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»а да бжде безропотно смазана в в който Врангл, на чело е 40,000
кржита на учаетвующите стачници. души почука на берлинските порти.
Такава
бе и е и днес такгш.-ата на И вместо да намерят, както той и
, (леви комунисти) — Хасково.
лжжекомунистнческата тееняппса пар негопите офицери очакваха, всички
И теорията става материална сила,
тия. Такава е и не мо:ке в никой те улици покрити с барикади и всич
щом обхване масите. Теорията е спо
случай да бжде друга тактиката на ките нроазрци обжрнати на бойници
собна да обхване масите, щом ста
една по име само работническа пар той намери вратата отворена, а кол
не радикална
• К. М.
тия, на която болшинството н ее кото ва препятствия в улиците, на
ДРУГАРИ, ТЮТЮНОРАБОТНИЦИ Н ТЮТЮНОРАБОШЧЙИ,
ежетои от дребнобуря^уавна интеле- мериха мирните берлински гражда
генция и от градски и селски дреб
Б. Р. К. Партия е нлжт о т п л а т а ето последствията от нея. Да се бо4 ни собственици, каквато е в смщност ни, които се смееха на добрата шега,
която му изиграха, като ее отдават
и кржв от крипта на работническата рим ва премахването на последнята. тесняшката В. Е. Партия.
с яжрвани ржце и. крака на изуме
класа. Тя е партия на революционна — ето нашия джлг; това може да]
ните солдата. Верно е, че сжбраиие
Маркс
бе
ясно
и
категорично
про
пролетарият — и ио СЖСтав и по идео стане само по нжтя на една открита,
то п народа, ако да беха се проти
тив
такава
една
тесняшката
тактика.
логия. II ва топа с жип интерес сле решителна, революционна борба, Ва^
Тона ее чете почти в всек» ред на вили, моягеха да бждат бити; Берлин
ди вашата борба. Тютюневите работ шата обща •-'стачка трябва да бжде
неговите многобройни сжчинеиия и можеше да бжде бонбандиран и стоници— членове на В. Р. К. II. е л и началото, сигнала на тави борба.
статии, а най-вече в прочутите мт, тцна хора може би да бждат убити,
пжрвнте наши редове. Те пжрви на
Стачници,
' по своя генеален анална, писма, пи без да попречат па крайната победа
пуснаха прашните и аадушливи скла
С Вашите „мирни и легални сред4 сани от Лондон аа американския в. на монархическата партия; обаче,
дове и последни ще се вжрнат: Кжм
етва",
Вие не можете да убедите /.чн, „Пю-Иорска Трибуна" преа 1851 и тоба не е една причина яа хижргаие
вас др. стачници нашия братски при
«подарите
си в правотата на иска-.! 1852 години и издадени в отделна оржжието на пжрвата атака. Едно
вет и боен зов: "блюдете достойни
нията
си,
нито
да ги заставите да; брошура, озаглавена: „Революция и поражение, елед една упорита борба,
борци! Продължете с още по-голема
отьорят
екладоиете,
Може ли това1 контр революция в Германия". В струна много повече, по своето ркенергия смелост и кураж. Нашата
тия писма Маркс, като равгле;кда волюциончо значение, от една лесно
борба против експлоатацията, тира да проджлжава и до кога? Ами, ако' ежбитията на Февруарската парижка завжршена победа. Пораженията на
гоеиодарите
упорствуват!
>
нията, робство и-мизерията. Бждете
Яе! Вашата борба требва да прие революция от 1848 г., която изгони Париж през юни 1848 г. и на Виена
. бодри на Вашите бойни постове!
ме неминуемо революционен харак-'l Луи-Филппа вжн от Париж и про- през октомври с. г. (когато народни
Другари стачници,
тер. От борба „само за парче хлеб"| вжвгласи Францувката република; ви те маси се беха дигнали на вжорж
Когато днес кдм Вас еж отпрайе- на „чисто економическа почва" Вие енското вжзстание от м. март с. го жено вжзстание. Белеяската е моя)
направиха, наверно, много поаече
ни любезни „погледи и бащински" требва да преминете КАЛ борбата» дина, която сломи пласта на Метериих и го принуди позорно да избега за да революционизират народния
грижи от всички буржуазии и дрвбно- против снжпотията, мизерията, глада; от Австрия; това в Берлин прея с дух в тези два града, отколкото по
Суржуазни партии, ние Ви крещим: и робството. — Против капитали*иа.; месец и с година, което, след 18 бедите (пак на ежщите иародии. маеи,
Другари бждете внимателни — пазе От „тави е екржстени ржце" требва' часова унор"ита вжоржжена борба, б. м.) в Февруари u март. Ожбрание
те се! Тези, които днес. пи говорят да минем кжм бунта и резолюционото! накара кралят да капитулира; като, то и народа в Берлин може би щеха
аа „неутралитет", за „чието еконо- действие. Не като евнухи, свити в' раагледва
ежщо контрлрсволщцнн- да равделят у часта на тези два града
мическа борба", ва „мирни и легални кжщи или по кафенетата да гледате; те, и пораженията на революциите и щеха буквално да паднат, като
средства'', сало аа „парче хлеб." и нр. „цялото бждаще" и своя „успех" през. в Париж през юни и в Виена през биха оставили след себе си » душата
сд* агенти на буржуааията. Послед- самунчето и миверната .милостинята! окто.щт 1848 г., кавва в ХШ-то си на- преживелите жажда ва отмжщенята иска да ваджрмш пролетариата на градската буржуазия, и еснаФлжк;* пиемо от м. март 1862 г., носещо ние, която в време на революция е
именно на почната ни „чисто еконо- а на улица та в буйни редове демон-'; заглавието: „Германските ежбрания', най-енергичния, н«й-м6щния погнк
мичееката борба", аащото ее плаши стрирайте своего съществувание —' ;;;КОЙТО .8»-Г04яад,.сжжеленне,_,пор«ди, „кжм. дейетаие^...Само. ма,,«е6«_..еи..««.
•пот" револтоп,1'10няатк«т«в]><»1г-и«(«льа«и'1,е.-'> -на- власт» й-госнодари--и-ааявете-гро^* ; кжеитеи тесни колони на „Р. Искра" разбира, че който иоднга ржкави— Нейните агенти в Вашата среда ко, че ако последните не отворят . не можем да дадем ивцело, дословно цата, рискува да бжде бит, ио това
днес Ви приспиват ва причините на складовете Вие сами ще ги заемите следното:
е ли една причина да се признаеш
ужасната скжпотия, когато буржуа- и отворите, sa да покажите, Вашата
за победен и да се предадеш без да
. . . „Берлин бе обявен в военно си гржмнпл ?
вията бясно повдига цените на хляба революционна воля кжм решителни
борби
и
победи.
В
тая
борба
не
раз
положение
й той стоеше мирен; на
и продуктите.
Този, който в време на револю
читайте на чуждите елементи : пла ционалната гвардия бе расиуената
Другари работници,
щани и ненлащани Функционери; на от правителството и тя сложи орж- ция препоржчва решителна позиция
, Можем ли ние да догопем, скжно- адвокати, депутати, буржуа, есна*и жието с най голяма точност. Сж- и я изоставя, вместо да принуди не
тмята — да я намалим (е надниците на техните партии и водачи, — тях бранието и продолжение на петна приятеля да атакува, е достоен, беси). Ето вече Вие стачкувате 16 дни, ивгонете от вашите редове и се об десет дена се ежбираше от едно «изключение, да го сметат за измен
а в това време екж!г!)тията порастаа легнете здраво на своите собствени место на друго и навред бе распрже- ник. („Революция и конт революция
далеч над Вашето искане за заплатите! сили — под знамето на Б. Р. К. Пар канв от военните; а членовете на u Германия", от Карл Маркс, етр.
Hel Вие скжпотията не.ще дого тия, като разчитате само на подкре ожбранието молиха гражданите да 83, 84 и 85, превод на Юрдан Юрните, аащото причините на поелед- пата на революционния пролетарият. стоят мирно. Когато, най-подире, данов).
Ето каква тактиката иреиоржчва
нята ее крият джлбоко п днешното
Прочее, напред по ижтя ма рево правителството растури ежбраиието,
положение на Бжлгария. Погледнете люционните борби кжм окончателно то това последното вотира едиа ре Маркс на борящнте се нри револю
волюция, о която признаваше «а не ционна ситуация, при революции.
АвсГрия там работниците вземат то освобождение!
законно увелечението на данжците Това едно е нищо неопровержимо
15—16000- крони надница, но само
Всички бодри до край на своите
и неговите членове се впуснаха ив отлично и нагледно потвжрждение
ва 1 кгр. хлеб плащат 2750 крони! постове!
провинцията да органивират отказ на поджржаната от Б. Р. К. Партия
На там вжрним и ние. Кой е вино
гр. Хасково, 20 август 1922 г.
ването на данжците. Те се беха ужас революционна тактика. Тая тактика
вен ! Иравителствотото и буржуавияно и)лжгали в избирането на сред нашата партия ще требва отново jja
ОТ
ОРГАНИЗАЦИЯТА.
та. Репарациите — ето „сладкия" плод
ствата.
След неколко размирни не подчертае в предстоящия сн конгрес
на тяхната политика; екжпотията
дели, поеледваха строги мерки от и ще требва с всички сили да я
страна на правителството против проведе на жива практика всред бооиовицията и всички изоставиха идея рящпя се бжлгарски пролетарият от
та sa да угодят на едно умрело сж- градове и села в близко стоящите
брание, което немаше даже сыелоетя до него революционни ежби тия.
да се ващищава.
Прокараната в горния джлжг циfaT
от Маркса революционна тактика
(Принос кжм вжпроса: .Тактиката на В. P.'R Партия, поставен м
Да видим дали, в началото йа но
е
смжртеи
удар вжрху онортюниетиразглеждане в предстоящия конгрес на последната).
ември 1848 г. беше твжрде кжено
ческата,
парламентера
и реформиетида се опита на едно вжоржжено ежТесняшката Б. К. Партия е но наги с мирно и тихо разотиване на нротинлеиие или дали, при една се- ческа политика и "тактика на тес
сжетав и но тактика предимно една тия бунтуващи се маеи. Ивдигнатата риозна опозиция, една чист ог'вой няшката Б. К. Партия, която тя
дребнобуржуазна партия. Реални до от нея всеобща революционна акция ската би минала на страната на еж прокарваше преа време на ieHWf.itот 27 юли W19 и в целата страна
ирнйскгине военни бунтове от 1918 i.
казателства тя даде яа това прев на
в лицето на нейния секретар, един браиието и но тови начни би решила
стжннлата остра класова борба — след красноречив еаитиметален дребно- работата в иегова полза. Това е през време на масовите революционни
всеснетската империалистическа вой буржуазен адвокат и по общественно един вжпрос, който, може би, не ще движения от 1919 х, всеобщата же
лезничарска стачка от 1919 и 19.И0
на
до 1920
години. В
на —
— от
от 1918
1918 до
1Уаи години,
и 1>у ,...,,..—- -н
н_я„» бжде никога решен. Но в революция години, която и днес проджлжава
както
и
в
война,
требва
винаги
да
се
лицето L негов Vo ржкоподство, тя призвание и по " P O - e - - Васил
да прокарва к още по-голем мащаб,
отказа да вастане начело иi £ * ,
^ * J £ ^ ™ £ % ^ ^ Z , атакува лицето: които атакува, има и която я доведе диее до жалката
l
преимуществото,
и
както
в
револю
мирен»? военен бщт за А» ™ « « " ° на
ZV ZZ7l
ей тоя „пролетар
„пролетаркоето е способ
способен
роля на ыржеен стран: и лакей на
това, бжлгарската пролетарска рево ски" вожд), биде малодушно наиуст- ция,' тжй и в война последната не контра революционното дребнобуржуобходимост
е
да
рискуваш
в
реши
люция напред, вжпреки че в него ната и отменена в пжрвия й рево телния момент при каквито опас азно дружбяшко правителство, а утре
участвуваха и мжченически вагинаха люционен вид с подписа на самия ности да се намираш. Нема пример — до делящ с него влаета подлец.
маса градски и селски работници. н е г 0 _ телеграфичесяи. Но свржх в историята на една победоносна
Прочее, да живее революционната
Всекидневните почти улични масови над всичко, вечен исторически па революция, който да не докаава ис- тактика на В- Р. К. Партия]
митинги, демонстрации, манифеста метник за дребнобуржуавната страх- тинноста на теви аксиоми. СледоиаДолу лжжекомунистнческата" тес
ции и сватки с влаета на бунтува ливост и невжобрааима хилавоет на телпо, за пруеката революция реши няшката партия 1
Щите
се градски
градски и
и селски
селски Fработящи
— „.нишките водачи ще остине - телния момент беше дошел в ноем
Долу целата бжлгарска буржуазия!
щите се
маеи в целата страна през 1918, 1 J U _ провалената
™™
геройска двумесечна
двумесечнавсе
есегеройска
Да живее революцията!
и 1920 години тя не направи нищо обща политическа стачка на желез- ври 1848 г. Сжбраиието, което беше
на
чело
на
целото
революционно
ва да ги изостри и доведе до реши „торите и ч*ли* градски и селски
телен бой аа завземането на полити пролетарият от 26 декември 1919 г. движение, вместо да стои срещу не
ческата власт от пролетариата, как Това бе решителен» позиция, надиг приятеля, отстжпваше постепенно с
то повелява в такива случай една ната всред революция, която тесияш- напредването на революционното дви Истинското положение по Б. Р. И. П
маркеичеека, революционна тактика; 2 „ вождове сами в решителния жение; то атакуваше още ио-слабо,
В 39 брой на Берлинския „Кому
а, напротив, в най-решителния мо час като всички дребнобуржуавни <поися«е то не се защищаваше даже
мент на тия борби, тя нравеше и •трахд»Ч*, шменнически «оставиха, и когато доде кр*т*ч«екия момент, нистически Работнически вестник"
направи всичко ва да ев-ьршват tu-

КАРЛ М А Р К С

пропв опортюнисигаеската тактика на тесните социалисти

Мз интернационала

С*р. 2.

Брой 19.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРЯ

П' един доклад върху пнтернацио- душно избра яа почетен член на мос
калното движение четем следното: ковския съвет работническия и сел—„Положението в Пллгарня « ски.депутат Макс Хйолц, конто е ОСАточно такова, каквото е в Германия. ден от немската буржуазия на дожи
Братската българска-' партия също вотен затвор, заради участието'.си-в
ей е ..разцепила. Всичко съществува борбите за интересите на всеснетския
двойно. Има както и СОФИЯ центра и немски пролетарият. Понастоящем
лен комитет е вестник „Работнпче- Макс Хйолц изнемогва нод товара на
ска Искра," така 'и и Варна центра- ужасните мъки из карцерите на немлен комитет е вестник „Работеиче- ските затвори и според съобщенията
ска Искра". Причината иа равцепле- на някои новопристигнали другари,
нието е същата, каквато в Германия, търпи нечовешки МАКИ.
Другаря Ганчев, един от осиоватеНатоварен САМ ОТ събранието на
литн на В. Р. К. партия играе там московските съветски работници да
ролята на'нашия Шрйодев. Той се ви помоля, др. Чичерин, да влезете,
упреква от варненското' течение в дипломатически преговори с нем(груна), че е разпилял на вятъра ското правителство, аа да облегчите
иприте, за които той не може да положението на Маке Хйолц ii затдаде никакъв отчет.
вора, а също така да бъде той освоВарненското течение счита осно- боден, аа да заеме длъяеноста си клиаването на Работнически Комуни- то депутат тук".
егически Интернационал на не ТАЙ
Но що сгори Чичерин за Хйолца?
много бързо п належащо, колкото Тури всичко под миндеря. И когато
предварителните условия и беше про- в пленума на московския съвет уттив едио ваминаваие на Иван Гаи- върждаваха депутатите и Каменев
чеп за Германия. Те (застъпваха), че' подробно говори ва. всеки^от избра-'
' по-добре ще. бъде да се изполвуват ннте депутати, за Макс Хйолц не бе
парите за в полза (подтикване на- казано нищо. даже и и .чего му не бе
пред) на революцията в България." . споменато. Тогава наши другари, леОт партийния ни конгрес в Хановер, пи комунисти, са протестирали но
до сега СА идвали тук двама бъл- тоя повод и са искал?! думата, но дугарски другари. Подробните корес- мата не"им е била дадена, а в края
понденции и донесения материал от на речта си Каменев е две сухи Фрадругарнте водят към съвсем други аи иронично споменал, •»че името иа
заключения. Другарите обясняват в Хйолц по погрешка било пропустиато,
отговор иа разгласеното от'берлин- затова не било говорено ва него, кан
ските* реформист следното:
то яа другите избраници иа иосков-'
— „В ВАлгария положението CAB- скня с-Авет. Ето ти'древните Фари
сеи не е такова, каквото в Германия, сей в болшевигаки мантии да се гавВ България братската партия няма рят с революционера Хйолц тогава,
равцепление по програмни и прии- когато кръвта изтича от нредемъртципални точки, както в Германия, ните му рани!

теснягпката текстилна секция), обача
дервишите от те вето, подмамени от
'господарите,, че последните сами
ripe» септември щели да дадат пови
шение, решават и с своето пето от
менят стачката.
г За всичко това съзнателното раб'отничеетно си взема добра бележка,
яа тия тесняшки „грехове" то е от :
крило специална партида в евоя теф
тер па името на „дервишите от текето" и ги вписва като борчове, за
които ще дойде ден да си нотАреи
сметките.
I Работници, опомнете се, проглед
нете и вий ще видите, че теенящинатв, в лицето на богато плащани и
рхраивани Функционери е сиъвач на
Движоннето и тормо» яа ряботеичестното.
! Ний повторно питаме да ни се
Обясни, в що се изравява „акцията
на текстилните работници ва пови
шение на заплатите" и йр.
I Дервишите дължат отговора си на
работничеството.
1, Група текстилни работи, члннове,
• на текстиля, секция {тсс. соц.).
'; • • Д О П И О К

Ш..

бюджет аалцодпотагане бедните не е
нищо друго освен едно иросешк"о
благодеяние, това е недостойно, това
обижда работ, клпеа. ПонататАК той
каза додето има частна собственост
тя си остава н рАцете на- капитала,
като средство за експлоатация, като
средство ва забогатяване, додето не
се отнемат тия средства ва да се на
правят обществени, всякакво облага
не от когото и да бАде ще блде демагогия — ващото тоя товар ще бА
де все вАрху бедния работник (чуват
се гласове верно. . .) в топа време
става силен шум, нахвАрпят се влрху другаря Раковски: „ти си подкупен
от буржуавията и пр."
Др. Т. Гюров е. силен глас: — тоя
е дебелия врат (сочи Б. х. Сотиров)
той е подкупен от бурясуавията тя
нему плаща в кямарвта 300 лв. днев
ни. НахвАрлят се вАрху др. Гюров
с бастуни и юмруци. Една група отива КАМ др. Раковски почват да го
тласкат . . става вбиване, публиката
се равбегва, той иска думата, чува се
гласове: „шарлатани дайте му дума
та", . . Вие предатели на работ, класа
се опитвате да хапете, хапете, хапете
и Лесното куче вАрши САЩОХО. САОраиието са разтурва.
Ето така ренегатите, кариеристите,
искаха да прикрият своето дезертйорстпо от Фронта на революцията. Те
се иахвАрлиха срещу нас с бесна влоба и ни обругаха,. като провокатори
и коитрареволюционери, те изразиха
злобата си с плесници. Япе ще за
пазим хладнокрАвиа до тогава, дока
то бАде вАзможно и допустимо. Ние
заявяваме че ще реагираме с страс.
Мислимо ли е официалното рлководегво на една комун. организация,
да иавлрши но-мрАсно провокаторетво пред очите на целия град. След
като заявява публично, че ще даде
думата на всеки, а впоследствие про
вокира.
Кому услуясиате Ви паднали ре
негати, които се нахвАрляте подло
срещу работници, които искат да
ИЗПАЛНИТ един революционен ДАЛГ.
Ви нема да ни смутите!
Нека забележим, че полицията бе
в услуга на тесняците и един от стра
жарите вве участие в боя срищу др- Т. Гюров. Позор!
- - - '...-—: г~"'*
Искрист.

; УГЛгРЧИН (Ловченско). В мина
лия (18) брой на „Раб. Искра" обе
щахме да дадем образец на бАлгарското работничество от „революцион
ните борби"чиа тукашната „кумуна".
Требваше дружбашкия реакционен
закон за разбойниците да ее прило
жи и и тоя край. Чест се падна на
тукашнвта „комуна" да бАде един
от ивиАлнитегите. Една вечер но
Там не сАществува всичко двойно.
Но не само с това Руската Ком, здрач ее разнесе бАрза заповед от
Различията в мненията (разбирания- Партия изказа своята антипатия КАМ -комуната" аа частична мобилизация
та) са сАвсем различни от тия тук Хйолца. Тя отказа да популяризира на всички по-видни противници на
в Германия. И както е известно в Хйолца под предлог, че това било тесняците. Тааи «апонед в своята
Германия паричния ВАЛ рос не е безцелно. Органите й в. „Правда" и строгост требваше да падне особено
играл решающа роля: да се приеме „Известия" продължават, и до сага вАрху нашите другари.. „Червеноче паричните работи влобще могат предприетия «аботаж против всички гвардейците" на „комуната14 от рано
да -"бъдат причина за раицепденае,' статии ва Хйолца, ва държанието му окупираха кАЩите ни, тАрсейви ни
до полунощ. В своята алоба тееияштова най-малкото е;— политическа „ред сАда на буржуазията и ир.
'наивност. От всички вестникарски
Какво направи германската секция (сите влечугари мобилизираха наши
ИВЕССТИЯ (доклади), маивФеети и дру- о т Ком, интернационал ваоевобожде- другари, които отдавна ги нема в
ги убедителни- документи cgi доказва, нието на Хйолца? "Когато една дру- селото ни. ВЯСАТ на тия негодници
че, В. P. K. Партия без изключение гарка, лева, комуниетка, е запитала ги караше да преследват и сенките ни.
(както-СОФИЯ ТАИ и.Варна) стои'на радек, яащо не"се опитат да осво- /_^Рвно на сутринта с видимо задо• гледището,-че оеиоваваието на-Раб. бодят Хйолца, той цинично й отго- ; Ъолство 'j,комуната" йриживяваше мо
Ком. Иитервационал, ТАКМО к това порил, че било политически детин- \ менти на „пролетарска диктатура",
време е най-бързото и належащо щини да се нравели подобни опити. ' така и упорито се агитираше на всенещо »а световния пролетарият w Даже и «а избирането, иа Хйлца Г. КАде. Смешно беше да гледаш тес
световната революция. - - О гносител- к. II. не спомена нищо в своя печат, няците в позата на донкихотовцп.
rfo изпращането на делегат на учре- м а кар, че бе уведомена ст сигурно Само след половин ден тая „дикта-.
дителния конгрес на Р. К. Интерна- место за него. И как • ще спомене! тура иа пролетариата" се обАрна
циопал, тъкмо Варненското течение ТАКМО тогава големите револкщио- ВАрху гАрба на тесняците в дикта
еАбра една значителна сума за иа- „ е и и е е готвяха за комщулука в Ге- тура на дружбашите. На другата сут
иращаието на делегат, както уверя- Иуа, та да отидат да развалят квФа рин в пАлен норядАк с всички сна
ват бАЛгарските другари и от пред- на капиталистите, като повдигат ВА- ряжения без в«екакАВ ропот ее яви
ха само тесняци, готови аа борба про
ставения техен материал се доказва, ирос за Хйолца, хич бива ли?
тив разбойниците. В това време кме
че никога' Варненската екаекутива не
та на „комуната" казваше па своите
е обявявала, че тези събрани пари
противници: „вижте как ние беи ро
вместо за ПАТНИ на един делегат,
пот при образцов ред пвижлнянаме
но добре ще бАде да се изразходват
законите!" Да. Това ние трАбим две
«а-работите в ВАлгария.
Сливен. В броеве 54 и 55 на „Ра- години, че тесняшката партия е най
Ако другарите от К. Р, Партия
ВАЯ основа на изнесените от Берлин- ботнически Вестник," в отдела „ста точния изпАлнител на дружбашките
ения „К. Р. Вестник" приемат, че в чки, КОНФЛИКТИ и локаута" се съоб- реакционни закони. И когато всичко
ВАЛгария се обявява солидарен с щава, че -„акцията иа текстилните тук се прилага с математическа точ
Берлинските реформиста само един работници за повишение на вапла- ност, там в СОФИЯ В „Работнически"
другар, то Фактите от противното ги тите и възстановяването иа 8 часо- и „Селски вестници" хрантутеии демубежддват, че българските другари е вия работен ден продАлжава." Обаче белаци пишат е тАшса демагогия це
специален мандат (порАчка) на свой- на никои от текстилните работници ля триади борба против дружбашките
та организация и на своите другари тук не е известно, в какво се ивра- накоии.
са дошли тук изключително да ее аява тая „акция." Ний твАрдим найКрайно време е работничеството да
сношават, с истинската Раб. Комун. положително, че вън от стачката на
снеме булото, от тия дАрти магйосПартия, есенско течение и с орга- работниците от текстилното учили
нивационата комисия на Работ. Ком ще, която в тоя момент е вече про- ници.
Интериациояал.
, валена; благодарение влия гений на
САМОКОВ, 9/\'Ш.9а2
теенящииата — друга акция нема,
До редакцията на Рарот.
освен ако такава САществува в бол
Иекра — Варна.
ното вАобраасенне на тесняшкия
Др.--Редакторе,
храненик тук Иванчо „алегорията"
В неделя тукашната комун. община
В брои 58 Раб, Вестник лее кро- ( с такова прозвище е известен между свика публично слбрапие по бюдже
кодилскн САЛЗИ »а Макс Хполц, кой- работничеството тук, тесняшкия „де топроекта за 1922/23 год.. С големи
то бил сега в гладна стачка и стоял Л е г а т " на III я конгрес на комун. афиши се зовеше гражданството да
пред перспективата на гладна смърт, интерн. Иван Куюмджиев, на когото нрисАтства на топа важно . ежбрание
или лудост, вследствие на строгия „еичко „ Русия се видело като , да се искаже всеки. Иа това големо
режим, от който страда в затвора. И „алегория").
слбрапие (от 400 человека) се яви •
т« упрекват Вандервелдовци и Шай- " Акция действително се готвеше и групата ни. След като изслушаха кме
демановци, че не се застъпват да об- д а т а т а б е Ф и к г и 1 тна от работничеетта по бюджета, елставен от тукаш
Л«ГЧПТ мдката му, или да го оевобо- BOTOj о б а че тукашния щаб на тесняните адвоката, даде се думата '— по
дят, което те могли да сторят.
щината, по наи-мрАсен и ПОДАЛ на- иска думата др. Раковски в разстоя
•А какво правят комунистите в това ч и н у с п е д а я п р о в а д и
Акцията с е
ние ua 10 минути (в това време се
отношение? Какво направи „револю- Г0-Гвёше по повод заветното от ,жр- шушуква да се отнеме думата) той
ционния" им III интернационал? Ето ж а | ) а т а д е л 0 „ 0Т1Ш т у к а ш н и т е \^_
прикова вниманието на слушателите
що. В края на м. януарий т. г. по ,,„,„„ 1И п о „еспаяванйя от тях 8-ча- пои сме ние левите комунисти н е
предлпжението на другарите леви ко- с о в работри ден. В ред слбрания, но силни лргоментн изобличи Фалша на
а.унпстн бе избран като почетен-член о т д е д и 0 8 а в с е к а /абрика, работпп- тесняшката община с 12 мйлиононп
им оюджет, на едно бедно градче.
ня iMocKOBCKHH работнически сАвет ц и т е
иха яа м т/м< ' *
Макс Хйолц. Вместите „И.вестия" а 4 . ч а сова обща политическа стачка. 1 ова не е нищо друго . освен една
от Л] януари 1922 година е иапеча- ОАЩОТО решение за стачка бе нот- иаиаирска реклама, едио от средствата на нлрвенците да си печелят еФтано следното писмо до Чичерина.
в ж р д е и о „ о т о б ] Ц О Т О с&6
т
.тнни
революциони лвпри - една раз„Другарю Чичерин, с настоящето делегатите от всички Фабрики vc не
мена
моиега
за тлрговцитв на комуси ви оАобщаваме, че САбранаето на ключение само иа Фабриката Г. Стеншма
Второ
предвидената- с у м а
13 сАне.теки чаеги в Москва, посете- Фаноп и Синове, в която аа най-го*
100000
лева
от
един 12 милионен
цо от иякодко хиляда души едино- лемо вджалвние работи секретаря на

Свободна трибуна.

За Хйолца.

Ж е ш н ш ш единен Фронт.
Иа 27 м. м. в би])ария „Бристол"
- - СОФИЯ се. откри конгрес — панахида на погребания през 1919 и 20
год. „ВАлгарскйя Желев. САЮЗ".
След насАрдченията от „братските"
организации, довтасаха и лАжекомунистите с cnoftfo сладко жито: —
„братски благоножелания", „Единен
фронт", „неутралитет", „чиста економическа борба" — работи от които
на широките е дошло до гуша и беа
много церемонии ритват тесняшката
тепеия.
,
През 1919 и 20 год. революционна
подем ерпиа една от крепостите на
контАр революцията -- „Българския
Желез. САЮВ".

През 1922 год. контАр-револгоцноиата организация: — „елгова на транспо[1тните работници", напраща деле
гат при „ВАЛгар. Желез. САЮЗ" да

поздрави и пожелае плодотворна ра
бота-на дедективите с значки, които
през летото на 1919 год. Пастухов
вАорАжи да стрелят срещу 'революционг.те работници.
Славен Фронт: —• Исаев опАрннчап, Никола, Пенев - - Хрисим, а бай
Янко Иванов — Хермафродит!

Книжнина.
Получи се в редакцията ни бро
шурата: ,.Теснящината пред ежда на
комунизма," издание на група работ
ници. Тази брошура ш,е помогне на
всеки самостоятелно мислящ работ
ник да проанализира както нашата
действителност, а така САЩО И САЩеоста на славната масова тесияшка
партия и нейните „червени" синди
кати. Брошурата третира и задачите,
копто има да разрешава бАлгарския
революционен пролетарият. Ние го
рещо препоръчваме тави брошура на
бдлгареките мислящи работници.
СООБЩЕНИЕ. Поради Финансо
ви затруднения настоящия брой за
късня доста. ЦИК наново апелира
КАМ всички организации, групи и
отделни другари да усилят събира
нето суми по Фонда „Работническа
Искра" и най-кАсно до 15 т. м. су
мите заедно с листовете иапратят в
Варна.
От ЦИК.

