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ните предприятия) в частното сто- потосмукаческите наредби: извжнпанство.
редио с парична премия заплата
(средно от 90 до 120 хиляди рубли
п'Но сега с птлна очевидност може
Известният на целото пристанищно работничество в Бургас
ila се констатира,-'че pavombuuunw ив ден), която изисква много напрег
нат и интензивен труд. Работни-.
Д
служащите в джржавните предприя
• .".
Рците тук нищо от джржавата не
тия
работят
при
най-добри
условия
сжщо пристанищен работник, 26 годишен, не е вече между живите.
|
получават и даже не са членове на
в сравнение с работниците в частно
В часове на отчаяние от злата си работническо сждба. изгубил за? то стопанство. (Курсив в оригинала) кооперациите.
В кафенетата и гостилниците (да
момент своята лична и класова задача на работник борец, вчера той,сам!
Многочислените процеси на част
"тури край на своя мжченически живот.
ните капиталисти по градовете и отбележим, които извжнредно много
Той беше деен член на Бургаската Работническа Комунистическа? целата ежветска република (а осо наникнаха от гладното време и лес
Група и безаветно предан' распространится на «Работническа Искра". I бенно в тжргово'индустриалните ното водене на тжргувията в тех)
Покланяйки се пред неговия труп, ние, неговите идейни другари,^ центрове — Москва, П е т е р б у р г , заплатата на труда е най неопреде
даваме кпетва, че ще проджлжим с още по-голема вера и неотстжпчивоа* Ивано-Вжзнесенск и пр-) показват лена има и такива гдето келнерите
неговия работнически идеал— унищожението на днескашния мржсен| това. А произходи щите сега излед- не тюлучават никаква заплата, а
.буржуазен строй — източника на всички работнически страдания.
j. вания частните предприятия откри живеят исключително от „бакшиша*.
На кжсо казано, —•• обикновенна
. Бургас, 22 май 1922 г.
•
'' [ ват най-очебиющи нарушения на
картина
на експлоататорското про
закони на защитата
От Бургасната Работничесна Комуншшка Immi елементарните
на труда и изискванията на сани изводство. Синдикатите, на които е
вжзложена борба'та против наруше
тарията.
нията на джржавните закони по за
В по големата си част капитали щитата на труда и др. п. предстои
стите господари — от дребния и голяма работа по отстранение неноредрия „калибр" (тжй като привли малностите в частното производство".'
чането на едрия капитал се започва
Утешителното за автора на ста
Европейскитв работни маси са оИталианския, Француския и Гер-! от скоро време) еж успели да се тията е. че заплатата на труда в
безоржжени, а най-реалната и држз- манския пролетарият, а така сжщо'- прояват с всичките си отрицателни джржавните капиталистически пред
ка капиталистическа власт — мили и пролетарйята в другите страни е* черти, и техните експлоататорскй приятия е по добра и че джржавата
таризма — е жива. Водачите на дезорганизиран и умаломощен. Кле-; наклонности се вече виждат в всичко,. все по вече се „старае" от частния ка
Чуствоващата се безработица,усил питалист.
.
пролетарйята, от две и половината мансо казва за француските рево
и третия интернационали, се сжсте- люционери: „между тях и нас, това'. вана още от глада сжздава силно
Дошла ли е работата в Русия: син
зават в областа на теорията, а ма е вжпрос на сила". Оргешжт ежив^ стремление кжм парче хляб, макар дикатите да урегулирват отношени
сите оглупяват в мизерията си. Ми- а италиянските фашисти заплашват, то да е~. и сжвсем твжрдо. Забра ята между труда и капитала при
стицизжм на всякжде — воля за италиянския пролетарият с реаа| вилия се вследствие на глада селя „Диктатурата на пролетарйята" в
действие — никжде. И Версаил, и „От тук пе се минава" и чертаяттаг,. нин, простата жена, която не е спо ежветска Русия, то значи, че тжзи
Сен-Жермен, и Трианон, и Севр, и зи граница с неговата кржв, Това собна кжм борба. — се явяват много „диктатура" в лицето на йсямтекапт
'Брюксел, и Рапало, и Кан до Генуа са факти, с който ще се справи само добжр работнички материял за част клали" е приела вече формата, на
доказват, че капитализма надига революциония работнически интерн ния капиталист. Безпощадната ек „власт неутрална" в борбата между
.
глава. В другите спорища имаше национал, като пробуди робските- сплоатация и просяшката заплата труда и капитала.
Иначе и не може да бжде, щом
грижа, в Генуа обаче — само смет маси, като ги издигне над 1919 год., '. на "труда се явяват обикновенно
ежветската' власт в Русия призна ча
ка. Имаше наивници, които искаха като ги поведе на щрум и като тй;, явление в-частното стопанство.
Особенно силно е приложен жен- стния капитал и даде концесия на
да изгонят от Генуа политиката и вжоржжи и изправи срещу смжртаД
"докарахайещага?да^^ ггак,*'м¥: ^гйне--- • зй-даг-бжде убит•"зеегр'а'Гкой'!0 стро " ския-и-'детския-труд-в-най-вредното> •-'•капиталистите в -производството,*™
производство, като химическото и им отстжпва и в общественните от
необходим паралела Бисолати—Чи ши клетката си.
черин! Имаше и има други, които
Войната, почата, неизбежна ш'шаособенно в кибритното и др. В гр. ношения, като от Власт ежеемскипжк не чуха и не чуват язика на. . ще сплоти всесветския пролетарият Александрова в Украйна е отбе •пролетарска класова се превржща вжв
тжрговските договори, на междуна под знамето на революциония ра лязан и предаден в. сжда, случа'я че власт „общегражданска", в която се
родните джлгове, на концесиите, на ботнически интерноционал. Днес под в една сравнително голема кибри протжпяват класовите противоречия
белгийските, француските и английс- това знаме са само здравите, с ясен тена фабрика от 52 заети работ и борби.
' ки банки и чуха само този на „Стан- класов поглед за историческата нег ници, вжзрастен немало ни един. « „Общегражданската" власт е всепри това е кога< и всекжде при капиталистичес
дард Оил Компани" и не разбраха, обходимост пролетарски елементи. З а б е л е ж и т е л н о
че Англия иска мир, защото той се .Масите ще станат и се наредят под . ржета не борческото настроение у кото общество омо буржоазна, за
га е по-износен за нея, че Франция това знаме, само под камшика на ' капиталистите от тази фабрика, щото тя стоейки на интересите на
- който на предявените им от страна' частната собственност санкционира
иска война, защото иска пари и че страданието и отчоението.
Войната, като криза на економи- на трудовата инспекция най еле експлоатацията над наемните про
Италия тжрси Сжветите, за да полу
чи отсрочка на джржавните си по ческите кризи, е най;великата учи ментарни и най законни искания летарии.
Крепоста на диктатурата на про
лици и защото няма ни желязо, ни телка. Пацифизмжт е за залите и тези фабриканти, които по най не' ; • ' • ' • ! стеснйтелен начин еж експлоатирали летарйята в Русия е предадена от
вжглища, ни петрол. За Урал тя мегданитетжрси Чичерина, за Хераклия—тжр
•Живите нужди на капиталисти?. децата е по 12''-часов работен ден, вжтре, ето какво ни раскриват факти
си Турците.
ческия свят ще наложат новата им-, отговорили с локаут и затворили те в горната статия. Пред Руския про
летарият днес се изправят стари
периалистическа война, която не-j фабриката.
И всичките тези сметки са реални менуемо ще се превжрне в • граж]
те задачи за ново срутяване на ка
Резултатите;
от
изследванията
на
до толкоз, до колкото е реална вжз- данска война, защото най-вишата;
питализма и вжзстановяване дикта
можносттв да се впрегне в ярема форма на класовата борба е вой-{ чаеното производство в Петербург турата на пролетарйята, чрез помоща
се
изяснява,
че
работническата
iaна много по страшна експлоатация * ната.
,
•''. плата в частното производство "е ' на нова революция, която требва да
пролетарйята.
Бухарин «дно време казваше^ много низска—тя се колебае между закопае в развалините на буржоаания строй и сегашните „вождове"
До обновата на света може да се който е разбрал от нсторята, че На-] 15 до 150 хиляди рубли в ден.
отиде само чрез разрушението. Пжр- палеон I е бил само един велик им.-|
В текстилните предприятия (глав на руския пролетарият, които го до
вата и най-главна задача трябва да перагор, той нищо не е разбрал".' но в. малките работилници — пле ведоха чрез предателство от рево
бжде, как да се минира този пжкал, Революциона.Русия от 1917, 1918 и тачници са срещат недопустими на люцията и неговата диктатура до
който се нарича капиталистически 1919 години си постави великата рушения на джржавните законопо капиталистическата експлоататорска
организация.
задача: да ускори историческия ка-, ложения. Работниците- работят при реставрация,
Не е безинтересно да се конста
Болшевишката стопанствена по таклизм. Русия на джржавния капи страшен студ и при лоши санитар
литика вкара пролетарйята в страш тализм, на селените, на. вождовете ни условия. За пропуснато време тира, че при многохилядните и ми
или за престояване без работа при лионни заплати на Руския работник
ни противоречия и постави в безпж- изостави т з и велика задача. Русия
1
тица тия, които имаха пжт. Рефор- на. Ленин иска, „мир еже света' и. повреда'на машините не се плаща хлеба струва фунт (453 грама) до
. мизма и „революциония реформизм';, се готви за тжрговия. Революциона-; нищо. Заплатата на труда • не над 100 хил. рубли, а килограма значи
както го нарече Зиновйов, носи са та работническа Русия няма да,ос минава един милион и двесте хи до 250 хиляди близо V» милион
мо вжзтановление на миналото. Тжр- тави да пропадне великото идело: ляди рубли, вжпреки това,, че син рубли. — Руския работник значи
говската конвенция* Чичерин — Ро- от Октомври 1917 г, и заедно с ре диката е установил тарифно некол- работи за един килограм хлеб на
волюциона . Европа и Америка ще ко пжти по-висока заплата от тжзи. ден в прехвалената от вождовете
тенау, сжщо, носи вжзтановяване на забие
смжртоносния си меч в сжрдНа много от заводите на металур- . „работническа" република — при
миналото, а английския „мир" уве цето на
Звера.
гическата индустрия еж в действие системата на джржавния капитализм.
ковечава войната.

ДРУГАРИ РАБОТНИЦИ, '•.-.

Ввера счупи клетката си

Кжм революционния

Положението
Берлинския официоз на Руското
Сжветско правителство. „ Н о в ы й
Мир" дава блестящ материял за за
познаване с условията на труда на
наемното работничевтво при фал
шивата „диктатура на пролетарйята"
в работническа Русия, над която
господствува джржавния и частен
капитализм.
В статията „На стопанския фронт"
от 31 март № 77, ето що се раз
казва:- ::

„В пжрво време на новия иконо
мически поврат (т. е. кжм капита
лизма б. н.) много от стопанственните работници (джржавни функ
ционери б. н.) се боеха от това, че
конкуренцията между частния ка
питал и джржавната промишленост
ще доведат до много печален ре
зултат: частния капиталист ще може
по добре да гарантира работниците
и служащите и работническата сила
ще «е устреми (даже от джржав-

ПРОМОРМ

от целия свят.

Другари по борба, пролетарии!
Само четири години се изминаха пролетарски, строго противокапитаот как - социално политическата ре листически" комунистически интер
волюция на руските работници и национал, който свободно и откри
селяни, стремящи се кжм свобода, то даде верна и честна клетва пред
бе навред радостно посрещната (в световния пролетарият да бжде ве
редовете) всред всемирния револю рен и честен вожд ип борбата за:
ционен пролетарият с най-светли на ежбарянето на капитализма и уста
дежди в приближаващата се светов новяването на пролетарската дикта
на революция. Едва три години еж тура. Но сега вече, след този красе изминали откак в Москва бе сло тжк период, този интернационал,
жена оановата на „революционния реден ж бемаветне-героичната бор-
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те водители — срещу какви отстжкомунизм, за да изградим нашата за пки и вжрху сметка и заблудата на
ба на най-добрите идерлисти, които
водска организация. Защото само тя кого дружбашкото, правителство
някоги света е познавал, отиде по
ще ни"доиесе освобождение от днеш • прави това благодеяние на уволне
пжтя на своя изменически предше
ния
кжрвав гнил обществен строи.
Империалисте
сменят
лакеиге
си.
ственик — 2-ия интернационал. По
Да
живее заводската организация ните веднаж от него учители. Напра
образ тези два интернационала не
вете сами заключението си от това
I „Английският в. „Комунист" сж- .:? . . . - • • .
Дарводелец.
се отличават в принципите, а само, общова следния интересен факт:
и си дайте точна сметка за пжтидо. известна степен, в формата. Два Лидера на английските железничари ,,
щата, по които ви во_^1БК^партия.
Отстдпните продължават.
та всецяло се покланят на опортю- и председател на Амстердамския ин к
низма и реформизма, двата се опит тернационал Дж. Тоиас, който се от ~ От отчета на транспортния сжюз
ват „да подобрят положението на личи като добжр лакей на буржуа- за 1921 година се вижда едно сил
раб. класа" по пжтя на гибелния за зията през стачката на минйорите, но намаление както на абонатите
интересите на пролетарията сжтру- счел за свой джлг, заедно С други на вестник „Транспорт" така и на
дничества и с компромисна полити те високопоставени лица, да подне членовете; Това рушение продъл '• .ХАСКОВО. I Май, денжт на ре
ка с обединения капитал; И двата по се подаржк на принцеса Мери в де жава и през 922 год. Синдикалните волюцията у нас се чествува не по
този начин задавиха и задушиха ре ня, на., свадбата й, станала неотдав ^водители, намирайки се в безисход- тесняшки, с маскаради и веселби,
волюционната енергия на работни на. Томас купил скжп писмен при но положение и поели тактиката на подобно на буржуазните праздненческите маси, в момента, когато те бор и го занесал в двореца. Но тук III интернационал, 'еж готови на от- ства, а истински революционно.
бяха готови да излязат на последен го постига малко разочарование. Ко : Стжпки пред боржуазията дано по " Праздника на труда от тази го
дина ще бжде записан в историята
бои с капитала.
гато принцесата лично благодарила тоя пжт спржт рушението.на изжи
Формалното различие по между им на гостите,' които донесли подарж- велите времето си синдикати и ето на работническото движение с зла
тни букви, защото революционните
в одушването на световната рево -ци, Томас не бил приет и благодар- ; че отстжпката не закженя.
люция се сжстои само в това, че 2-ия носта за него била предадена чрез . Сжгласно новия закон за джржав- работници от Б. Р. К. П. за пжрви
интернац. винаги е вжрвял из този един слуга. Колко ли много е стра , ните служители, всеки сжюз е длж- пжт се отделиха от"дребнобуржуазпжт, когато Московския интернаци дал добрия поданник на англий ' жей в срок от 3 месеци след публи ната паплач, и високо адмирираха
онал '— поне неговата руска секция,, ския крал и председател на Амстер куването му в Джржавен вестник да на две свои ежбрания сутринта, и
обед, значението на«1 Май, ка
за известно време беше тржгнал" дамския интернационал."
' депозира' устава си в окржжните сж- след
то ден на революциятапрез осветителния огжн на револю
,
дилища
за
утвжрждение
Бжлгарски(Раб. вестник бр. 253)
Организацията.
ционната борба. Но позорно изоста
II „Виктор Емануил (Итал. Крал) , те „революционери" от транспортния
вен от другите секции, той се втур разговарял няколко минути с Лоид ' сжюз изпадат в двоумение, свикват
-• ВАРНА. — Стачката на работници
на в политиката на компромисите Джорж, след което се отправил кжм • делегати от секциите и под. хубави-~-тжй приятна и добре -дошла за заднята част на парахода, посред ' те думи" на водителите, вземат ре те мелничари при мелница „София"
другите секции, защото руската сек шпалир от дипломати. Като стигнал ш е н и е да-се даде устава па ушвжрж- се провали на 28 т. м. без успех за
ция искаше да заджржи сжв. власт до левия фланг на дипломатите де < дете След като транспортните ра стачниците.
Ржководството на тая стачка бе
в ржцете си- Втория интернационал то се намирали сжветсните делегати, ботници помислиха „а тия хора по
хвжрли пролетарията в кжрвавата един адютант посочил на краля вече разбират от нас г— повече раз в ржцете на помирителите между.
баня за.интересите на капитализма, представителите на Русия. Нраля се бират нашите нужди" се хвжрли ус- труда и капитала — тесняшки угое
а Московския интернационал заведе спрял и адютанта му представил Чи . тава в ржцете на буржуазията да го ни бюрократи. Техната сервилна, комилионите работници, като послуш черин, Виктор Емануил отдал чест поокастри а принципа класова не- леноприклона молба, която о щ е в
но стадо в краката на капиталистич. по вбено му. Чичерин се поклонил ;премирима борба се преобжрна в пжрвия ден отправиха до господа
класа за тжй желаното от нея „вжз- почтително, след което краля снел : примирима и се тржгна по пжтя на рите да удовлетворят „скромните
становяване" (на капитализма б. р.). шапката си и разговарял най-сжр- •• отстжпките -— по пжтя на легализма. искания" на стачниците, даде да се
Последствията от това сжзнателно дечно с сжветските делегати." .•- - j, - Транспортните работници трябва разбере, че нейния крах е неминуем.
Вжв време на борбата, когато ра
преклоняване на революционната
-.
(Раб. в-к бр. 248) | да знаят, че ние комунистите високо ботниците
беха гощавани в клуба с
борба за световната революция не
требва
да
джржим
факела
на
неприТия два цитата вземаме от „Ра :
закжсняват да се.прояват, В всички ботнически
революционни
фрази, господарите
миримата
класова
борба
за
да
осветНаистина:
страни, най добрите борци се отна какжв позор -вестник."
. ляваме пжтя, който не чрез отстжп- чрез своите агенти опиваха покржчза
Амстердамския
ин
сят с отвржщение кжм тези органи
и каква „Слава" за ки и легализм а чрез смели и ре мите некой от работниците, за да
зации, а в Сжвет. Русия повече, от тернационал
третия
,,революцион."
интернационал : шителни борби ще ни доведе до ос- раздвоят техната солидарност, бла
колкото в другите страни, не само
годарение предателското малодушие
Лакея Дж. Томас умре! Да живей вобождениетозащото там дребноборжуазНата „ко* • лакея.2.—
проявено от „идейните ржководитеТранспортен
работник.
Чичерин!
Пжрвия
се
захмунистич." бюрокрация с старание вжрля на боклука след като служи
ли" на стачката.
и с всички средства на корупцията на буржуазията. Втория тжржестНеотбвлязана тесняшна победа. Тес
Работниците един по един се вжри тиранията на западноевропейския . вено се туря в служба, на империа- няшката партия провали високо на наха на работа. Техния революцио
капитал, но и за това че революцион
за да бжде утре запратен дигналото се революционно движе нен дух е снишен, но не сломен.
ните членове на комунистич. партия листите',
на боклука при пжрвия. — Ликуват ние на бжлгарския пролетариат през Те разбраха че да очакват с хрис
насилнически се изгонват от нея, тесняците,
защото „славата" на Чи /1918, 1919 и 1920 години и лепна тиянско смирение милост от госпо
нови пролетарии не се приемат, а черин е и техна
|^на челото си позора на малодуши дарите. както ги учат капиталисти-„слава."
всички рязко-опозиционни другари • Някога Янко Сакжзов
. се гордее ето,измената й предателството пред те от" кооперация „Освобождение",
се хвжрлят в затвора. В всички дру- * ше, когато отидеше в. двореца,
бжлгарската пролетарска революция. ще носят за джлго о щ е тешкото
ги'страни секциите на 3 интернаци щото цар Фердинанд „разбиралза
Обаче, напоследжк тя вписа в своя бреме, на убийствената мизерия и
и
онал тжргуват п о х с ж щ и я ' начин с "уважавал силата на партията му."
.актив такава голема „революционна гладна смжрт.
капитализма и социал-предателите.
Работници, презрете, тесняшките
Работници прогледнете!- Вижте .победа'.', която, ако тя днес от ре
Те се стремят от целата си душа да
волюционна скромност премжлчава, агенти — крепители на нечуваната
позора
на
царските
„комунисти,"
сжздадат „чисто работнически пра
то Б- Р. К. партия не. може да превителства", които би били верни както видехте позора на . царските мжлчи и да не я изнесе пред очите капиталистическа експлоатация.
„социалисти"
и
се
отвратете
от
тях.
стражи на капиталистич. вжзстано:
СОФИЯ •-- НА втория ден на Ве
! на бжлгарския пролетариат.
вяване „в любовта и послушанието
ликден широките предатели и веч
Ето тая „колосална" г-победа:
кжм благото и многострадално оте
След общата политическа стачка ните подлоги на буржуазията бяха
чество". Вжрху този договор преда;! на железничарите и работниците от свикали митинг в „Юч Бунар" на
телския единен фронт сложи своя
всички производства, разбойничес- ул. „Пиротска", предварително раз
печ"ат безвжзвратно. Но всички тези
(свободна трибуна)
-j кото дружбашко правителство обяви гласен с километрически афиши от
машинации, както и всички наказа
*;• небивал досега кржетоносен поход добрите циркаджии, които щеха да
телни закони и други- насилнически - ХАСКОВО.
против учителите комунисти от Б . К. викат на трибуната. Целата широ
' мерни но правителството не ще,
От неколко време насам има раз- партия и с прочутото окржжно 101 ка пасмина от разните нрайща на
спрат все 'Повече нарастващите движвание между джрводелскиге ра уволни маса такива учители из це София се беха стекли и вжпреки то
економич. и политич. условия. Този , ботници за „повишение дневната лата страна. Сега министерството на ва не приежтетвуваха повече от 250
натиск приближава пролетарските надница, за спазване работното вре народната просвета, в лицето на сж- — 300 души. Работничеството даде
маси кжм светов. революция, която ме." По този случай тесняците пак щия палач на народното учителегво заслуженото на тези, които проли
те требва да осжществят, ако не ис демагогствуват, по един най-безпо — м-р Омарчевски ~- издава запо ваха неговата кржв.
кат безнадежно да се вжрнат кжм добен начин.
вед № 1134 от.22 март т. г, с-която
На митинга приежтетвуваха и 10варварство. За това те през главите
От джлго време ний джрвод ра повржща поимено правото на учи- тина
наши другари и през всичко
на своите вождове се обединяват под ботници се канехме да се сжберем телствуване на всички уволнени учи
нашето знаме и с железна , сила, и'обмислим вжпроса за о р г а н и  тели по окржжно 101, членове на то време джржаха напрегнато вни
манието на приежетвуващите. При
която се исковава от неизразимата з а ц и я .
Учителската Комунистическа Орга свжршването, когато се ежбраха по
нужда и от сжзнанието" за своето
Най-после хора с подла и сервил- низация и Б. К. Партия (т. с.)
вече наши другари, опитахме се да
класово положение, ще разкжсат ве на натура поеха ангажимента, по за
Очевидно, че тая „победа" надали вдигнеме трибуна, но полицията раз
ригите на своето поробване — наем- повед, разбира се от деребеите от
ническото робство за да установят М. Р. С. при' Хасковската тесняшка надминава славните „победи"и„при гони присжтствуцащите, които се
здраво диктатурата на пролетарията. партия, да се свика сжбрание и то добивки", на великия бжлгарски У- беха разделили на спорящи групи
чителски Сжюз на основните учители готови да се сбият.
За да се подеме вжв всички стра в кооперация „Освобождение".
Софийските работници ще имат
ни на дело револ. борба и с всичка
Всички бехме изненадани от фак в Бжлгария. .• , . . ' ' . • ' .
Учителската Комунистическа Ор за напред- често случаи да видят
сила да я разпространят всред про та, че наред с нас беха дошли еле
летарските маси и в сжщото време менти чужди на работ, класа (като ганизация и Б. К. Партия (т. с.) каз наши трибуни.
успешно да противодействуват на еснафи и големи адвокатски чада). ваха и казват и сега още, което е
СЖОБЩЕНИЯ.
измяната на всички опортюнистичес- Не по желание наше се натрапи чо нзпдлно верно, че тия „огромни" по
беди
и
придобивки
еж
извоювани
с
ки—реформистически — работничес века от тесняшката организация, за
застроен от Управителния Сжвет на' , О Т НАСТОЯЩИЯ БРОЙ ЦЕНАТА
ки организации стоящи за сжтруд- да ни научи какво да правим.
^ВЕСТНИКА, ПОРАДИ ПОСКШ1ничеавото и вжзтановяването на
Вжпреки забележката на некой Ь. У.- Q • пжт от канцеларията му до ? п Н Д Т 9 , т ПАРТИИТЕ И ПЕЧАразклатения междунар. капитализжм, работници той има тупето да изле Министерството на просветата. . . . 2 У £ У Д В 0 Я В * - Kfl TO ОТДЕЛЕН
И ние, революционните комунисти
пролетариите които виждат необхо- зе пред нас цел час да ни забавля
от Б. Р. К. Партия, си задаваме вж БРОИ СТРУВА 1 ЛЕВ.
димоста от тази борба, трябва да ва с старата песен на нов глас.
проса: Ако за всичко това, Б У С т п З Д ^ Д И А Ц И К С Е ИЗМЕНЯ
се готвят за боя и да се организи
Ц,р. джрводелци,
рат в Раб. Ком. Партия.
Бждете на щрек, защото нашето е принуден да пречупва на пет своя ТАКА: 25 ЛИНИЯ Ке 2 IV УЧ.
Из тези революционо пролетарс сжществувание е застрашено. За нас гржбнак, като е направил и прави
Всички настоятели на вестника да
ки образования трябва да се обра нема избавление, освен в самите нас. пжт от своята канцелария до минизува истински пролетарски интерна Ние сме силни в работилниците, в стерсвото . и . обратно, то к а к в о изпратят ведомост-равносметка найционал, интернационала но дейст фабриките, в завода; там гдето сжз- требва дя е направила „революци кжено до 10 юни, като приключат
вието, Комун. Раб. Интернационал. даваме богатства, и печалби, а не в вината» 3и0 0масова
Б. К.к о лПо ^с р т и ? ? ? ? ) и настоящия 12 брой, за всички по
0 8 3 ТЙЯ
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^ н а " по лучени броеве, е ясно обозначение
Да живее революционната между клубовете!
от кои брой колко еж получени, кол
народна класова борба!
Пропийте се от здравата маркси— Сигур щ е да е направила ВМР. ко продадени, колко броя остават и
Да живее всемирната солидарност ческа мисжл:. „Освобождението на
на борящите се пролетарски маси! работнкците"е- дело на самите тех" стодбикиовен пжт ~ ufoce и ще д а каква сума еж испратили и ако не
еж изджлжени, да се напжлно изДа живее диктатурата на проле К. М. Опрете се на собствените си се е прегжнала 101 пжт ПОРП Т Д «
Риете.Омарчевски
и
С
е
л
а
^
я
т
Г
;
джлжат.
Тия ведомост-равносметки
тариата!
сили и упование и тржгнете по пж
б0Тници от
от
1—12
брой вкл. обезателно да
Герм. Раб. Ком. Партия.
тя на революционния, работнически н и . !
тесняшката кому
Л т " Р ° в е Р е н и и приподписани
нистическа партия, зопитайт. В 0 Д .
от М. Контр. комисии. От ЦКК

Из печата.

Партиен живот.

Работнически глас.

