, че тя предпочита дружтази опасност. Това е задачата на башите пред старите брргауазня пар
комунистическите партии, задача и тии; и понеже се отрича отреволюна днешния конгрес. Ако характера . цията, тя се стреми да подпомогне
на конгреса в идейно отношение правителството в борбата му срещу
фактически се определя от нашите опозицията този предателски прин
руски другари, ако ръководството цип издига и третия интернационал:
на конгреса се намира главно в тях- „Пред по-голямото зло да предпо
ните ръце, което е факт — то вината читаме по-малкото."
не пада на руските другари, а на
Буржуазията подпомогната от съ
всички други партии, които със свое глашението
наложи и прави де
то практическо поведение, :.и по монстрации.се Правителството,
ради недостатъчно, критическо от ; контра, пустна беззъбата мечкакато
ношение, не са спомогнали да се тесняшката партия, която спеше —
създаде друг характер на тоя кон ;сега и тя се задруса по стъгдитедо
и
грес, а заедно с това и на Комуни мегданите. Дружбашкия вестн „По
стическия Интернационал — да съз беда" се пълни с хвалби и подроб
даде някакъв противовес. Но аз соб но украсени сведения за нейните
ствено искам във връзка с това да подвизи: а в камарата правителст
кажа следното: предпазвам всички вото разрешава на Луканов да го
комунистически партии в страни с вори повече от определеното време.
високо развита индустрия, че като В речта си този политически банвървят по своя ясно набелязан — • дит
като говори, плачи, вика на
според нас, много ясно набелязан— ,'дружбашите:
„Врангеловите войски
нов път, определян от влиянието на ще ви съборят от
власт, защото те
руската държавна политика, трябва действуват в сжгласие
с щабовете на
да създадат противовес на това вли | старите буржуазии партии"
и теснящяние не само с речи, а с практичес | ките депутати викат: „Позор"
(Зед
ка реална работа и открита^ крити *?. В. брой 221)
ка, с каквато трябва,да се явят.,и<
тука (одобрение)."
" I У**~ Прочее единния фронт Между дружбаши и тесняци е осъществен. Ра
В идния брой следва речта на ботниците са повикани, по предвари
Колонтай.
телното разрешение и внушение на пра
вителството, на митинги и демонстра
ции.
Съзнателни работници, плюйте на
това предателство! Непозволязайте
да се използуват вашите сили за
фактор е армията на Генерал Вран- спасението на дружбашкото прави
гел. Този армия не се движи само телство!
по волята на руските помещици и
Врангел е една опасност за бъл
монархисти: защото първо тя не гарския и международен пролета
разполага с никакви материални рият, но също такива врагове на
средства : такива й дават американс пролетарското освобождение са дру
кото и европейско правителства, в за жбашкото правителство и опозиция
мяна на което тя им служи, като о- та. Ето защо борбата срещу Вран
ръдие за постигане на тяхните ин гели не може да се води, в полза
тереси. Днешното прегрупиране и за пролетарията изолирано. Борба
раздвижване на тези черносотници та срещу него е борба срещу цело
се заповяда и използува, като де купната българска контрареволюция
монстрация в предвечерието на Ге- — от правителството на дружбашинуезката конференция, за да напра те, до буржоазната опозиция и ней
вят руската делегация и правителс ните оръдия — тесни и широки ро
тво по-отстъпчиви.
долюбци. Тя може да се води само
Тъкмо това обстоятелство — при- под знамето на революцията, а тес
сътствието на врангелистите, изост няшката партия захвърли това зна
ря борбата в лагера на класовите ме и със свойствената на полити
врагове на пролетарията. Досега, ческа кокетка шашарми за „между
особено след разтурването на воен народна солидарност" се нарежда в
ната сила, на !буржуазията липсва фронта с една от борящите се бур
ше физическа сила, която е решаю жуазии клики — дружбашите.
ща в политическите борби. Сега
Единствена българската работни
присътствието на Врангеля им дой
де на помощ: тя се стреми да из ческа комун. партия днес държи ви
ползува войските му, за да вземе соко знамето на рнволюцията, зна
власта. Правителството вижда опас- мето на кървава борба срещу всич
носта и ние сме свидетели на опи ки сили на контрареволюцията и зо
тите му да я обезоръжи. Около о- ве: „Работници, използувайте взаибезоръжаването ще се развият, мо мното^ обезсилване на контрарево
люцията и й нанесете смъртен удар!
же би, генералните борби.
Презрете тесняшката. партия, която
Какво става в това време с българ под предлог срещу врангелистите ви
ския пролетарият? Използува ли сво води в защита на правителството!
ята класова мощ, за да нанесе удар Влезте в бойните редове на Работ
върху класовите си врагове, когато ническата Комунистическа партия
те се обезсилват взаимно? — Не! която води борба срещу целокупна
Защото той е още в плен на' тес та реакция и утре в развоя си ще
няшката пертийна и синдикална бю хвърли лозунга за съветите, защо
рокрация, която захвърли, не само то само те ще установят власта на
знамето на революцията, но и зна ' пролетарията!
мето на най-елементарната класова
борба. И това не е голословие.
В резолюцията на своя партиен
съвет, като разглежда борбата меж
ду опозицията и дружбашкото пра
вителство, тя казва: „комунистичес
Съвещанието на експертите ' в
ката партия зове работническата и Лондон
на 31 март.
малоимотна класи . . . да не допус
По
сведенията
на „ДаЙли Теле
нат тия нотерии, думата е за старита
граф а едно по раншно събрание

Позор и предателство.
Събитията, които се развиват в
нас показват най-недвусмислено из
мяната на тесняшката партия, спря
мо интересите на работническата
класа. В това можеха да се съмня
ват някои преди година-две, обаче
днес това е неуспорим факт и съз
нателните работници трябва да на
правят заключенията си.
След войната, до транспортната
стачка българската буржуазия стое
ше пред страха от революцията; .и
този страх я караше да се обедини
срещу надигащата се работническа
класа. Обаче, след страшното пора
жение, което успя да понесе върху
българския пролетарият, благодаре
ние безхарактерността, центризма и
измяната на тесняшката партийна и
синдикална бюрокрация; след уби
ване борческия му дух, буржуазията почувствува закрепването на свое
то класово господство — страха й
от комунизма намаля.
От този момент скритите проти
воречия в интересите на градската
и едрата селска буржуазия от една
страна и от друга, интересите на
дребната буржуазия станаха оста на
политическия живот в България.
Единодушието между дружбашкото
правителство и другите буржуазии
партии се замени с остра парламен
тарна джавканица и във взаимно
натпреварване да спечелят милоста
и благоволението на репарационната комисия, която е фактичеекия
господар в България.
Тази борба се изостри особено в
последно време: през и след общинските-избори и стачката на про
фесорите, която буржуазната опо
зиция използува, като знаме на бор
бата си за власт.
В този момент се намесиха и дру
ги фактори, които дойдоха от меж
дународното положение и заплаш
ват да превърнат словоборството
между правителството и опозицията
в ожесточена кървава борба. Новия

Външни вести.

' са обсъдили предложението на Ан
глийските делегати, относително въ
зобновяването економическите сно
шения с Русия.
Първата точка на разглеждане е
била Руските дългове към капиталис
тическите страни. Същия вестник съ
общава, че нито една от делегациите
не предяви мзвжнродни искания нжм
Русия.
Француския план обаче е бил да
се възстанови Донецкия, Кавказкия
и Кубанский райони. (Завладяването
на мините и петрола от съглашенскйте вълци б- н.)
Германия. Майнц — 350,000 металоработници стачкуват.
Председателя на репарационната
комисия ултимативно е заявил пред
Германското правителство, „че то
трябва да плати. В случай, че не
плати съглашението ще " прибегне
до насилия".
А г е н ц и я „X a i а с" с ъ о бщава, че репарационната комисия
едногласно е решила Германия да
внесе разхода на окупационните
войски и др. 721450 милиона златни
марки за 1922 год. (Тая сума из
разена в книжни марки е повече от
40 милиарда б. р.)
Италия. Секретаря на пристанищ
ната работническа федерация съ
общава, че избухналата стачка в
Генуезкото пристанище на 22 III.
т. г. се разпространила по всичките
Италиянски пристанища.
В некой места между стачкуващите работници и фашистите е
имало кървави стълкновения. С го
ляма ухота полицията в гр. Бриндизи
е взела страната на фашистите при
стълкновението с стачкуващите ра
ботници.
Англия. Локаута на господарите
обхваща повече от 1,500,000 души
машинно—корабостроителни работ
ници.
Америка. Повече от 600,000 души
минйори-рудничари от 1 април стач
куват. Към тях се присъединени
моряците.
. РусияС-Ничерин-В..Берлин на. път..
за Генуа е дол следното интервю:
„§жзможно е да позволим на чуж
дия капитал да печели, (а за работ
ниците е ясно, че печалбата, това
е стомаха на капиталиста б. р.), като
задържим една част • от печалбите
за Русия ?! . . . Конференцията в
Генуа е един етап към осъществя
ването на економическата (капита
листическа ще кажем ние) програма
на Русия"
Дневния ред на Генуезската кон
ференция :
1) Обсъждане мерните за ишжлнание взети в Нан.
2) Възстановяване на Еаромйснил
мир вж!)ху здрави основи.
3) Установяване кредита между
различните държави без да се из
менят съществующите договори.
Световната война през 1914—18
г. като резултат на скритите империялистични договори взе повече от 37
милиона човешки жертви и унищожи
материални ценности—според проф.
Богарт на 360 милиарда 'долара.
(Сума която човешката фантазия
дажене може си я представи 64 р).

Политически преглед.
именитият марсист Ив. Ганчев, кой
то единствен в България е предо
пределен от боговете да обоснове,
изгради и контролира чистота на
революционния комунизм, наред с
друг един велик, но не признат още
радетел и блюстител на същия —
Г. Бързов, в позива на „Софийска
та Работническа Комунистическа Ор
ганизация (искристи)," озаглавен
„Страшна опастност е надвиснала
над революционното комунистическо
движение" и отпечатан в брой 4 на
неговата „Р. И., пише дословно, по
край другото, и следното:
„Руските контрареволюционери
требва да бъдат подложени на безпощаден морален терор, която д« се
развие до всичките консэкеенции, за да
олдат смазани и прогонени под общо
то презрение и погнуса.
Против тая разбойническа и мракобесническа паплач от натрапници,
«оито у нас неаат кииакаи гракданени
и политически права, революционните
раоотници, държавни, обществени

Брой 7—8
и частни служащи и всички ония,
които участвуват в освободителната
борба на пролетариата и я подкре
пят, требва да приложат ссеобщ пжлен бойкот: по железниците, пощите
и телеграфите, в джржавните, об
щински и др. учреждения, по трам
ваите, в печатниците, фабриките, ра
ботилниците, по строежа, в частни
те хранителни и питейни заведения,
в магазините и навред-"
Общо, всичко това е чудесно ка
зано. Но марксиста и „революцион
ния" комунис Ив. Ганчев подчиртава
за главен законен претекс за псеобщ
ПДлен бойкот и иска изгонването на
разбойническата и мракобесническа
Врангелова паплач, защото „немат
у нас граждански а потггачеени нрава".
Виж, каква била работата. Значи,
ако имат граждански и политически
права, тогава тая паплач може да
организира контрсарелолюционен по
ход против братската нам работни
ческа. Русия и тогава ние ще се от
кажем от нашата борба против тех..
Когато ние, левите комунисти от
Б. Р. К. Партия, прочетохме тая
джлбока „марксическа" 'и „револю
ционна" обосновка за изгонването
на врангелистите из пределите на
Бжкгария, нас неволно ни мина през
ума >1исжлта: дали тия мисли не са
написани по внушение и нареждане
на дружбашкото правителство или
най малкото по лекциите по между
народно и частно право на професор
Данаило, джржани в камарата по
този случай . .
Варна. Буржуазните котерии, по
душили вероятно, че ще падне леш,
като гладни чакали се разкрякаха
на свикания от тех митинг на 9 т. м.,
изредиха се-на общинския балкон
сё отбор спасители на заграбената
Бжлгария: народняшкия лидер В.
Попов, некой си неизвестно на гр.
Варна величие, Тжрновски адвокат
Стоенчев, а за голем позор на „про
светената Варненска демокрация"
се изтжпани и преставителя (ени
тюреме) на „славната идея" надедо
Радославова, адвоката Смилов. За
почна народника да говори мелаиммелаим за народа, за свободата, за
законноста и ред хубави работи и
сб за спасяването на отечеството,
сжщото това отечество, което сжщите тия вжлци в агнешки кожи
докараха в това безисходно пла
чевно положение. Когато народняка
засегна - дружбашите, последните,
които беха неколко десетици, го
прекжснаха с ,,долу", ,,позор" и
др. такива любезности и накрая накраищата митинга се преобжрна в
една менажерия на изгладнели диви
животни, в която артистите се ата
куваха с „долу" и „горе", оставаше
„класосжзнателните революционери"
да се намесят и превземат големия
митинг на буржуазията. Вероятно и
те се оплашиха, защото в такжв
калабалжк, можеше и пушка да
пукне, та можеше и по коляното
да се забие куршума.
Разбра се най-после.. че всичката
тази комедия имала за цел да се
свали правителството на дружбаши
те, за *да се настанят на управле
нието буржуазните котерии и то не
за спасяването на отечеството, за
щото то е „спасено" от бжлгарския
народ, а за дообиранё и на оста
налия каймак от джржавната па
ница. Всичко това което се рази
грава от буржуазните и дребнобуржуазни леви и десни партии е из
вестно на трезвото бжлгарско работничество и то вместо от сега
натптжк да става мост на тех в об
ществените борби, ще им даде за
служеното, за да поеме то в соб
ствените си ржце, собствените си
интереси. Прочее работници пре
зрете своите кржвни врагове от
кой да е лев или десен лагер.

артиеи живот,
Плевен. Напжлно солидаризираме
с окржжното на Ц. И. К. от 15 март
т. г. Високо ценим работническото
движение и освобождението му от
интелегентните кариеристи. Изклю
чените от организацията ни Тодор
Тодоров и индустриалеца Мечкупев
пласират вестника на софийските
отцепници, но работничеството още
по-здраво се сплотява около своя
ЦИК.
Да живее Бжлг. Раб. Ком. Партия !
Организацията.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Стр. 3

с. Голям Извор. Днес разгледахме
апелжт на Варненската организация
от 22 март. Констатираме че извжнредно много се занимавате с Ганчев
и С-е. Требва веднага да се спра
вите с тях. Н.чв напялно поддржаме
решението на Варненската организация
за нзключваноти на 7-тех души Со
фийски другари. Знайте другари че
ние винаги сме с вас
,
Групата.
Варна. На 4 т. м. партийната ор
ганизация имаше организационно
сжбрание. Избра се настоятел и до
писник на вестника.
На 9 т. м. имаше дискусионо сжб
рание. на което се разгледа вжпроса „Днешното положение в свржзка
исканията на репарационната коми
сия."
Вжпроса се разгледа твжрде об
стойно. Разискванията ще продол
жат в второ сжбрание.

ни всички ние отрудени! Нема кой —3000 души организирани в тжй
да се замисли за нас! Требва ли да наречената хашламаджийска секция.
бждем неми зрители, или да дейст Калабалжка се набираше от кржгвуваме! В нас е нашето спасение, ли пролетарий, пропаднали и про
ний работниците сме силата,, ние падащи еснафи (малоимотни) и „сжзкрепим този гнил буржуазен строй, нателни" жени и деца. Крясжка бе
ние единствените сплотени в бойна ше голям. Преговори се заводиха с
та организация на труда в работил едрите пипинеристи и резултата бе
ници, заводи, ще сломим мизерия ше; ржководителите на секцията
та и гяада.
най-крупните пипинеристи — тесня
Кжм самоежзнание, кжм ясна ре ци, си доведоха хора от Северна
волюционна миежл, работници джр Бжлгария по ефтини. Работата се
воделци, ето девиза на левите започна, вместо по 200лева за 1000
резника диви американски лози обла
крмунисти!
городени, по 100 лв. и по-долу. Сек
Работник джрводелец.
цията умря и никой не попита защо
Сливен. Да се каже няколко думи беше това крушение. Испатиха си
за нашия град, не е безинтересно, пак работниците. Касиера у когото
защото е един от най-индустриал имало около 200 лв., след като се
ните градове в страната.
отчел и надлежно предал сумата „по
Текстилната индустрия е в пжлна погрешка биде [исключен и обвинен в,
анемия. От всички фабрики, рабо иражба". Тази грешка-и до сега JHC
тят редовно около 10 фабрики и 3 е поправена, и работника носи^на
— 4 нередовно. Редовната работа плещите си позора за „изядените
се ежетои, в по една смяна само на работнически стотинки".
ден с 10 часов раб. ден. От 2—2500
Вината е другаде, че някои ,,недуши работници занята в производ сжзнателни"
работници искаха да се
ството по-рано, сега работят едва подири сметка
от милионерите пи3 — 400 души. Работната заплата . пинеристи —^тесняци,
(свободна трибуна)
които еж над
е от 16 — 32 лева на ден. Отноше 10—20 души в партийната
органи
Русе В големата металическа фа- нията на господарите и орждията зация и заемат все ржководни по
брика ,Дунав" стачкуват повече от им, кжм работниците еж палачовски- стове.
60 души работници. Стачката се ру Не смее никой работник да се оба
Тази годица понеже е кржетена
ководи от тесняшките „испитани" и ди, защото веднага бива изхвжрлян „година
на стагнацията" хашламад„славни" „революционери" с испи- на улицата и заменян с нов. От си жийте работят
100 лв. 1000
таната синдикална метода на скржс- лата и славата на текстилния сжюз резника, макарпакчепоживота
е потените ржце, за едно парче хляб еж .останали само архивата, плате скжпнал с почти 1007» от миналата
ния секретар и работнишкото озлоб а господарите спечелиха по 200—(
повече . .
Стачката проджлжава вече месец ление. До като преди година, гос 300 '/о. от благородния си аанаят.
и няма изгледи дори за частичен: подарския синдикат, любезно посре
е сезона и много труд
успех, за да бждат заблудени работ щаше и преговаряше с работ, ко но,Работата
изисква
подготовка.
ниците от своите вождове, които мисии, сега силните буржуа поста Трябва да сеи известна
допуща,
че
в такова
вят
условия
на
работниците,
да
ста
поджржат илюзията, че е вжзможно
време
работниците,
от
Комунистиче
още да се води борба за високи над нат тяхни политически приятели, за ския Сливен, ще могат да получат
да ги джржат на работа. Не малко
ници и други придобивки.
малко повече от обикновената над
Един местен контрареволюционен еж ония работници, които се пре ници, но бедата е там „че не се по
чупиха
и
еж
вече
клиенти
на
демо
вестник сжобщи, че стачката била
дават на просвета и организация'', а
прекратена и работниците апелират кратическия клуб.
най-важното е, че ще пострадат ин
кжм гражданите да бойкотират този
Обущарството, емениджийството и тересите на малоитните и имотни
вестник. Сжщия вестник се продава сарачеството еж сжщо в голям упа- пипиниеристи, които са пак от своя
в будката на един тесняк, окржжен джк. Преди години, големите и мал страна, кандидати на тесняшките
сжветник, който е открил и бюро ки работници се надпреварваха в мисли за изборните учреждения.
за отбиване пжтната повиност . . То производството и бяха вжзприели В лозарския Сливеи едва ли има
ва еж вашите тесняшки вождове ра всички искания на работниците си, 20—30 души секция на земледелботници! Те ви предават и прода днес е пусто по работилниците. В ските ^работници, когато те надмиват. Спасението на работниците е в тях дремят, само задлжжнения ес- нуват 3—4000 души.
заводската революционна организа*-_нафин и чираците.
ция, която вжрви ржка за ржка с
Металоработилниците загасват ог
Бжлг- Работ. Ком. Партия и с Работ нищата си, защото текстилните фаб
[Поправка.
ническия Комунистически Интерна рики еж в застои и няма какво да
ционал, изграден отголу нагоре без работят
В статията „Германската обще
бюрократизм с тактика отговоряща
Шивашкото производство е окон железничарска стачка", печатана •
на днешния революционен момент. чателно умряло, защото няма вече брой 5 на „Р. И.", в втората коло
Синдикатите еж една отживела ор голями тжргове за армията, а мал на, ред втори от нея, е пропусната
ганизационна форма и те еж прямо цина еж ония, които си правят една важна грешка. Печатано е: . .
контрареволюционни вече. Партията костюми.
„от самото социалпатриотическо пра
на тесняците е изградена отгоре на
Лозарството тази година сжщо вителство на Еберта-Носке против
долу и вжрховете в нея имат всич не го бива, освен неуражая от м. г., капиталистите". Последната дума да
ката власт да потискат работниците консумативната способност на маса се чете: капистите.
чрез интелигенцията и еснафите. та довжршва печалната картина на
Требва час по-скоро да изградим на еснафина лозар. Виното не се про
шите бойни, чисто работнически, дава, значи няма е що да се рабо- •
организации — юниона и партията тят лозята.
— за да осуществим диктатурата на
Всичкия излишжк от работни рж
пролетариятаГ
Обржщаие внишание иа настоятелите,
це изхвжрлен от производството, се
, изправят с мотики в ржце на паза че настоящия брой 7 — • t д и м а
Бийте тревога!
ра и усжрдно се конкурират, както ще се продава ле 1 м$ш.
Хасново. На 26 III в града ни го по наднична цена. тжй и по здрави
Ц И К за последен пжт обржща
вори тесняшкия храненик Борис х. мускули (още малко ще вжведем и вним:нието
др. дописници и ежСотиров по сжздаденото положение американската система, купуване трудници нанавестника,
че дописките
голи
хора).
от как еж на бжлгарска земя кони
статиите
им.
трябва
да бждат
Положението на работничеството кратки. Да се- изтжква най-сжщетрреволюционната армия на Вран
се влошава всяки ден.
геля.
без много да се перефраТесняците всеки ден губят от кре ственото
Сега се открива широко поле за
зира.
ЦИК
ще бжде принуден, вжтревога, понеже цензурата е вдиг дита си пред вярващите до сега." преки нежеланието си, да ги ежната. Горките тесняци, добре изпол Революционната фраза на тесняка кратява.
зуват назрелите условия за проте удря на камжк вече. Горките тес
няци, вместо да увеличават кадрите
сти и резолюции! . • .
Администрацията на вестника по
Речта на „вожда" отсечена и по си за „единния фронт," ежедневно канва всички организации, групи и
върхностна на края недоизказана губят от влиянието си и в озлобле- доверени лица, така сжщо и насто
по мотива на последния, че вятжра нието си, дирят червея на собстве ятелите на д-во „Куриер", на които
му попречил, повече отекчаваше ното' си разложение, в лицето на е испратено писма да побжрзат и
слушателите, отколкото да прикове останалите там честни, и прями ре се отчетат за пратените им 3, 4, 5
волюционери работници, които не и б броя от вестника. Всички не
тяхното внимание.
Кжде е единствената „революцион им прощават, а честичко критику продадени горепоменати броеве да
на сила" да хвжрли паролата за ре ват „вождовете си.''
се повжрнат в Варна. На органи
Силата на синдикалното движение зациите, групите и доверените лица
шително изгонване на Врангеловци
из страната ни. Та нали сега ще е като слава на миналото, остава да не се прави никаква отстжпка Това
образуваме „единен фронт" за обща му се испее последната упокойна не се отнася за настоятелите на
отбрана против попжлзновенията на молитва.
д-во „Куриер".
За това печално положение на
буржуазните партии.
Нека се добре разбере, че всяко
Работници, отворете си очите, че комунистическата крепост, еж нан- едно редовно отчитане улеснява
с декламации и протести не става много виновни пак тесняците, защо двойно ЦИК с по-редовното изда
нищо. Единственото спасение е в то песифизма и легализма разврати, ване на вестника.
самите вас, в собствените ви , сили поквари и обезвери вярващите.
Разпратено е окржжно от ЦИК с
Едни, които мисляха да спасят ре'и сжзнание- На решителен отпор,
дата
10 април т. г. с важно сжволюционата
чест
на
тесняшкато
' на открита битка срещу Врангелов
ци и тем подобни, трябва ние да партия, бидоха изхажрлени като джржание, тия от организациите и
разчитаме за нашето избавление. анархисти и пр., други се држпнаха групите, които не са го получили да
Освобождението е в революционния мжлчишката с ненавист, а трети го искат от ЦИК.
пропаднаха и от добри и честни
На 17 т. м. Варнен. партийна ор
комунизм
хора,
станаха непоправими мрженици.
Работник.
ганизация ще има дискусно сжбра
Сливен. Миналата година по това ние в 10 часа сутринта. На това сж
Хвскове. Другари джрводелци! Вие
всички сте свидетели на бедствено време, тесняшкия тук клуб, е-кецнев- брание могат да приежтетвуват и
то положение, в което сме поставе но се пжлнеше с калабалжк, от 2 нечленове. Разисквания свободни,

етнически глас.

Съобщения..

Брой 7 - 8

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРЯ
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я

Вжлгарска Работническа Комунистаяеска

и ж м в с и ч к и ^ © о т к и д а * зз ЗВж.л±-»»зи^с.
Другари работница!
D

оржжие и вое» днес в- в «лен тарска Р^одация^ и ви казва
на щабовете на тая армия, п^ . ^ Престанете
п ^ м о т ю р да се отправяте
руските помещици и генерали
очаквате от контрареволюционlie се доверявайте на тая лжже иното
дружбашко правителство и
комунистическа партия (т. соци от което и да е друго буржуазно
»^авдшУГ, Z Z A Z
«„атшмшо * • с « « « и »
на оящото това дружбашко пра- стави ш готвящата се у мас
вителство през време на желез • войни от изгонените Врангелови
Работници!
ничарската стачка, и която, на черносотници на царска Русия и
мирайки се в мялчелив сжюа о от целата наша контрареволюциВае отново сте изправени пред него и менажирайки го, не е в онна градска и селска буржуазия.
грозен и еждбоносен за вас и с ж с т о я н и е в никой случай да
Предотвратяването f«a тая вой
делото комунистическво движе- стори повече от това, освен да на, обезоажжаването и изгонва
ние час. Опасноста от нова вой играе ролята в ржцете на друж нето на Врангеловите щабове и
на у нас и в сжеодните нам бал башкото правителство на бостанд- кйнграреволюционки орди от Б«л
кански джржави се издига еже жийското плашило спрямо оста гария не може да стане с шумстрашна демонска сила. Повече налите бжлгарски буржуазии ки и словестни протест^ и резо
от всеки други пжт, вжв ваши партии и сжглагаенските прави- люци«, а е й ш>ж8 ДЙ
дз~" бжде
'
собствени ржце стои вжпроса за телства.
ло саио на нашите жилести и
*™Р или война. Пред вас отнопопукани ргаце На войната може
0 тая двойнственп и шаткава и трябва да се противопоставим
во е издигната дилемата: или да
се подчините покорно на кжрва- политика спрямо друшбашкото само с война. Всичко друго е
вия молох или предварително да правителство, В. Ком. Партия залзгална, конто в решителния
разкжсате веригите ва готвяща- (тески соц.) може да играе само аде коже да костува изобилно

рареволюционен и разбойнически
пост. Сагнала е вече даден от
империализм и
СХГЛ ашенския
безграбначната
и лакейска серв и л п а бжлгарсва опозиционна и
управляеща буржуазия нема, осв е н д о K p a g д а ЙЗПжлни негова
т а п ж к л е н а заниедл.

Ранито на вашите гжрди, ржце и крака още не еж заздравели от балканската и всесветЯ
Г™^
1Л^Е™»™>?™
бжлгарска
буржуазия, заедно с
дружбашкото правителство и руските генерали и помещици, гот
вят нова к о н т р а р е в о п ю ц и о н н а война за смазването не
на днескашната руска с ветска
власт, която се намира в пжлно
политическо и економическо отстжпление от своята и всесветска революция, а за смазването
на надигащата се отново руска
революция в лицето на т&ка наречената р а б о т н и ч е с к а о п о зиция и ца революционната
работническа опозиция в цела
Ввропа и целия свят. Капиталаетическите разбойници на е*глашенския империализм много
добре знаят, че макар и днескашните управници на Сжвет- та се касапница, преди те да са ролята на орждие и да услужи ,
Q щ н а п р а з Д Н 0 пролета сно
ска Русия, под страха да не се завили на врата ви. Вие или на последното, което минава пред п а р а б о т Н й Ч £ с н а н р л в
щрек!
Пжрвото и
загубят главите си в една нова требва на всека цена да предот- разбойническите сжглашен. пра*
Бядеш
ш
контрареволюционна война от- вратите настжпащата война или вителства -за насилнически укро- най малко размжрдване на вжоржвжн, са готови да вжрвят Пред ще требва да се помирите с ней- тител на комунистическото дви- жените Врангелови войски, или
тях' от отстжпление кжм от- нито ужаси и кжрвав даижк, като жение у нас, да увеличи пре- пжрвия повик за мобилизация у
стжпление и им направят всич- изоставите вашите близки тук в тенциите си пред тех на по- го нас, от страна на което и да
ки вжзможни финансови и тжр- тила отново да изпитат страш- леми отстжпки по репарацион- било бжлшрско правителство, тре
говски концесии, то руските ната и още по тежка мизерия ните заджлжения на Бжлгария, ба да бжде сигнал на гражданска
революционни работници, ко- от през всесветеката воина и ковто преди всичко тежат и снж- война в цялата страна. На пови
ито изнесоха на своите собстве- днес. Вие и само вие можете лВат най много неговата политика ка на мобилизация и война с Ру
ви плещи февруарската.и октом- Да я предотвратите с общиуси- ТГ главно в политиката «а тери сия, ние трябва да отговорим с
врийска революции,*не що сло- лия, като й се противопоставите ториални придобивки. И когато бжрза вжоржжвна повсеместна об
жат доброволно своя изпитан в с всички сили и средства и а пре- това дружбашко правителство ща политическа стачна. Тая бор
седем годишни непрекженати вжрните от война срещу измж- я сполучи да извоюва" всички ба, ние трябва и сме длжжни да
борбв революционен меч и че те, чените и изгладнелите руски ра- тия придобивки и му се обещаят, доведем до последна и пжлна раз
по силата на своите собствени ботници — в класова, в граж- тогава то отново ще вдигне го- плата с бжлгарската буржуазия,
класови интереси, ще проджлжат данека война, вжв война за за- лемата селска -суровица и ще я до завладяването на политическа
с още по-голяма сила делото на владеване на властта и издигане сложи вжрху гжрба на револю
освободителната октомврийска mна своята класова диктатура ционните комунисти и делата та власт и предаването й в ржреволюция, като не ще преста- Това ви повелява вжтрепшото боря ща се работническа класа цете на революционните работни
нат с това да импудсират страш наше и международно положе Тогава то ще прегжрне, може чест ежвети . . .
ния червен призран, който днес ние на днескашаия революцио би, всецело политиката на сж- Революционни работници от
глашеиския империализм и ще се държавните и частни предприя
обикаля империалистическа Ев нен момент.
тия, от фабриките, работилни
ропа и целия капиталистически
Недейте се отдава на конфу впрегне в неговата военна ко ците, мините и кариерите, от
лесница.
Но
и
тогава
що
блесне
свет и е в надвечерието да ги зията и заблудата на тесняшпомете окончателно. Затова еж- ките комунисти, които ви от ясно мерзката, подлата, измен- железниците и пристанищата, от
глашенските империалисти, с по- клоняват от единственная верен •ническата и нредателска поли «телеграфо.-пощенските и телемоща на -своите беяропотни и пжт на прекото" революционно тика на В. К. Партия (тесни ? о н о а станции, от казармите м
послушни орждия на Балканите действие и ви тласкат да тржгJ). епремо
лотата
социалисти),
епреио бждг.
после- Ф
джржааните
и общииски> от
учреждения
и всички
— Югославия, Ромжния и Бжл- ните из пжтя, който ви препо- тариат
и неговата
революция..
оотанали
бойни
работнаци!
гария — приготовляват с тре ржчват в тресящите днес вжзРаботници!
Огрупирайтв се около истин
скава бжрзина нов вжоржжен духа в целата страна техни проското
революционно зеаме на
контрареволюционен удар срещу тестационни речи в ежбрания и
След банкрута на В. К, П. (т.
работническа Русия.
митинги против войната, като соц.), като революционна такава, Б. Р . К. Партия, развето от
революционните и най-сме
За да прекрие контрареволю- ви карат да настоявате и иска- днес единствена революционна най
лите стояли и стоящи винаги в
партия
в
нашата
страна
е
осао
ционния и империалистически ха- те от самото дружбашко правинжрвите родове на революцион
рактер на тая нова за Бжлгария телство — то --- чувате ли 1 — то ваната вече Бжлгарска Работни- ните борби на-иоследжк у нас
война, бжлгарската буржуазия да спре войната, да обезоржжй ческа Комунистическа Партия. Тяработници. Дайте й вашата подще се помжча да я облече от- Врангеловата армия и да я изново в одеждата н
изгубени национални идеали
кийският, македонският
~' *•«•
"«!'•?« \уыип
.oM.wftOM главата
на контрарово
джанският в проси отново ще волюционна акция против войтлт НШ
ра
люцията
Ш1С и п
Г
tZt'Tll
^
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У
н
бждат поставени на дневен ред. ната и против врангелиогите,
в, потници
Сошицо зв Ьжлгария.
«ллгария "я
Тя и само над нейния трупР«зщ енейния
развеем
Патриотически митинги и еж- които непосредственно я подклаж- тя едничката о която в тоя пурпурното знаме на Бжлгарска
брания скоро що проглушат це- дат и организират у нас, В. К. садбоносен за цялото бжлгаоско та Пролетарска Република. . .
лата страна. Морски сговор, ма- партия (тени социалисти) се ва- работничество момент MV покач
Прочее, да живее Б Р. К. Партии!
кедонските, тракийските и добру- доволява, с малчиливото еждей- ва истинския революционен ПАТ
Да живее Руската работническа
1 пко
джанските
дружби,
чорбаджиии на самото
дружбашко
по който трябва да тржгне
ските младежки
дружества,
запа- «вие
правителство,
да отправя
плато- петително"и"7гчГш>тГ
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От Ц. И. К, на Б. Р.

артия.

