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всички опортюнистич. и реформи
етични методи се отхвжрлят, като
ред на предстоящия I редовен контрареволюционни.
Истинските комунисти в Русия, кои посничество, защо сме се борили за (по дневния
конгрес
на Б. Р. К. П.).
то се противопоставят на „единния революцията, не ли сме се борили за
Отхвжрля се парламентаризма, поЗаводските организации еж плод неже той до сега не е дал никакви
фронт" и „джржавния капитализм" класовите интереси на пролетарията,
и които стоят на гледището.на Ком. за унищожаването на частната соб на революционните борби в Герма резултати и еже нищо не е тласнал
Раб. Партия в Германия, приживя- ственост и за премахване надничар- ния. По своето естество те са най- революцията, а напротив убивал е
•ат една смела и тежка борба при сиата система? Другари, такова едно близко до ежветската система. Не духжт на работниците и е сжздавал
извжнредно мжчителни обстоятел освобождение вие не сте извоювали, обходимо е вжв всички страни да опасната илюзия, че други вместо
ства. Винаги гонени, винаги зат Не ще спечелите победата и не ще се основат и развият подобни орга него могат да водят борбата чрез
варяни и поставени вжн от законите, бждете в ежетояние, до като не се низации, защото епохата, която пре парламентарната трибуна и чрез
истинските комунисти требва неза явите организирани, като класа за { живяваме е крайно реаолющюна и разни преговори еже капиталиститеконно да работят като никоя друга себе си, до като вие не престанете } капитализма навсекжде е в своята Сжздават се водачи еже силно над.
партия; ето защо ние публикуваме да служите на апостола на „един- } смжртна криза. Да се копират, оба мощие, дейноста на които не може
един от манифестите, който е из ството" и до като вие непрестанете | че, методите на борбата и органи да бжде друга, освен контрареволюдаден и печатан на пишуща маши да вервате в работническата „общ зацията вжв всичките им форми, циона. Те заджржат борбата на ра
на и който е разпространен между ност" и мир с буржуазията вжз ос такива, каквито еж в Германия — ботниците и в най решителния мо
руските пролетарии. Този манифест, нова на техните сжществани усло- •'[това ще бжде неестествено и без мент я отклоняват, като я отвеждат
който предаваме текстуално, требва вия за сжщестзуване на частната ' полезно. Ние ще се ежобразяваме с в парламента и от там приготовля
да стан* достояние на всички работ собственост и за използване на ра- л. економическите и производствени от ват „страшно поражерие."Така бе в
ботничеството.
: ношения в нашата страна.
ници в Бжлгария.
нас през 1919 година, по време на
Незабелезвате ли вие, колко хао- ' Наистина, в нас заводи, които са общата стачка. Общия Раб. сжюз
МАНИФЕСТ
тично е класовото сжзнание на ва-Ч ми да представляват цели армейски (юниона) се стреми кжм диктатурата
Работници и селяни не Сжватска шите водители, които разрушиха\v корпуси — нема, обаче капитализма, на целата пролетарска класа, а не
всички придобивки на пролетарската който дойде до едно безиеходно на една отделна само политич. пар
Русия!
революция? И вжпреки това, тази ежетояние и е в невжзможност да тия — затова той се опжлчва про
1
След като Ямстердамския 2, 2 /з пролетарска революция е в поло-,' проджлжи по нататжк своето нацио-. тив тия именно днешни пролетар.
интернаяионали показаха достаточ жение да ни изтржгне от тая бе- , нално и интернационално сжщест- партии, които еж на базата на пар
но своите блуткави лудории, след зизходност, в която капиталистиче-.; вуване, ни налага такжв тип орга ламентаризма и синдикализма, които
като пролетариите сжзнаха, че тия ските продажници на комунизма ни'{ низация, която най-сигурно чрез водят исключително легална, опорорганизации еж най-силни интерна доведоха.
своите методи на борба ще наложи тюнистична и реформист, борба. На
ционални ежтрудници на капитали
господството на пролетарската кла шата партия отхвжрля всички тия
Световната икономическа криза и са. Това е типа на заводските ор методи. Отделните й членове еж
стическата буржуазия и като стана
преди всичко членове на заводските •
понятно, че революцията в всичките нашата стопанствена катастрофа не ганизации в Германияорганизации.
свои стадии на развитие, к?.то не ще се подобри чрез никакви общо
Ако
капитализма
в
своите
послед
работнически конференции, вжншни
можа да даде един общ пжт и цел, ефекти,
ни
гжрчения
се
стреми
да
се
орга
Партията групира около себе си
и плебисцити. Не {
всички пролетарии започнаха да се требва даизбори
низира в всичките си разклонения най-издигн. част от пролетарията.
ни
отклоняват
от
неиз
групират около изнудвачите, рефор бежно историческия пжт на проле- ;' — да се картелира и тржетифицира: Тя е авангвард в борбата и увлича
маторите и „червения" дребнобур- тарската ргволюция никакви поли- ; в едно от разните заводи, фабрики, останалата част. Требва да се знае,
^жуазен интернационал, като се на-г тически (класови) интригитна опор- i;.предприятия, мини„ .M_.,Xv.Au~„T9.?iL.~ue_j^MQ„B«Jipoueca„jrta-_6op6aTiL_.e^ _
т
"деваха" от тях да получат едно"' по " тюнистическите водители. Пжтя на требва да подскаже на работниците, вжзможно обединяването и класостоянно стремящо се развитие на пролетарската революция требва да че им е необходима такава именно сжзнанието на работниците. Пар
световната революция, при силната бжде осветлен от факела на ясно организация, която да ги обединява, тията требва да се ежетои не от
подржжка на Руската пролетарска сжзнаващите истински пролетарски , не само по професии, а и по.про водачи, а от най-издигнатите и са
, диктатура. Година не бе изминало от интереси и с огнената безпощадна изводства, и общо от всички кло моотвержени борци — революционе
основаването на червения дребно- критика да се ежбуди революцион нове — в един общ сжюз. И не са ри. Такива, не само до момента на
борж. йнтернац. и последният затжна ния дух и воля за победа. За из- мо вжв всека чотделна страна, а и революцията, но и през нейния пе
в блатото на опортюнизма и рефор пжлнението на тоя задача, нашата международно. Общия раб. сжюз се риод, ще бждат малцинство. Затова
мизма. Червени, които почнаха да група на революционните леви ко- •: изгражда отдоле и стремежжт му не може да се очаква грамадната
се наричат, маскираха с революцион мунисти ви поставя в отговорност,, ще бжде да обедини в една единна маса да се организира в партията и
ни фрази свойта непжлна действи за допуснатите грешки в хода на организация целото раэотничество. тогава да се отпочне борбата — това
телност и отбегнаха от революцион революцията. Обаче непредвидените У нас в градовете и тям, гдето се е работа след революцията. Нашия
ната тактика. Чрез всички свои ор грешки, джлг се налага на проле срещат наемници вжобще — те ще стремеж е единството на партията
гани те призоваха автоматически ра- тарията да ги прости. Чрез грешки, се организират по производств, об и заводските организации — а това
- ботническата класа да се ежедини и поражения, требва да крачим с си ласти, по окржзи и т. н. от всички изключва диктатурата на партията
и изважда на сцената диктатурата
в „единен фронт" с меншевиките и гурна стжпка кжм победа. Работ професии в един общ сжюз.
това днес не е вече проект или ници и селяни незабраьайте, че нищо Изпжлнителните тела (а не упра на целата класа.
фантазия, този искуствен фронт, няма да загубите в тая борба, освенвителни) ще бждат само работници, 1Г« • i ~ ' i '" —
'•
i
1 щ¥|
ежбрани в един вид ежвети, което
това ново изнамерване на вождове вашите верши.
се избират направо в фабриките,
те е почти факт, който незабеляза
Нашата задача, като революци работилниците, мините и т. н. От
но бе подготвен от водителите. Чрез
тая смешна игра и чрез Генуезката онни комунисти, е, пжрвида укажем делните ежветници еднакво еж ан на Баварските политически зат
конференция искат насилствено да и посочим винаги сериозноста но гажирани в производството и следов.
ворници — революционни
притжпят нвежвместимите противо момента. Не се сжмняваме, че вие постояно еж под контрола на ра
комунисти.
положности между пролетарията и достатжчно сте познали разликата ботниците. Всеки един ежветник мо
между
„единния
фронт"
на
Л.
же
да
бжде
сменен
в
всеки
момент.
Пролетарии! мжже и жени. От
капитализма, между онуждените и
Задачата на тия заводски органи три години вашите братя в Бавар
изнудвачите. Независимо от настоя Джорж с Ленин от една страна и
щето ежтресение, което капитализма единния фронт на революционните зации е революцията, която те ще ските крепости и затвори страдат.
оежществят в фабриките, работил Много мжки и насилие претжрпяхмв
.прекарва, Русия ще стане, благода работници от друга.
ниците, мините и т. н и там чрез ние от нашите палачи — джржавВ
вихара
на
борбата
за
проле
рение на дипломатическата игра на
ежвети ще наложат проле ните защитници и тяхните слуги.
управляющите, неминуема жертва на тарската диктатура, пред която го- своите
тарската си диктатура.
сподствующите
класи
трептят
все
Мжчеха ни и мжчат ни до кржв. Те
интернационалната буржуазвя и оРаботника е борец в своята фаб н и предизвикваха д а извжршим
ка минута, требва да извикваме:
бект на нечувана плячка.
сте ни проповедвали ученията рика, работилница, мина и т. н. — д е л а за да м о г а т да ни
Незабелязвате ли другари, какво, . стига
на
буржуазията
на социал рефор- той е там свободен и в ежгласие с изколят без да мигнат. Често на
чрез тоя „единен фронт" се стре мистите! Време еи вече
опортюнизма всички, решава всеки изникнал вж- шите отчаяни викове излизгха вжн
мят да подсладят с сжщите менше- на комунистическия, червен
ПРОС. Това еж местата, които сжз- от затвора, но без да бждат чути. Ра*
•ишки хитрости работническата кла буржуазен интернационал дадребнодават
свободни революционери, без ботници, много от вашите братя са
се по
са и я измамят? Това ли е „един- знае.
да тжрпят тормоза на каквато и да вече подлудели. Трябва ли да под
"Ният фронт", който тия интернацио
Да развиваме теоритически това било синдикалистическа или партий лудеят всичките? Това което ние
нали мечтаят, единния фронт на ра
на бюрокрация. Днес виждаме как преживяваме е ужасно 1 В последно
ботническите маси, от който работ тук, липсва ни место. Вие сами треб от споите канцеларии, редакции, и време б наши другари бидоха пре
ническата класа се нуждае и требва ва да се позамислите и проследите депутатски кресла, откженати от ра- дадени в лудница. Другаря Шмит
да го извоюва? Неразбирате ли.др. всичко.
ботничеството, бюрократите го джр- биде наклеветен за луд и изпратен
Ний издигаме лозунга:
че планираното „единство" с жжлжат в подчинение и на негов гржб в Ерлант. Тжй като другаря Шмит
тите партии служи изключително са
Долу работническата „общност"
се издигат, за да удовлетворят ин е бил много далеч от полудяване,
мо на капиталистическите интереси,
телигентските си и кариеристични стражарите са биле принудени да
Долу боржуазията
на техната печалба ? И всички речи
го вржщат отново в крепоста. Пре
Долу „ежваршенния единен фронт" стремежи.
за вжзстановяване на световното стаЗатова общия Раб. сжюз се опжлч- насянето и затварянето е било жи
на
Ленин.
панство означава не друго, освен
ва против синдикатите, които се
Да живее работническата опо явяват като главна преграда за ре вотинско и не егига това, ами той
скритата замиежл на паразитите да
е бил цели 24 часа пжхнат в една
волюцията и обединението на про дреха за луд. И така бил оставен
стоварят всички тяжести на това зиция
Да живее истинския комунизм
летарията.
.•вжзстановяване" на вашите плещи.
в нечистотии да лежи до като про
Да живее революционното истин
Това значи, вас — работниците да
Всички методи и средства за бор падне. др. Егенспергер бил пжхнат
изнудят, кржвта ви да исмучат и опро- ско работническо движение на дело ба, както и всичко, което требва да в сжщата 22 часа, защото не се •
сяването да обхване широките ра и на истинска класова борба.
се извжрши — то ще става само в сжгласил до отиде доброволно а
Група революционни комунисти името на революцията. Ето защо — отделен затвор. По неговото тело
ботнически слойове. Но ако ние се
в Русия.
•жриам по тоя пжт н* старото крв-
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снета, да се оплюят и дезавоюрат.
са се отворили големи рани. Др. Падението на един ренегат. Иначе аслж не може и да бжде.
Биндел (тежко нервно болен) бил
Нима е мислимо и ще се наме
В доклада от 21 юни 1922 год. рят наивници, които да_ повярват,
бит до кржз до като препадне. 14
другари са or месец март в отдел (Раб. в. бр. 9) пред синдикалната че фалиралите бюрократи от тесни затвори само на вода и хляб; да конференция под заглавие: ' „Близ • нясшкото недомислие, доброволно
излизат на двора и да пишат им е ките прсктически задачи на. профе ще напуснат постовете си и оста
забранено. Техните семейства от сионалните сжюзи", „славния тес- вят движението да отиде по своя
март месец нямат известия, забра няски вожд" Георги Димитров между естествен пжт на развитие? Не,
нено е да ги посещават семействата другото казва , , . . . , противопо никога до сега историята не е*отим. Всичко това можат да направят ставянето на капиталистическата белезвала подобно нещо и нема да
джржавните защитници с вашите офанзива в тоя момент означава за отбележи, Следователно, без да сибратя и само соц. демокр. министри проф. сжюзи, техните секции и ра- правим илюзии, следвайки пжтя на
м о г а т да третират работници, ботнеците от отделните предприятия, историческата необходимост, работкато кучета. Вик, след вик за по заведения и учреждения една непре ничеството в края на краищата ще
мощ следват от затворите. Проле станна акция в защита на непосред
подири и намери в себе си сили да
тарии, нечувате ли вашите братя, ствените жизнени интереси и нужди
които се бориха за вас, ви викат за на работническите маси, каквито са:се справи за винаги'с заклетите си
помощ. Не чуватели виковете и сто увелечението на заплатата, освобож явни и прикрити врагове. Този ден
новете на до кржв битите? Не, вие даване от данжчни тяжести работ на разплата не е далеч, да се готне ги чувате вече. Вам много добре ническата надница, запазване от по , вим за него!
ви вжрви. Имате бира, танц и кино, сегателство осемчасовия работен ден,
имате дрехи и жилище може да се празнична и неделна почивка, бла
нахраните до насита. Как прежи гоприятно урегулирпане жилищните
вяват вашите деца, какво имате вие условия и наеми, прилагането на~
пролетарии? Нищо нямате и пак не трудовите закони и пр. и пр.
ХАСКОВО. При тежките трудови
чувате стоновете и охканията на
Пренебрежителното отнасяне кжм условия и низко плащания труд при
вашите братя. Не виждале ли хлжт- тия интереси и нужди на работни който сме поставени тютюневите ра
налите бузи на децата си? Не виж ческите маси е, не само осждително ботници, всекогаш кипи негодува
дате ли тжртеите из улиците, хо от гледна точка на задачите на нието всред нас тз складовете, гдето
тели и театри? Не виждате ли пре проф. сжюзи, но е и прямо пре- ; творим богатствата и изпитваме ми
си пените в коприна и кадифе обле стжпно по отношение общата борба зерията. И действително ние бехме
чени кокони? Не виждате ли пре- срещу капитала и подготовката на свидетели, как през месец април т. г.
пжлнените в изобилие с храна ве- условията за тжржеството на про у работниците избликна желанието
трини? Не! вие не искате нищо да летарската революция"..
да се изпратят комисии, които да
видите. Вие не искате нищо да ви
Наверно този „голем вожд" е за предложат на фирмите, влизащи в
дите от страх. Не искате нищо.
бравил писаното в брошурата си тютюнотжрговското сдружение, да
:се даде увеличение на надниците,
Искате ли още да ни третират „Изражение и победа* от 1920 год.
като кучеща? Искате AIL. всички вашислед железничарската стачка (на
Избликжт на негодуванието и сигбратя да подлудеят? Ее, пролетарии,която те тжй позорно измениха и налжт за поискване за увеличение
вие това още не искате. Е тогава I я продадоха), че при днешната ре се . появи всред самите нас — ра
жертвайте се за нпс за вас самите,волюцйонна ситуация борбата на ботниците. Тук вече туптеха бор
е тялото си, с живота си.
проф. сжюзи за „парче хлеб" . . . ческите сжрдца на пролетарците—
Да живее свободата. Да живее бор
„дребни реформи (разбирай непо робите на труда.
бата] да живее победата.
средствени ж и з н е н и интереси иНо както всекогаш и този пжт,
нужди) е преда'елство по отношение заспалите и упоените от измената"
От Баварските
. пред пролетарията, братята на
политически затворници. па комунистическата революция . ."си
Б, Р, Ето това е положение на и че „историческото развитие по широките социалисти, т. е. тесните
работниците в Бавария, гдето сек ставя пред народите дилемата — социалисти — таклит „комунисти" —,
цията на Московския интернацио да загинат под посподството на касабудиха се от джлбокият си сжн и
хоп с демагогията си, явиха се пред
нал е в единен фронт с палачите питализма, или чрез завладяването на
политическата власт ц налагането на
работниците с апел: делене на убеж
на работниците.
пролетарската динтатура, да се спа-.
денията няма да се правят, подка
иШишшшш»warn и mnwi ии^ш•••'•'• • •ишм^7|нм^ишшг*шми мгд ' i
сят и зашивеят нов живот"' (к. т. ниха комисиите на конференция в
стр. 50).
.'••,;..•*.
тяхната кооперация „Освобождение",
Работници, запитайте тесняшките които вече бяха се избрали от ра
при организац. бюро на акробати, де останаха изводите от ботниците в складовете и направиха
вече своите предложения на госпо
Ком. Раб. Интернациноал. епохалната героична борба на же- дарите.
С тази увереност почна се
лезничарството (направени в „пора
Другари,
работата
и се свикваха комисиите
жение и победа") — завземане поли-;
след
всяко
явяване пред господари
ческата
власт
и
вждворяване
про
Вжпреки това, че не получаваме
вашите вестници редовно, пак сме, летарската диктатура? И защо в се те на сжщата кооперация.
Но" не отиде за много, в тези кон
в положение, да си представим кар- гашния доклад (бр. 9 Раб. В.), ни
. тинно ясните задачи, които е усвои помен и дума от тия изводи? И ние ференции изпечените демагози ка
ла Г. К. Р. П. С единодушно жела питаме, може ли-ни каза Г. Дими риеристи адвокати и др. тесняшки
ние
приветстваме учредяването тров и компания бюрократи от тесно плащани функционери партийни чле
на Работническия Комунистически лжжекомуиистическата партия, кога нове, с голям интерес следеха как
Интернационал — единствения дей приказват истината: в брошурата техни членове на секцията, работни
ствителен силен центр на пролетар „Поражениеи победа" ли или в сегаш ци вжзприемаха мнението на работ
ската революция. Жизнената исто ния доклад (бр. 9 Раб. В. ) Докато ниците от комисията, само че с убеж
рическа необходимост повелява ос в 920 г. след стачката, борбата -за дения други, и не членове на тях
новаването на Р. К. И., което ние „парче хлеб и вжобще реформи" ната секция.
руските леви комунисти от Москва обявяваха за предателство спремо
Дретлиците адвокати и плащани
признаваме, за да може за честния комун. революция, то днес подджр- функционери виждийки, че тяхни ра
революционер и, действителен ко жат тжкмо обратното, че. пренебре ботници членове на секцията вжзмунист да се сжздаде една органи жителното отнасяна кжм дребните приемат: работниците сами да си
зация, която да отблжсва потисни- реформи било не само осждително, организират в заводите своята бор
ческите удари на капиталистически но и...и престъпление! Какво страш-. ба, и там да я водят, жадните функ
те интернационали, с свойто ясно но падение! Или вие, мизерници, ционери за меснети и кариера, на
нласово сжзнание, без да губи рав обжркали пусулата, ще отговорите, следующата конференция считат ра
новесие при вжрвежа по здравия че като „марксисти" действувате сж- ботата за привжршена, понеже, го
начартан от историята пжт. Вжпре образно дадените материални усло сподарите нямали за цел да дадат
ки, че едно малко малцинство сме вия? 1 Та какви са условията (тогава увеличение.
дошли до убеждението, какво, так можеше да се хвжрлим в борбата за
Г. Николов, този продажник, Кой
тиката на Г. К. Р. П. е правилна, властта и пролет, диктатура, но те- то е известен на всички тют. раб.,
снящината
предателствува
—
разби
нашата воля се вжзобновява, ще се
като господарски копой, днешен
усили от нови притоци и с мощната рай желез, стачка) нима се измени устабашия, председателствующ кон
ха
и.
станаха
неблагоприятни
за
рев.
си стремителност, като водната стихия
ференцията, без да пита конферен
ще очисти пжтя от холеричните борба, та Кабакчиев — това четири- цията и без да се разисква, счита
око...я
отсрочи
в
колоните
на
слединтернационали и техните секции, в
работата за привжршена и отнема
които признак на живот липсва, пжрвомайския Раб. Вестник „за мал мандата ,на избраните от работни
ко!
"
а
вие
Г.
Димитровци
и
всевжзкоито дезертирах от активното дей
ците комисии. Наш другар, избран
ствие, като доубиват волята в ра можни плжхове я отсрочвате за ви от работниците в комисията, взе ду
наги?
Жалки
креатюри,
слепци
и
ботника.
мата и разкритикува демагогията на
При все, че нашето младо дви предатели. Не. и,хиляди пжти не! тесняците, че работата не е при
За
туй,
защото
положението
на
раб.
жение още не може да приеме по
вжршена, требва да се разисква и
ложителен характер, то ние руските класа става все по-непэносимо и от се донесе до знание на работниците
чаяно,
кризата
световна
все
по-вече
леви комунисти се присжединяваме
и работничките, защото, те са пра
кжм Вас, като напуснахме Тжргов- и по-вече се заджлбочава и вжпреки тили тези комисии и те —работни
отсрочките ви „за малко и винаги",
Социал демократична Р. К. П.
ците, — имат прамо' да им отнемат
Радостни, че намерихме подржж- революционната буря приближава, мандата, ако виждат? че работата е
кота при Вас, надеваме се, че Вие за да се развие в ужасен ураган, привжршена.
с енергия ще повдигнете междуна който ще ви помете заедно с бурВжпреки това, Г. Николов отне
родния сжюз, като джржите нас в жуазията за винаги от лицето на мандата
на комисиите най-реакцион
земята.
течение на всичко.
но и монархически, без да пита ра
Група леви революц. комунисти
Работници, факта, че тесняците ботниците.
Комун. Работ. Партия в Русия. отричат вжзможността за всекаква , Но работниците, виждайки тази
революционна борба говори ясно и демагогия на тесняците, почнаха на
недвусмисленно за подлата им и гро-;
Доугари, усилвайте сжбирането зна измена и предателство кжм осво- ново да избират своите комисии,—
на фонд „Работническа Искра". Су бодителното дело на пролетарията* тук тесниците агитираха да не се
мите незабавно испращайтв до ЦИК. Каквото и да правят, маската им е избират комисии и пр. пр. и като
видяха, че комиисите се избраха е ня

•-. jRccwmfy Эдошу*.
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До вроккт организаций

колко складове, явиха се и се обеща
увеличението, хоп демагозите изпра
щат свои хора за комисия; барабар
Петко с хората на свадба.
Работниците и работничките, виж
дайки тази демагогия, не требва да
допустнем като стадо да ни трети
рат чужди елементи на нашето дело.
Трябва, час по-скоро да се спло
тим в заводските орданизации, дето
работим и чувствуваме незгодите и
-лишенията, там да изградим наша
та организация, там да водим бор
бите за нашето освобождение, под
знамето на революционната борба
за сжбаряне на капиталистическото
общество и заменяването му с кому
нистическо.
Тютюноработник.
*щ
* *

Пжлнете касите!
В града ни се сжстоя районна
конференция на секциите от юго
източния край на Бжлгария от тютюноработническия сжюз на тесняшката партия.
Вжпреки големите афиши, голе
мите приготовления, конференцията
беше твжрде постна. Между „мно
гото" работници се мждреха („буй
ните сили" на Бай Сакжзов) и ма
лоимотните на Благоев, за украше
ние разбира се понеже в противен
случай картината си губи хармонията.
В напрегнато очакване работни
ците си шушукаха, какво дали, не!..
най-после?,Започва хора и всички
на крака. Разбира се да се даде вид
на солидарност, не липсваха и „при
ветствия". От М. Р. С партийния
храненик и магазинер на кооперация
„Освобождение", нахвжрли благопожелания и „делова" работа от Цен
тралата на младежкия сжюз, та до
секретаря на тютюноработниците го
лемия философ Кираджийски.
Ще говори и по производството
положението на работниците. О!
Царю Иодейски лесно е да се го
вори, а да се не изпжлнява. Бждете
готови работници, че господарите се
готвят да ви смажжт!
Давайте вноски за охранване на
партийни тартеи те ще ви се от
платят.
„
Не може и дума да става за нещо
ново, което да отговаря на новите
изисквания на живота, а все стара
та песен на нов глас. .
Та за всичко еж виновни тези ом
разни искристи, леви комунисти. Те
еж забжркани, заблудени, защото
искате лесноподвижна организация,
годна да се приспособява кжм изменяващите се всекидневно условия.
Работници, направете разлика кой
е прав юй крив.
Защото не искристите ежбираха
пари за борба от вас, а това еж
сжщите, които клеветят нас за про
дажничество и измена. Та кой измени,
кой продава, Вие знаете много доб
ре. Вие помните брожението между
вас за увеличение на заплатата как
се разреши от тези саюзи и канце
ларски плжхове.
Другари работници и работнички,
бадете на щрек, не позволявайте да
се гаврят с вас и вашите интереси.
Проникнете се от миежлта, че вжв
нас е нашето спасение. R то се по
стига само с целесжобразни средст
ва и пжтища. Това еж заводската
организации и Б. Р. К. П. с новите
революционни средства за борба.
Но за това в идния брой.
Работник.

Стачка.
От 2—3 дни в славната тесняшка
„Комуна", с Стражица, Г.-Ореховско
работния персонал — писари и слу
жащи еж в стачка срещу тесняш
ките си чорбаджии.
Допжлнително ще ежобщим по
дробности. Ммежду стачниците има
и партийни хора и вжпреки увеща
нията на кмета (тесняк), че щели до
компрометират партията, еж излезли
на стачка.
Тжй „Комуните' защищават не
посредствените интереси на работ
ниците е „единия фронт".
ВЛРНД. Пристанищните работни
ци и каруцарите еж в конфликт с
портовото управление. Последното
иска да наложи на работниците един средневековой
драконовски пра
f
вилник.

