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•Празника на революцията,:
Другари работници,

Наближава Великия пролетар
ски ден — 1 нае. На 1 май онуждените и отрудените пролетар
ски маси в целия свет ще треб
ва да се наредят под пурпурното знаме на освободителния
комунизм, под знамето на рево
люцията.
Пролетарият» в този ден треб
ва да манифестира своята готов
ност за решителна борба с све
товната буржуазия, за унищожа
ването на нейното кърваво гос
подство.
Пролетариата требва реши
телно да се изправи на 1 май
пред кржвожадная молох ~- ка^
питализма, който с своите про
тиворечия носи адски н&ки за
негр и като отрече неговото съ
ществувание, .да прояви готов
ност за гражданска войиа, за ре
волюция.
Никакви шикялкавания, ни
какви конференции за „единен
фронт" и за „възстановяване ико
номическото состояние на света"!
Ето следователно, каква е за
дачата, която поставя за разре
шение на 1 май свесветския про
летариат.
Разрешаването на тази задача
се налагана пролетарията, вслед-,
ствие на сжществующата днес
в света волитико-икономическа
ситуация.
А каква е тави еитуация ? —
напхлно спиране на производ
ството без каква и да е надежда
и.переспектива за вжстановяването му.
Непоносима, склщотия голема
безработица, безмилостна еко
плолоатация на работническата
класа, непоносима и лежаща из
ключително вжрху плещите на
работническата класа даи&чеа
система ва изплащане на голе
мите неизплатими парична за
дължения, оставени в наследство
от безумната империалистическа
война.
Е добре работници — можете
ли и требва ли вио да вложите
друго еждлржание на 1 каМ, освен
РЕВОЛЮЦИЯТА?.
Можете ли вие да се наредите
йод бледото знаме на лжжесоциалисчие и лжжекомунистите за
„парче хлеб", „по-голема работ
на заплата", за „^запазвано на 8
часовия рабоген ден", „нацио-.
нално освобождение на поробе
ните народи", „мир в света" и
др. подобни реформи, с които
искания излизат пред работвидите от целия свят и московские
те еж ветски бюрократи — вож
дове на III интернационал?
Имали работник с здрав ум,
който да мисли искрено, че днес
може работническата класа да се
спаси от гнега на капитала чрез
реформи? Може ли работник с
чиста съвест да мисли, че кла
совите противоречия днес могат
да имат допирни точки?
0, не другари! — който мисли
така, тойгорчиве со мами, той

вярви гибелно срещу движението
па колелото на историята,; той
свира революцията, която крещи
и зове духовете на безсмъртните
революционери, Роза Люксембург,
К. Либкиехт и хиляди безимени
герои-пролетарии, за отнжщени*.
Работници,
В едно и сжщо време в Бер
лин и Генуа се свикаха копфо
ренции от работническите потис
ници и заблудители за „вжетановяването на икономияеското(сж
стояние в капиталистическия
свет" и за ежздавано на „единен
фронт".
В Генуа наред с големите ка
питалистически хищници заесд»
ва и Руската ежветска власт •-битието и житието на III Кому
нист. Интернационал. Но какво
се вжрши в Генуа? — Там се во
дят назарллци между властниците
па капитала и ония на „труда",
как да се подели по-задоволител
но и за двете страни кожата па
всесветския пролетариат. Иначе
и не може да бъде, защото -цко
представителите на ,111 рефопмйстичен интернационал мислят», че
..варшат-додо-то-Ба-революциА-тат
те горчиво се лжжат, защото- ос
вобождението на пролетарията
от игото на капитала нема да
стане чрез еснафски пазарляци,
а чрез кръвопускане, чрез очер
таване на фронтовете на двете
диаметрално стоящи една срещу
друга обществени класи.
Тази тактика нч III интерна
ционал е тактика на давящия се,
и на влезлия в заджкоп сокак.
Московският
реформистически
Ш интернационал изгуби своята
способност за революциона офан
зива р не може друго да варши,
освен да играе ролята па побе
дения в ожесточения бой про
тивник, който моли за примирие
и мир. Но какво стана в Берлин?
Там се „евддаде" единия фронт,
на лжжекомунистито с убийците
на Роза, Либкнохт и хиляди дру
ги пролетарии. Там се падл&гваха вождовете на 2, 27» я 8
интернационали за ио-голем те
рен • пред пролетарията и на края
ва кратната се сдобиха с след
ните резултати: вождовете на 111
интернационал и сд заплатили
тодрдо сняло " че „буржуазного
дипломати в Бзрлйя се оказали
по-изкустна от болшевишнмте дмплоиати" (Лоции).
И с двете конференций вож
довете на 2, 27а и III интерна->
ционалк закараха пролетариата
в Берлин и Гену;;, за да се upcгрлипд еже своите пплачи, то го
поставиха под триколиора на
контрареволюцията.
v По-голямо престъпление и га
вра с интервенте п* пролетария
та но в имало.
Fa6oTHM4H f •

Като нмато всичко това пред
вид, ще се наредите ли Вие па
1 Май под онетпепото с преда
телство знама па ковтрареволю-

Адрес: Ж- Дикиджиев, ул.. б Септември № 28
Варна, fidresse: Sch. Dikidjieff, 6 Septemberstr. 28Warna

пионерите? Ще пжлнате ли Вие
редовете на вождовете в широ
ките градски улици, эа да мани
фестирате Вашата недогледност?
Не, това по викакжв начин не
трябва да става! Не трябва Вие
да станете палачи на собствени
те си интереси и еждбини? —
Напротив, на 1 Мак ще требва
да напуснете масово до един
работата в фабриките, работил
ниците, мините, пощите, телегра
фите и всички други местя, кждето е ангажиран рабоническия
труд и да се сплотите под нео-'
петненото знаме на Бжлгар. Ра
ботническа Комунистическа Пар
тия за борба против контрареЕолюцията, подържана явно от
десно и маскирано от лево; за
единен пролетарски революцио
нен фронт, за премахвано на ек

??

сплоатацията, за диктатурата на
пролетариата, за Всесвстскат*
Социалистическа
Федеративна
Ренублика.
Напуснете на 1 Май разно
цветния калабалжк на широки
лжжесоциалисти и тесни лжжекомунисти и оставете вождовете
им да се разхождат и показват
на буржуазията с дребния си
еспафлжк.
Ожберете се, Вие .сжздатели
на богатствата в света на 1 Май
в фабриките, работилниците н
местата, кждето работите и ги
превърнете в непревзеиаемй кре
пости на революцията.
Иречее:
Да живее безпощадната класна
борба!
Дя живее революцията!
Да живее 1 Май!

ЕДИННИЯ ФРОНТ"

партии в преследването комунистите
в Летония, Полша, Югославия и Ун
Най-после1 Слава Богу! Единия гария. По същата причина тя Св отфронт образуван! Не вервате ли, вазиа да иска от германската социал
работници? Който не верва, нека демокрация, още на тая конферен
прочете в. „Раб. Вестник" (бр. 234) ция освобождението на пролетар
кратката телеграма от Берлин; „На ските борци в Германия". В края
7. април берлинската конференция на декларацията се казва: „убедени,
на трите Интернационала се е за че единия пролетарски фронт о невършила с успех. Избран е девето- влзкожен, до като не се сижеа с по
" числен*""комитет "за организиране' на*"' литиката ПА> иоалйцяй с буртуааянтаг
обща конференция и общи акции". която политика образува основата
При това всичко е написано с едри иа поменатите позорни деяния". И все
черни и курсивни букви (та как ня пак, както виждате, единия фронт
ма да вярват). Сега, след тая свето е „образуван", макар, че П-я Интер
потресна вест,
секи
работ национал не само, че не е скъсал,
ник (и малоимотен, разбира се), ще но няма и да скъса с политиката
си „отдъхне" спокойно —няма вече „на съглашение с буржуазията".
ежби, крамоли, разцепления и борби Щастливи единофронтци.
между „враждующите братя"; няма
***
вече социалпредатели, убийци, оръ
По повод първите заседания на
дия на буржуазията; няма вече бол- Берлинската конференция (по еди
шевишки тирани, а мир и любов, ния фронт), след като бяха размене
братски сговор и задружна борба — ни първите „артилерийски вистрели"
не, разбира се, против буржуазията между еднофронтците, Бухарин пише:
и нейния гнил строй, а за „парче „позицията на 11-я Интернационал е
хляб". И „прави" са тесняците ко позицията на владеющата класа" „11-я
гато викат: Победа, победа! Работ Интернационал е верен на ролята
ниците ще се „радват" и — „зали- си: «пропагандатор на ежглашенсиия им
куват". И знаете ли тази победа кому периализм". И най-сетне: „Н-я Интер
дължим ? На мъдреците от 111-я Ин национал е образ и подобие на ка
тернационал ! Ако те не бяха — ня питалистическия свят". Въпреки то
маше да имаме и „единен фронт". ва, обаче, Бухарин, заключава: „Л
Това е напълно вярно, защото до единия фронт требва да се създаде!"
като хората от 11-я Интернационал И той действително се създаде вече.
са предлагали ред условия (на бол Защото той е нужен (требва) на болшевиките) за доверие и са искали га шевищка Русия (а не на пролета
ранции, като са манифестирали своя рията и всесветскатз революция), за
та готовност да скъсат преговорите, да се изравни, чрез него, пътя към
въпреки помиреническата роля на стопанското възстановление но ка
хората от \\Чч Интернационал, пред питалистическа Европа. Каква тра
ставителите на Ill-я Интернационал гедия. 111-я Интернационал започна
кап-тниха ВСИЧКО вжзможно, дадоха в 1919 год. като Интернационал на
всички жертви пред олтари на „Еди революционното действие на акцията
ния", само да се постигне минимум съ и самата революция. Тогава той про
гласие. Това много ясно се вижда възгласи борбата против социалпреот „декларацията на комунистиче дателите от 2 и 2'/а Интернационал,
ската делегация", прочетена от Ра- като предисловие кжм победата над
дек след подписването „Общия По капитализма. Днес, обаче, той отива
зив към пролетарията. В тази де на единен фронт със същите сокларация четем, „този факт позво циалпатриоти — „пропагандаторите
лява да се Еярва, че 11-я Интернац. на съглашенския империализм"; за
действително жолае да се бори про става на тяхната позиция — „пози
тив опасностите на един нов вер цията на владеющата класа" и става
сайлеки договор,да се бори на дяло подобно на Н-я Интернационал „об
с венчни ервдотваа против офанзивата раз и подобие на капиталистическия
на капитала. Вмпренн това комун. де свят". Падението и предателството
легация СО реши да гласува общата на Ill-я Интернационал няма равно
резолюция — за да подпомага и най- на себе си в историята.
малките стъпки към единия фронт.
Работници, да се свестим и про
По тая същата причина тя се от будим, крайно, време е!
казва да подига но сегашната конф.
въпроса за убийството на Р. Люк
сембург, Либкнехт, Левине, Иохигест
ВСИЧКИ организации, групи, от
и да иска разследване събитията от делни другари и настоятелите на
гражданската война в Германия.
д во „Куриер", които приеха до раз
пространят весткника ни, да прик
Пак по същата причина тя се от лючат сметките си до 10 брой вкл.
казва дп изнесе на тая конференция и всички суми изпратят до редак
и ролята на социалдемократнчвените цията в Варна.

Светопотресна новнна.

Брой 10.
РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Стр. 2.

Политически отдел.
РУСЕ. Русенската ни организация е
издала позив кжм работниците по
избора за общинския сжвет в Русе,
който ще стане на 30 април т. г.
Даваме следните извлечения от този
позив: „— Работници, буржуазията,
тази паразитна класа, освен своите
стари средства, на борба: полицията,
затворите и войската, днес употре
бява и друго средство, което е поужасно от нейните картечници и тан
кове, това е демократическата из
мама.
„РАБОТНИЦИ ПАЗЕТЕ СЕ ОТ
ДЕМОКРАТИЧНАТА ИЗМАМА НА
БУРЖУАЗИЯТА 1"
.
„
ы

„РАБОТНИЦИ, БОЙКОТИРАЙТЕ
ИЗБОРА ЗА ОБЩИНСКИ СЖВЕТ
НА 30 АПРИЛ!"
„НЕ ИЗБИРАЙТЕ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛИ В ОБЩИНСКИЯ СЖВЕТ", които
„представители" и водители боржуазията подкупва с 'пари, удобства,
почести и гжделичкане честолюбие
то им, с които ги превржща в свои
орждия".
РАБОТНИЦИ, В ОБЩИНСКИТЕ
СЖВЕТИ СЕ ОТДАВАТ НА ПУБЛИ
ЧЕН ТЖРГ ВАШИТЕ ЖИЗНЕНИ
ИНТЕРЕСИ, вий се предавате с вжрзани ржце от „представителите" и
вождовете.
Работници, не гласувайте за канди
датите на ниноя партия, отблжснете
с презрение и погнуса всеки агитатор от която и да е партия, защото
•сички ви носят мизерия, робство и
вериги, които требва да разкжсатеРаботници, общинските съветници
сп органи на буржуазната дкржава,
която вие требва да разрушите, тези
ежвети не могат да дадат повече от
зеленчук и боклук. Вие знаете, ко-.
гато беше Русе „комуна", колко ва
ши надежди бяха измамени. Работ
ници, срещу единия фронт на бю
летината, на измамата, демагогията
и шарлатанията излезте с зова
за властта на революционите ра
ботнически ежвети. Покажете на
30 април, че вжв вашите жили
тече нржвта на Либкнехт и (Роза,
че в гжрдите ви тупти сжрдцето на
пролетарец, сжрцето на отмжщението. От вас зависи да бждете
реаолюционни комунисти, или да
останете тешняшки кекавци и страх
ливци.
Напред кяш революционните работ
нически емвети.

- Долу буршуазните общини 1 Долу зарзаватчнйскита „конуни".
*
На 23 т. м. по обед, когато тес
няците разпущоха ежбронието на
своя виден вожд и финансист Д-р
Сакаров, което устроиха, по случай
общинските избори в цирка, наши
двама другари раздаваха позива ни
за бойкотиране на избора и разгонванато на неговите бюра. Тия дру
гари баха предадени на полицията,
която ги арестува.
Ето контрреволюционерите.
*
На 9 т. м. в цирк „Хиподром" тес
няците дадоха голямо безплатно
представление по случай изборите
на 30 април т. г. Играта,-т. е. „бор;
бота" на двамата клоуни — оратори"
които залжгваха публиката, беше
се около общинските магазини и зе
ленчукови градини,с които и в име
то на които се мжчат да им оберат
гласовето на 30 април. Тесняшките
работници и еснафи еж плюли на
патите си и на ежвестите си, но да
вземат избора. Думата за вжзразяване се даваше само на партиите от
блока. Нашия позив против готвяштата се контрареволюционна война,
който бяхме разлепили около ежбранието и из града, организирано се
нжсаше от тесняците.

ПОСЙПМ КНЯГб Ш Ш Л й !
От три години тесняците хранят
водителите на III. Интернационал —
Руските болшевики, само с лжжи за
своята сила и влияние. От тук и
мнението на последните за „малката
но едва ли не най-добре органи
зираната Б. К. П.", На 22.11 т. г. в
разширеното заседание на Изпжлкома в Москва, КОЛАРОВ — секре
таря на Б. К. П. — е нагостил чуждестраните д е л е ' г а т и с доволио прехвалени ягоди. Според „Р. В."
(бр. 216) той, между другото а ка
зал: „Най-еилната комунист, орга

низация (на Балканите) се явява
бжлгарската партия v която вече по
вече от 20 год. работи в духа на
революционната класова борба."
(Хайде холан) ипонататжк: „при 5
милионно население в Бжлгария,
партията брои 40 хиляди члена."
(В миналогодишния конгрес Моларов
бе казал: ,Днес партията брои по
вече от 45 хиляди членове)." По нататжк следват хвалби за пресата :
работнически вестник имал 28 хи
ляди тираж (при 40 хил. парт, чле
нове). Имали 52 депутати от всичко
226 и пр.. . (тук тесняците сигурно
еж получили едно „аферим)." И та
ка според Коларов, партията брои
40 хиляди члена. В международната
женска конференция пжк свикана
в Берлин на 25 и 26 януари т.год.
от женския секретарият при изпжлкома, в отчета на последния за Бжл
гария се казва следното:
„В Бжлгария от 37000 партийни чле
нове има 565 жени и пр. •." (Виж
„Раб- В." брой 202 стр. 1) Прочие,
кога тесняците казват истината, в
Москва, или Берлин? Нито^на пжрвото, нито на второто място. Защо
то и двете цифри еж взети от ми
налогодишния отчет на Б. К. П.
Там, обаче се казва: „В края на
920 година, партитта е имала 83
градски и 1445 селски групи и организ. е общо 37191 членове. От
тях до 1 април (921 година, или 1
месец до преди конгреса) еж пред
ставили отчетите си 83 градски и
1098 селски орган; и групи с 31383
членове." (Виж „Р. В." бр. 247 от
1 V 921 год). Това бе през 920/921
година. От тогава, обаче изтече
много вода, която изми комунизма
на тесняците и опразни редовете им.
Това най-добре знаят тесняшките,
огоени секретари. Но защо тесня
ците отиват в Москва и Берлин с
стария багаж от 920 год., когато
цялата 921 год. е зад нас и те-имат
отдавна на ржна резултатите от своя
та. опортюнистическа дейност? Си
гурно, защото последните еж твжрде мизерни, та нямат кураж е тая
гнила слама да се явят пред интер
национала! Тесняците, по стар навик
(от II интернационал) мжреат Мо
сква, мжреат себе си, мжреат и ра
ботниците, които се влачат подире
им. Толкоз по-зле за тях.

малоимотните, а се
работниците
пр~е¥р*щат в безплатни ч и н о м и ^
пжожавата w поискаха ежбранието
К ш и да бждат отзовани от коГ и с и Г а Л т о до какво жалксм. c«J
положение изпадна „голямата
шио
революционна" Б. К. П. на изпитаните тесняшки водители. Но не еж ли
т е в сжщото жалко и смешно поло
жение, когато отиват в парламента,
общините и окржзите? Защото, ако
• участието на данакоплатците в ко
мисията е една демагогия, за да се
хвжрли отговорност за данжците
вжрху самите „данъкоплатци," то
какво друго е участието на работ
ниците в изборите за парламент, оощина и окржг, освен една. демагогия,
за да са првхвтрли отговорноста аа
управлението в тях, вжрху самите маси.
Очевидно е, че опортюнизма, измената и предателството вкараха тес
няците в заджнената улица на „ре
волюционния парламентаризм," где
то те играят ролята на палячо за
отвличане вниманието на масата ра
ботници. Жалки и смешни „револю
ционери!"
•

•

.
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Барабар Петко с мжжвтв.

бе да кажат самата истина, кои е
причина за техното нещастие, защо
то тия нещастници ако знаят с камжни биха им счупили главите.
В духа на говореното взе се резо
люция, която се поднесе на Англий
ския, Френския и Италиянски консу
ли. След митинга, манифестирайки,
минаха край тия консулства с ви
кове да живее Англия, Франция, Ита
лия и- пр. Каква гавра с тия нещас
тни хора!
Другари ежотечественици, стига
сте се лжгали след тия думбази и
кожодери. Та кой ни докара до то
ва дередже, нали те? Нашето идва
не тук не е ли последица от войни
те? Кой сжздаде тия войни? Кой ни
прати по бойните полета? Кой ог
раби нашия имот? Кой разори на
шия семеен живот? Та не са ли тез,
които сега Ви говорят? Сжбудете се
другари и не се подавайте на тех
ните лжжи, те пак ви кроят нов кюляф, като искат да ежблечат и скжсаната ви дреха от гжрба, за да по
стигнат мржените си цели.
Никакви велики сили, никакви кон
ференции не ще Ви дойдат на по
мощ. Не се доверявайте никому, за
щото те пак искат да ни продадат,
но този пжт по скжпо, като не ни
оставят и това що имаме сега. За
това освободете се от това опекун
ство и вземете еждбините си в ва
шите ржце, като се наредите под
знамето на Революционния комунизм, за окончателна борба против
всякакво класово и национално роб
ство. — Прочее, ежотечественици, на
редете се на страната на революциония комунизм — Бжл. Раб. Ком.
Партия.
Тракиец.

Тесняците постепено вече усвоя
ват общоделската тактика — на об
щеграждански акции е буржуазните
партии. Ето един случай: в БРЕЗНИК
някой си подпоручик ЙОРДАНОВ
от 5 жандаркерийски полк, подло
жил на жесток бой двама войника
от сжщия полк — на единия счу
пил едната ржка, а на другия пук
нал тжпанчето на ухото. Това силно
вжзмутило Брезнишкото гражданство
(разбира се без разлика на поли
тически убеждения) и описва допис
ника на „Раб. вестник" (бр, гЗб^З?):
„на 27 март т. г. гражданството се
ежбра на протест (точно така, както
селените се, с ж б и р а т на - сел
ския мегдан за покупка на селски
бик) против тази постжпка на под
поручика." Пржв говори, разбира
се, полицейския социалист Михал Гео
ргиев и каза: гражданството треб
ва да «шее за армията и да гледа
да се изкоренет неджзите от нея."
JBTOP следва тесняка Д-р 10. Стефа
нов, на когото „бюрото на събрание
то дало само 5 —^ 10 минути за го
ворене." След това „Р. В." пише
„На ежбранието се изнесоха от граж
даните маса кражби и злоупотреб
ления, вжршени в полка." Но кои са
.тези граждани? „Раб. В." премжлчава да каже, че това са гражданите
'на всички буржуазии партаи (народни
В Чикмас Сокак!
ци, демократи, радослависти и пр.),
!които и като „бюро на ежбранието"Тесняците еж за парламентаризма са дали на" тесняшкия оратор само
и — демокрацията. Приказките за 5 — 10 минути- Чуден букет ни да„революционно" използуване общи jea Брезник. Браво!
ните, окржзите и парламента еж са
мо отвратителна демагогия пред ра
ботниците, за да се привжржат здра
во кжм буржуазната боклукчийска
кола. Напоследжк тесняците откриха
нова област за „революционно" из
(свободна трибуна)
ползуване. Те с пдлна пара и с вси j
чки сили се впуснаха в „Избирател ; Бургас. На 26 м м. града ни бе в
ната борба, около така наречените най-големия си разгар на приказки
„комисии по облагане-данакоплат- |и протести.
ците е данжк вжрху общия доход." ' Преди обед, културните друже
И трябва, да се признае, че тесня ства: адвокати, лекари, инжинери,
ците, в тая „изборна борба," както ]учители, женските дружества „Мив София, така и в провинцията по- лоежрдие" и „Самосжзнаиие,, имаха
женаха бляскави резултати. Ето ед („протестно" ежбрание в театжр Бо
на телеграма: „Ямбол 9 IV Днес рислав.
при избора в комисията по данжка
вжрху общия доход от всички 371 | Импозантно и величествено ежбданакоплатци — наши 341, за 6yD- 'рание на празни столове, с-словом
жуазията — 30 гласа. Победа! Крж- 'еойвдеейт и • пет души, единодушно
стев." (р. В. 234 бр) Наистина как прие, прочетената от адвоката Ченва „победа." Ямболските тесняци еж ..'ков, резолюция:
предоволни от нея. Доволни еж и : Гражданството протестира против
редакторите на Р. В. Ние обаче, пи посегателството на автономията в
таме, какви и кои еж тия 371 да [университета, като акт на насилие
накоплатци? Где е ямболския про вжрху един културен институт и по
летарият? Защо той е чужд на ва рицава правителството за неговата
вжтрешна и вжншна политика'.
шето тжржество?
Другари, борбата в университета
Но ето що пишат редакторите на е чисто котерийна, затова всяка на
Р. В. в брой 232 — 2 дни по-рано дежда в нея требва да изчезне от
от ямболската „Победа": „Вчера сут нас, а тоя вжпрос ще се разреши,
ринта се ежетоя в кинематографа когато пролетарията завоюва власт
„Надежда" — Ючбунар публично сж- та и вждвори революционната дик
брание, пред което дадоха отчет татура,
ком. избраници от I и I! гр. части в
комисията по облагане е данжк вжр
На сжщата дата, пред общинско
ху общия доход. Другарите ора
то
управление, Тракийското друже
тори обрисуваха данжчната система
ство
устрои митинг. За целта баха
на днешната джржава, изтжкнаха,
ежбрани
всички нещастни бежанци
че участнето на представителя'на да;от
краищата
на града и по близките
наноплатцито в тип комисии е одна
деаагогия, целяща да хвърли отговор- :села.
Говориха г-н Д-р Поп Киров и г-н
носта за дан. облагане вдрху самите
дананоплатци, че на тия представи Лазов за сполетелата беда тия не
тели не се дава абсолютно нинаква щастни хора и за нещастна Бжл
вжшншоет да защитят интересите на гария.
• Но. тия фарисеи срам и страх ги

|Рабо.тоически .глас.

На 2 т. м. разлепени беха из гра
да афиши, некой си Н. И. Котинчев
завжрнал се от Русия, ще говори за
положението в Сжветска Русия.
Масовата тесняшка организация,
счете нуждно да бойкотира това еж
брание и отиде на увеселение в двор
ното си место.
Този мерзавец, се гаври най-безежвестно е руския работник.
Тесняшките адвокати, официални
комунисти, не се чувствуха зоджлжени да вжзразяват.
ВАРНА. Келнеро-готвачите в Вар
на, организирани при тесняшкия син
дикален сжюз, влезоха в конфликт с
господарите от бюфета — Морска
градина — партийни членове на тесняшката партия.
Работниците келнери и готвачи
поискаха от господарите комунисти
едно скромно „парче хлеб" -повече,
от миналата година, поради поскжпването на живота, с два и повече
пжти от миналата година. Обаче как
се отзоваха тия тесняшки партийни
членове на исканията на работни
ците? Те не само, че не отдадоха
значение на тях, но с нахалството и
надменноста на силни боржуа — на
верно и с ежгласието на партията
— се вжзползуваха от свободните
ржце на пазаря, за да парализират
още в зародиша всека инициатива
на борбл от страна на кенлерите
през летния сезон,
След джлги пазарлжци чрез по
средничеството на партията, келне
рите се сжгласиха да приемат иска
нията на господарите.
1) Заплата 800 лева месечно.
2) Че никаква стачка през летния
сезон нема да обявяват и
3) Че еж сжгласни да приемат зес
трата от 10 души стачкозаместници
в секцията си, които те, господари
те, още от сега еж ангажирали.
Работници» презрете комисионе
рите е вашия труд — тесните соци
алисти.

Сообщения.
ЦИК най-настоятелно поканва ор
ганизациите и групите да внесат припадающата им са част от сумите по
отпечатването на позиви, манифести
и напоследжк майския позив, които
им еж вече разпратени. За целта
ще получат сметки, но това не треб
ва да ги спира от да пратят сумите,
размера на които до получване на
сметките сами да определят.
ПОРАДИ претрупан материал в
редакцията, некой дописки и прево
ди не можаха да се поместят. В сле
дующий брой това ще се направи.

