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Истинската историческа роля и
дейност на интернационалния про
летариат до настоящия момент са
се изчерпвали в робска услуга, указ
вана на буржуазията. Последнята от
своя страна, винаги е съумявала да
използва породилите се илюзии за
„нов живот" всред работничеството,
поето мислеше, че с премахването
н а кралете и заменение вжншното
устройство на джржавния апарат
под формата на република, е до
стигнало една от крайните си цели:
Свобода и равенство.
На 14 юлий 1789 год., когато ра
ботниците от парижките преградия
разгромиха Бастилията и чрез това
разбиха в прах съществения при
знак на деспотизма, когато на 5. X.
сжщата година парижки пролетарки
домжкнаха Людовиха XVI от Вер01Йл в Париж, като „подчинен на
народа" — тогава пролетариата си
правеше илюзии, като мислеше, че
великият час на свободата е на
стъпил.
Когато на 18 март 1848 год. бер
линското работничество стоеше на
барикадите и след няколко дена
принуди пруския крал да отдаде по
чет на падналите на барикадите,
бчрпуЦСЦОХО. работничество повярва,.
"чч настжпва изгрева на свободата.
На 7 нвември 1917 год., след като
п«троградския сжвет и работниче
ство, с геройска самоотверженност
и решителност завзе политическата
власт в свои ржце,' като прокламира
„мир и свобода"— тогава руският
пролетариат мислеше, че тоя рево
люционен вик с ревоцюционно сжджржание ще остане исторически
факт за всички времена. И най-после,
когато през ноемврий 1918 год. се
разиграха революционните сжбития
в Германия и Хохенцолерите бидоха
изгонени из страната, германското
работничество повярва, че се е до
брало през труповете на паднали
другари до символите на револю
ционера: Свобода и равенство.
Но колкото голяма бе надеждата
на пролетариата, толкова по-голяма
бе самоизмамата и по-велика про
пиете между надеждата и ясната су
рова действителност. Сто и петде
сет годишни борби на световния про
летарият, сто и петдесет годишно
увеличаваще се ограбване на работ
ническия труд и сжщо толкова го
дини проливане на работнически
кжрви и растяща мизерия.
Работничеството вярваше в токущо прокламираната свобода и на
влизашевсё пввече и повече в за
дънената . ,удица на робството. То
вярваше в току що прокламирания
мир, за да бжде следующия миг вандално убивано от палачите на бур
жуазията — „Социалната демокра
ция."
Работничеството стоеше като треснато. То не знаеше, че след като
то бе сразило старата господствую-

Т«сняшката кооперация
„Освобождение".
„Работнически Вестник", в брой
24 от 18 юли т. г., дава една статия,
под заглавие: „Растежа на коопера
ция „Освобождение", в която, меж
ду другото, казва следното-:
„2. Печалбите за тия три години.
.. а) за 1919 година чистата печал
ба бе 77,394-84, б) зо 1920 година
'"269,661-01, в)ав 1321 год. 460,918-66.
И тук раетете • очевиден."

мунизма, непосредственно след тая
чиста печалба, не изпущат да при
бавят фразата, която явно рисува
техната гузна ежвест, — „и това ма
кар, че кооперацията не си е поста
вила за цел да печели", — за да
заблудят будните и опозиционно на
ща форма на управление, то отво- I строени в техната партия работници
ри сжщевременно пжтя но нови ек- | против чисто тжргашкия и спекула
сплоататори. Работниците не знаеха, тивен характер на кооперация „Оче след като разгониха - - князе и \ свобождение".
царе „по Божия милост" — послед- ] И наистина, каква ли чиста печал
ните бидоха заменени с нови такива • ба биха искали тесняшките вождове
да покаже кооперация „Освобожде
„по милост на капитала".
Те не знаеха, че след сразяването ние", ако, според тех, последната
на монархистичната джржавна фор- ! би си поставила за цел да печели?!
ма, те турят начало само на по-мо- ) — Вероятно, най-малко 2—3 ми
дерна, рафинирана брутална форма лиона.
Но, господа тесняшки вождове, и
на сжщото старо класово господ-'"
ство — републиката. Пролетариата показаната чиста печалба от половин
сжщо не знае може би и думите на милион лв. за 1921 год. ежвсем не до
Маркса: „Буржуазията не се нуждае казва и ежвсем не може да заблуди
от крале, понеже истинската форма будните и честни работници, че коо
на нейното класово господство е ре перация „Освобождение" не си е
публиката!" . . . и по нататжк: „Пж- поставила за цел да печели, ft какво
тя на освобождението на пролета е това, ако не- печалба г Как може
рията вжрви през рутините на де да покаже чиста печалба — половин
мократическата република и издига- ( милион лв. — което и да било пред
приятие, ако не си поставя за цел
не пролетарската диктатура!"
Всяка господствующа класа се нуж- ; да печели? На тия вжпроси ние не
дае от джржавна форма, отговаря- { можем да отговорим. На тех ще
ща и нагласена кжм нейните соб требва да отговорят учените „маркствени цели. И ежбитията от 14 юни ' сически економисти, а 1а Георги По
1789 г. до 9 ноемврий 1918 г. не еж j пов и Христо Кабакчиев.
Но очевидно е, че чистата печал
нищо друго, освен преходи вжв вжншната джржавна форма на буржуа ба на кооперация „Освобождение"
би била безсравнено по-голема, от
зията.
И тогаз когато работничеството колкото, е показана, ако от тая пе
демонстрира за, „запазване републи,.-^ чалба не се отделяха за директор,
ката" — както е елучая с социалпа- • за инспектори и други" висш и длжжтриотите, независимите и комунис ностни лица, такива големи заплати,
тите в Германия — то то става па каквито в никое друго джржавно или
лач на своята собствена класа и частно буржуазно предприятие не
прави най-ценна услуга на буржуа се плащат. Нещо повече. Ние треб
ва да изтжкнем още тук, че в ни
зията.
Не да се пази, а да се унищожи кое джржавно, или частно учреж
трябва днешната република и за дение разликата пропорционално
мени чрез диктатурата на пролета между висшия и низшия персонал не
риата и пролетарската ежветска джр- е тжй го лема, както това е в „ко
жава. Не защита на собственността мунистическата" кооперация „Осво
— а нейното премахване и преврж- бождение". Сжщото е и в партия
щане в пролетарско комунално при та им.
Ако тесняшките вождове смеят да
тежание— това са исканията на ре-,
откажат това, нека излезат ц пуб
волюционера.
Защото не е важно где ще бжде лично ни изобличат, като точно, ясно
работничеството избито и морено от и категорично посочат, кой колко —
глад — дали при Вилхелма или прц от най-големия до най-малкия в коопе
Еберта и Носке. Но избиването и рацията и партията плащан функ
гладуванетр " на
работничеството ционер — получава.
Всичко това показва колко прави
ние не можем да понесем равно
душно. R факта, си остава факт. То са били ония доброежвестни и чест
се изражда и мре и ще мре, ако не ни тесняшки делегати, които в по
следния конгрес на техната партия
почне решително действие.
Нека буржуазията погребва своите са основателно критикували и на
мжртви, нека пази своята републи рекли кооперация „Освобождение"
ка, и своята частна собственост, — — „базиргянски дюкян" и които
справедливо — от марксическо гле
това е нейна работа.
Джлг на пролетарията е да поеме дище- — са я отрекли, като рево
борбата за своето собствено освобож люционно средство в борбите на ра
дение, борбата против републиката, ботническата класа за своето окон
против частната собственост. Отле чателно освобождение в рамките на
тя веч периода на дребнобуржуаз- днешното буржуазно общество и
ната революция! Пролетарската, про която им критика „Раб Вестник" не
летарската се изисква в процеса на допусна да излезе на бел светсветовната история!!
Да живей диктатурата на проле
МЗ П Р Е С А Т А
тарията, да живей световната ревоAibwia!

Долу републиката!!
" *) Из .Komm flrb. Zrg. по убийстиото
на Ратенау.
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„Вжпреки грамадните разходи, за
губите и временното растроиство от
пожара, ние сжщо отбелезваме една
печалба за 1921 год. И топа макар,
че кооперацията не си е поставила
за цел да печели"Както виждате, тесняшките тжргаши на сол, пипер, кашкавал и
сирене, и на храни за износ и п р ,
„вжпреки грамадните разходи, загу
бите и временното p - g p ^ ' i s :
пожара, показват за 1921 год. една
писта печалба от половин милион лв.
И при все това, тия тжрговци с ко-

т Комунист- Работ Партия в Англия

Издавания от другарката Sylvia
Pankhurst вестник „Workers Drea
dnought" отражава ясно: револю
ционните усилия, ясната цел и на
сока по пжтя на борбата на наши
те английски партийни братя. В по
следните номера на този вестник еж
поместени статии: „Банкрута на Единния фронт", „Розовата измзма",
„Парламента какжвго го виждаме"
и пр. С тия статии, както и с мно
гото брошури е направено за ра
ботническите маси уловимо и сжзнателно предателството на парази
тите комунисти от 111 интернационал.
С голема упоритост и голема воля
английските леви комунисти прокар
ват една наеояа, кате «ладват вжр-

ховната цел на истинската работни
ческа комунистическа партия — ре
волюционната класова борба.
Ето как английската работниче
ска комунистическа партия води
своята пропаганда:
„Работете за комунизма, за едно
безкласово общество в което няма
богати и бедни, никакви господари
и слуги, никакви земевладелци и
капиталисти, никакво купуване и
продаване, никакви пари и заплати.
Всеки може да се ползва при ну
жда и желание от плодовете на зе
мята и от продуктите на общата
работа, като всеки вложи свойта
сила (тжй да се каже: колкото я
има) за общото.
Организацията на производството
и разпределението трябва да еж в
ржцете на тия, които работят, чрез
ежветите.
Тактика: никакжв компромис с лжжливите комунисти и реформистн;
никакжв сжюзе „Labur Parti", здра
во изучване на комунизма. Подготов
ка за ежветите, което ще рече ор
ганизиране на работниците с оглед
заемане и управление на индустри
ята, чрез сжздаване на революцион
ния всеобщ работнически юнион.
В фазиса на експлоатирането не
уморно проповядване безплддноста
но парламента и отказване вземане
участие в него и приготовления аа
ежветско управление."

Становище
на Bapiioncim Организация на Б. Р. К. П.
по вътрешното и вдншното положение.
(По дневния ред на предстоящия
I редовен конгрес на Б. Р. К. П.
(Проджлжение от бр. 17)
„а от тук следва, че ив пролетарска
та класова оргапивация било политик
черко-револгоционо-нартийна пли ико
номическа, требва да бждат пахвжрлени — бов реверпно — пришелците
от другите класи, предимно от дреб
ната буржоааия и радикалната буряеоавна интелегенция, които благо
дарение на това, че те не преяшвиппт обективните условия иа проле
тарската действителност, внасят »
неговия живот отрицателни елемевти: в идеологията утонивм, а в дей
ствието опортюнивм, с което дейст
вуват разлагающе в неговите редове,
а с своите идивидуалистияно карйеристически стремления вевват ра»вращение.
Пред пролетариата стоят по иаоб-.
ходимост три преки вадачи:' Да ор
ганизира наетите в проияводството
работници в масова с&внателна ико
номическа сила, ивравена в общ про
летарски юнион в рамките иа самото
производство, готов да ваеме еждбините на проияводството с насилственното сгромолясване на капиталивма;
да превжрне ежвременната пролетар
ска трудова сила на трудовия павар
н революционна енергия, която в
контакт и ежвместно действие с юнйопа, да се наложи яа ежвременния
строй, като обществен Фактор на бевработицата и нейното премахване с
премахването на капиталистическите
отношения; и трето да се стабили
зира в вдрава политическа, чисто
класова комунистическа партия, ко
реняща се п рамките на проивводствените отношения и безработните
пролетарски маси, на които да служи
не само като авангард п борбите, ио
и като я:ип свжрвващ ги елвнателен нерв и колективна мпежл ва
революционно класово действие от
най-ниското стжпало - организацията
в предприятието до пжрховшш про
летарски иаравител- Работн. Комуп.
Интернационал.
Само по тови ПАТ пролетариата
Ще може да искорени иа своята среда
вавдно с чуждите на неговата влаол
©лемвнтц а техните пагубни ва аего

Брой 16.
Стр. 2.
утопически и опортюнистичееки разрушающи тенденций и ще мине от
думи към дела.
Мировия ежвнателен пролетарият
диво може с нжлно съзнание да кон
статира, че първия негов револю
ционен бой с капитализма е претер
пел крах в лицето на руската рево
люция и измеиата на lit Московски
Интернационал.
Туй което в Русия не може тъй
ярко да се пиди и разбере, вследст
вие терора над пролетарските рево
люционни елементи, в лицето на ра
ботническата оповиция, вследствие,
че ръководящите Фактори в Съв^
Русия псе още прикриват своето на
стояще зад миналото революционно
обаяние, създадено пред широките
руски пролетарски маси, те успешно
прокарват в Русия реставрацията на
капитализма: пре» тайна дипломация,
договори с капиталистическите дър
жави, сътрудничество с капиталивыа
и неговите представители хищници
—империалиста. Днес когато съдбата
на капитализма е решена от исто
рията и той требва да погине под
натиске на пролетарския щурм, разбогателата съветска и болшевишка
бюрокрация в Русия, — въяглавявана исклгочиседно от вождове, произходящи от радикалната буожоазна
иителегенция, — се вече не въудошевллва от революционни и кому. нистипески стремления, а от хищническо капиталистически въжделения;
— вследствие на което, тя възобнови
чаотната собственост и частната ек
сплоатация на пролетарията в Ру
сия, анулира работническия контрол
в производството, въвежда капита
листическата монетна система, сключ
ва капиталистически договори, прави
най-износни концесии «а подхранваи« силите на всесветски капиталам,
и в туй си стремление тя отива до
еамозабрава и блюдоливиичеетво на
царвните и клерикалски трапеви в
Генуа.
Възраждането на капитализма , е
жизнен л о в у н г и стремление на
хищната буржоавия и империаливм.
Живнвните интереси на пролетарията
диктуват ловуига: смърт на капита
лизма,
Борбата «а международния про
летарият се усложнява, ващото той
требва преди да се справи с буржоавията, да си разчисти сметките с
нейните агенти П и IP/a интерна
ционали, подържани от мощния им
периалистически к а п и т а л и Ш-я
Московския, поддържай от възраждающата се нова руска буржоавия.
И първите и третитя разполагат с
огромни материялни средства и чрев
общ •ронт между себе си и общ
•роит с империалистите в техните
конференции за възстановяване на
капиталивма, коват и подновяват
оковите на международния пролета
рият. Пролетарията, който ивдига
свой пролетарски ком. рев. интерна
ционал в великата борба, не може
да равчита на никакви чужди нему
класови материялни и морални под
дръжки, а гради своите сили на съвнанието на историческата вадача и
революционната енергия на проле
тарията, в името на комунивма —
бав компромисния комунизм.
VI
В силата на резултатите от им
периалистическите стълкновения и
договори, положението на победените
страни е по критическо, от онова на
победителките, вследствие на което
положение па пролетарията е много
по тежко в последните, и пролета
рията в чех, историта ще навика
първ да дигне глава в бъдащите
революционни класови стълкновения.
И теви стълкновения не може да не
равдрусат остатъците на капиталивма
в страните победителки, които бъдъщето на своето капиталистическо
съществувание градят на безпощадната експлоатация на победените,
чрвв вечно неиснлатими безконечно
големи контрибуции и задължения.
България, на която победителките
наложиха подобни репарации, а не
наситната българ. буржуавия — 5 ми
лиард* своя контрибуция, чрев книж
ната монетна система,—днес е наугасване. Самостоятелноста на българ
ската буржоазия е анулирана вслед«твое ма нв&жят* националистическа
вжтввтром и тя може да о*вв,««тву-
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чения, които виждат в самият капива, само като жаидарин—на същин тализм своето спасение и в дости
ските господари - победителите им-,- гането на частични искания вжтре
периалисти. Тя се мъчи да търси а существующая капиталистическа
исход. Българската буржоавия в ли система виждат най близкия етап и
цето на старите си политическо ко- най-близката цел на класовата си
терийни групировки мъчно ще въс- борба. Н о Г - Р. К. П. не би съще
кръсне, и 'тя се претопява в нови ствувала, ако веднага не бе подела
Форми, но с старо съдържание.
в много остра форма борбата про
Възрая{данието с и българската тив тези разлагащи м реформибуржуазия по примера на междуна стични тенденции, която борба бе
родната, може да прикрие само под доведена до своя победоносен край.
маската на народовластието и в името
Кризата бе преодоляна, благода
на историческия лозунг на пролета рение на истинското революционно
рията. Възраждающата се българска чувство на голямото болшинство от
буржуазия ' най ярко испъква в ли Г. Р. К. П., но има още много ра
цето'на „комунист." партия на тес бота да се' върши, за да се отстра-.
ните социалисти.
нят зловредните влияния на разви
От вътрешната си и външна по-. лите се борби. И този конгрес има
литика, от социалния . си състав и за цел да намери средства и начи
от ръководството ей чрез радикал ни, за да се ускори този процес на
ната буржоазна иителегенция, тес--. укрепване и заздравяване. Нека
няшката ком. партия се напълно партийният конгрес се проникне от
демаскира като обикновения буржо-; ' тази мисъл и всички присътствуваавна котерия, строяща своето дейст-,
щи другари съзнаят величието и
вие не иа принципи, а на демагогия.
важноста на възложената върху
Стремлението на тееняшката ко
мунистическа партия в ..нейната въ тях задача,за отделянето и очиства
трешна политика, да се вдълбочав'а в нето на Г. Р. К. П. от реформадребно буржоазните и. буожоавни! " етичните елементи което ще бъде
слоеве; да ваякчава своята позиция един актив за революционното ра
в буржоазните правови господствую ботническо движение.
След тези къси встъпителни думи
щи институти: парламент, общински,
окръжни и пр.- изборни буржоазно- на председателствующия, думата се
демократически институти, полити даде на представителя на братска
ката й на претъпяване класови та холандска партия.
Той заяви, че Холандската Р. Кте противоречия е дребни р»Форми,
търговски предприятия, банкерство Партия по въпроса за тактиката и
и печеление членове на всека цена, по другите спорни въпроси, които
- показват, че тя без наеплствешюто доведоха до разцепление в Г. Р. К.
й сгромолясвапе от пролетарията Партия стои точно на становището
нема да се откаже от капиталисти на ГРКП, (Есенци) а не върху
ческия строй.
онова на отцепниците берлинци.
По нататък холандския предста
Стремлението на тееняшката пар
тия в външната полтика: да съв-, вител заяви, че реформистичните
даде „народно" стремление за съюз, тенденции на берлинци не намират
между „Съветска Русия" й бу^жо-; такъв отзвук в Холандия, че само
авна България я поставя под.егмдата| трима от другарите били в връзка
на вавдравяване българския .ка с берлинци, без знанието на пар
питализм. А нейните постоянни за-| тията. ХРКП застаза решително
явления, че контрибуциите и репа върху становището на ГРКП и в
рациите требва да се плащат е ка Есенският комитет вижда истински
питалите на виновоиците на войната те представители на германската
говорят аа това, че тееняшката пар-1 братска партия. Тя строго ще бди
тия вече по примера на „пролетар* върху най-малкият знак от рефор
ска Русия" в името на власта е го-' мизм и безогледно ще отстранява
това да признае пред победоносния: всичко, което може да хвърли сян
империализм, — предварително, Бъл ка върху чистотата на нейната
гарските царски дългове.
Край програма.
Представителя на революц. леви
комунисти в Русия заяви, че се при-.
съединяват към ГРКП, която се
препетавлява от Есенци. на Г. Р. К. П. (Есеици).
В идния брой ще продължим
Знайно е, че Герм. Раб К. Пар-' върху работата на конгреса.
тия се разцепи на две — Есенци,
ДОПИСКИ.
които поддържат същата твкшка
на партията от преди разцеплението •
с. УГЖРЧИН (Ловешко). Угър
й, и на берлинци, които внасят о- чинския работен земледелски „народ"
портюнистични тенденции в нея.
в желанието си да стане „комуна" и
Понеже до сега нашият вестник да се „самооуправлява", претърпя
малко е могъл да осветли другари-; иеколко поражения в изборната бор
те по тия въпроси, ще ги запознаем, ба, докато найсетне „би" блока, „по
с дебатите на последния V извън-; беди" дружбащината и взе общи
реден конгрес на германската пар ната в ръцете си. Това смути ме
тия (Есенци), който стана в Хановер' стните идеолози, защото дълбоко в
на 4 и 5 юли тази годинадушата си, те знаеха какво значи
Въпреки затруднения от финан общински комунизм, разколеба ги
сов и други характер, в конгреса е за момент, но беше късно, избор
имало делегати от 10 окръга. За ната система. ги беше вече поста
председателствуващи конгреса съ вила между чука и наковалнята и те
били избрани О. Райнланд и Б Райн-, приеха. Влезоха смирено мъдрено в
ланд — и двамата представители от, кървавото, престъпно и разнебите
Вестфалия. Установил се следния! но буржуазно гнездо — общината, за
да го приведат в изправност.
дневен ред на конгреса:
1) Политическото положецие
— Нека им е честито!
2) Комунистичес. работи, интерн..
Ние казахме на работниците, че
3) Партията и младежта
революционния комунизм нема нищо
;
4) Партията и
ганиона
общо с институтите на тая кървава
5) P. R U К.
държава, а напротив, неговата пър
6) Организационни
j ва и последна задача е да се рушат
7) Разни
с всички сили и средства и че из
Другаря- О-а обрисувал накратко борната демагогия и политическа
сегашния характер на работнике-1 шарлатания връзва работниците и
ското движение и дал кратък обзор: по пътя на класовите пазарлъци в
върху развитието и причините за! тия институти ги предава в ръцете
противоречията в партията, които на реакцията, но бехме слабо раз
докараха до едно сблъскване с pe-i брани. Безсилните да водят честна
формистичното направление в rep-; идейна принципна борба прибегнаха
майската К. Р. Партия. Той нахвър до подла и безчестна такава, като
лял бегло конвулсивните, но напра- ни обявиха за продажници и оръдия
здни усилия, които капитализма пра» на дружбашкото господство. Това им
ви в смъртната си криза и посо помогна, подлостта се наложи. Оста
чил на зловредното влияние, което' ва близкото бъдаще да покаже кои
умиращия и пропадащ капитализм са оръдия на буржуазията и друж
упражнява върху европейските ра башкото мракобесие: тия ли, които
ботни маси. В едно време, когато съветват работниците да съботират
реввлюцията е в застой и работни реакционните закони на рабтнич.
ческото движение е изродено до уоийци, или тия, които под булото на
една спокойна борба за социални съвети ще ги прилагат с математи
•реформи, лесно е да се разбере ческата точност.
как в Г. Р. К. П. се забелязват та
Ни* пак ще «е повърнем.

I) \ш\тт конгрес "\

САМОКОВ. Левокомунистическата
група от Самоков телеграфически ни
съобщава следното: На утренното
публично собрание, от тесняците по
бюджета на общината са присътствували и наши другари. Била да
дена думата на др. Раковски, който
поставил на съкрушителна критика
тешняшкия общинизм и парламен
таризм, обаче тесняците, логични на
себе си, когато не са в състояние
на принципна почва да се борят с
своите , политически противници и
гузни в нечистите си съвести, както
винаги, нападнали говоривший дру
гар и го набили, както са сторили
и с др. Гюров, на който са били на
несени силни удари. Мерзавци, ко
гато fie са в състояние да се спра
вят с фашистите, които зачестиха
изтъпленията си спрямо работници
те, те, задоволяйки сее „големи" про
тести против буржуазията, из засада
нападат беззащитните работници,
които . вследствие съществуващата
префинена тесняшка безтактичност
и неподражаем опортюнизм, се осме
ляват да критикуват „марксическите" дела на добре охранените, като
овчарки псета, московски храненици
и хрантутещи се, като паразити на
гърба на българския пролетарият,
славни вождове.
Ние има да им кажем само едно:
фашисти сте и вие.тесняците, които
напасете побои на революционно мислящите работници и с вас ще се рас
правим, като с фашисти.

ИЗ Д В И Ж Е Н И Е Т О .
ВЯРНА. Раздавачите при тукаш
ната Т. П. Станция, поради мизер
ните заплати, напускат службата. До
сега са напуснали чрез заявление
10 души и трима демонстративно.
Кореспонденцията не се раздава с
дни, особенно в отдалечените квар
тали, поради липса на раздавачи.
Наетите с надница такива след 2 - 3
дневно работене напускат работата,
понеже. 40 лева, които им се дават
не стигат за едни подметки, а не
жели да подкрепат изнурените сили
и прехранят семействата си. " х--,.~»..
Дирекцията, следствие на това
отне правото на отпуск на разда
вачите и телеграфически повика да
се завърнат обратно заминалите.
Негодуванието и в малкото оста
нали раздавачи расте. С прекратя-.
ване на.* отпуските много от тия
които беха в отпуск се лишиха и
рт онова малко, което изкарваха
като наемни работници, по здания
та и пр., с което мислеха да запу
шат една от многото дупки в своя
мизерен живот.
Усилията на раздавачите и дру
гите служащи, да подобрят свойто
мизерно положение поне от части
са напразни усилия. Само организи
рането в революционна организация,
която си поставя за цел премахва
нето на капиталистическата система
— виновника на страданията и ми
зерията, — ще донесе по светли
дни на вас и вашите семейства.
* '* *
На 1 август господарите от бю
фета Морска градина локаутираха
своите 30 работници-кенлери, които
искаха едно незначително увеличе
ние на заплатите с 200 лева месеч
но. Работниците келнери намерили
се^на улицата, издават един позив с
който апелират към „цюжйитте «
гостите," да ги подкрепят в борбата,
като бойкотират бюфета иа мор
ската градина.
Келнерите от бюфета морска гра
дина много добре знаят, че „граж
даните и гостите", към които апели
рат, това е събраната буржуазна
смет от цяла България, която в гу
ляй и оргии убива празното си вре
ме. Апелите и молбите не могат да
смекчат затластялото сърце на „гос
тите", както и на вашите господари,
защото и едните и другите смучат
кръвта на работниците.
Времето на молбите и апелите от
давна отлетя, само коравия юмрук
на изгладнелия работник ще вразу
ми алчния господар.
СЪОБЩЕНИЕ. Поради технически
причини нашия конгрес се отлага
за неопределено време.
ЦИК ще разпрати тия дни нуждноте окръжие,

