Год. Ш.

Варна, февруари 1923 г.

Един брой 1 лв.

Брой 1.

Вели наметев де! — u

щщ.

Пролетариата умее да почита па
метта на своите Велики учители и
герои. Имената на Карл Либкнвхт и
Роза Люксембург ще останат най свет
ли и безсмъртни в паметта на про
летарските юколения. Тези велики
учители научиха работниците не са
мо как да се борят и да живеят но и
как те требва да умират за велико
то свое освободително дело.
Паметта и гробовете на Карл и
Роза не искат ежлзи, сантиментал
ности и траурни салтанати, а снели
последователи — иа техния пример
— в великата борба —• чреа огжня
на революцията има конунмзиа.
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Нашия незабравим другар, незаменим пролетарски борец,
партией деец и сътрудник на вестника ни е умрел на 8 януаpjrtt т. г. в град Хасково. Ние не верваме в васкресението на
мжртвите и аа това не можем да се утешаваме ва тежката за
губа с илюзии, но верваме в безсмжртието на пролетарското ве
лико освободително дело, на което другаря Юрданов . бе отдал
делото си енщество и живот.
*
Другаря Юрданов не само верваше в това дело, но с своя
просветен пролетарски ум, той виждаше светлото бждаще, жи
вееше с него и черпеше от там морални сили ва непремпрпма
последователна класова борба.
Другаря Юрданов мжчно може да се яамени за сега, на
неговото място ще вео празна яма, като чер гроб в редовете на
нашата партия, защото днес са малко още работници с такова
чисто схвнание, смели действия, решителност, и сжзнателно от
ношение кжм пролетарските вадачи. Ето защо ние дейците ще
помним и скжрбим за др. Юрданов.

нията на която, чрез делегатите и
печата ще станат достояние на всич
ки членове) за партията се сжздават условия за нормален сигурен
революционен ржет и разчистен пжт
За организационен живот и проява.
! Само чрез сжзнателно обмислена
и организирана деятелност, с про
летарска револючионна самопожертвувателност от отделния член и ор
ганизациите, до целокупната партия
и нейните изпжлнителни органи в
духжт на нашите принципи от идей
на и сжзнателно-организационна си
ла, партията ще стане боева сила и
двигател на социалната революция
; и диктатурата на пролетариата за
комунизма.

Ш-та годбиа аа „РаОотивч. Ишра"

Нашия боен партиен орган ,Ра-,
ботническа Искра' встжпва в тре• тата си година на централизация про
летарска миежл и идеен двигател иа
„ нашите революционни сили. За пжрНепрежалима е загубата на бургаското революционо ра- ?вата негова годишнина сега нема
ботничество от преждевремената смжрт на революционера — бо- '.много да кажем, то се каза минала, та година. Тогава вестника беше до
р§ц Георги Юрданов. Поклон пред неговата памет.
л:олкова общ, до колкото се под,„,,—,.,—:«_-....-. -,.~v~.,.- ~^~- - - - - Г р у п а т а . - " * джржаше морално и материално от
оформяващето се наше левокомункетическо движение, и до толкова
частно предприятие, до колкото в
него се чувстваше преобладението
иа частната инициатива на неговите
опортюнизма
в
неговия
.общ
фронт"
Втората партийна конференция се
схстоя на 7 и 8 януарнй т. г. в гр. и вжобще легални парламентарни основатели. Да оставим да го ежди
дефектите му историята, като в.
Варна, тжкмо след 1 година от сли политически акции. Времето от го за
венската парт.: конференция. Пред дина бе достатжчно за партията, да .Искра."
Втората година .Искра" по ре
ставителите на сжзналия своята не се отжреи от всекакви негодни или
неоформени
идейно
елементи,
които
шението
на I-та Сливенска учреди
обходимост от класова самостоятел
ност революционен пролетариат, се по една или друга причина, скара телна конференция стана партиен
ежбраха Да преценят деятелността ни, с теснящината не за принципи, а орган, но не Искра, а .Работническа
и опита на пжрвия годишен партиен за кични дертове и само затуй влез Искра." Инициаторите-организатори
живот. Това стана при скромна об ли в нашето движение, постепенно на .Искра, не можаха да се про
становка, без всякакжв шум и сал се изсеяха из неговите редове. Те никнат от идеята на уважение и за
танати, които отвличат вниманието зи тесняшки по сжщество елементи, читане на колективната воля и ре
на делегатите от централната сжщ- които неотричаха по принцип: тес- шения и под ред неоснователни и с
ност на деловата работа. Разликата няшката общегражданственност и нищо не оправдани предлози, те вжсе стремяха да използват преки партийните решения на сли
в деятелноста на I-та учредителна тактика,
само, като орждие за бор венската конференция, пуснаха кон
и Н-та редовна конференция е го партията
ба
против
тесняшкия бюрократизм, курентни паралелни броеве на пар
ляма, иначе и не можеше да бжде. да го лекуват
и без да сжзнават, да
орган с сжщото название.
Ако идейно принципните становища отклонят партията от нейните ре тийния
Обаче оформилото се вече тогава
на Сливненската учредителна кон волюционно пролетарски класови левокомунистическо движение в Ра
ференция все още се замъгляваха задачи и пролетарско класово обо ботническата комунистическа партия,
от неоформени инстинктивни под- собление, като партия работническо- не бе наклонно да се церомони с
бувдения на тжреения, размесени с комунистическа.
подобни индивидуалистически дей
опортюнистически тежнепия, то на
амбиции и постжпки. Те сре
Вжн от самоуверенноста в пра ствия,
Варненската конференция партийнищнаха
решителен отпор от нашата
органязации се представиха идейно вотата на нашите принципи и наша млада партия и след като изказаха
и принципно по всички важни вж- та революционна кауза при нашата своите .болки", болки в неколко
проси, като сжзнателно единно цяло бжлгарска действителност, между броя, не можаха да устоят против
на партията. Благодарение на това народните вржзки на партията с Раб. течението и млжкнаха.
и конференцията носеше делови ха Ком Интернационал, германската,
Този епизод, който внесе извес
рактер, при преценката на едного английската, руската и пр. братски
тен
смут в партийните редове, даде
раб.
ком.
партии,
с
които
централ
дишния партиен живот и подлага
вжзможност
на партийния ни орган
ния
исп.
комитет
е
в
постоянни
офи
нето на критически анализ положи
.Работническа
Искра" да изджржи
циални
вржзки
за
размяна
на
мис
телните и отрицателни страни на
пжрвата
решителна
борба и сери
ли
по
всички
важни
вжпроси,
чрез
деятелността на лартията, органиозна победа на отрицателните еле
вациите и ржководиите испжлнител- писма и размена на идейни и орга менти в движението.
низационни разбирания, чрез разме
ви органи.
.Работническа искра" списвай и
на на партийните печатни органи,
Основното нещо, което можа да брошури, бюлетини, окржжни, ди редактиран от работници, без всесе констатира на конференцията за рективи, позиви и пр. — дават още каква платена длжжност, без всяка
ежетоянието на партията, това е, че по-голяма увереност за силите и бж- кви вжишни поджржки, освен скром
макар още слаба и незакрепнала до- дащето на каузата на нашето чисто ните пролетарско-партийии средства,
статжчно в цялост, партията, все та работническо революционно кому е пжрвн вестник по рода си, с свое
ют е ехуияла да се запази от под- нистическо движение в междунаро то сжществувание в страната. И за
хлхзване кжм опортюнистически ден мащаб. Нека всичко това по това с достойнство, чест и гордост
ахзможности: било кжм стремление служи за оржжие на онези другари може да носи своето название: .Ра
да стане Стасова, като се слее и из и сжчувственици на партията, конто ботнически Искра." При такива усло
губи -в неопределената каша иа не- биха попаднали под интригите на вия, разбира се, че вестника треб
ежвнателните маси, било чрез стрем вжн стоящи от партията елементи, ваше да вжрвис дефекти. Недосталение да се разрастне чрез надува които по неизвестни за нас лични тжка от материални средства не по
не от чужди и недостатжчно сжзна- техни подбуждения, се стремят да зволяваше редовното излизане, а от
телни елементи, било чрез увличане разколебаят, ако ие партията в ця тук н планомерно разпределяне на
в Опортюннстическите акции—стач- лост, то поне някои нейни членове. материалите, нито се е имало воз
кизиа н борба за временни подоб
Днес след конференцията (реше можное за хронологическото осветрения, било в ежтрудничество е

Нашата партийна конференция.

ление на преживените ежбитня и
своевременната тежка критическа
преценка от партийно гледище. Сжщо иедостатжка иа средства не по
зволяваше да има специално зает
другар с вестник», който да внесе
система в техническата му страна.
От всичко това се вижда, защо в
техническо отношение вестника сто
еше миого по-ниско от желания уровен.
Партийната конференция се зани
ма с всички тези дефекти м взе мер
ки за техното отстранение по вжз
можност. В принцнпално отношение,
обаче, конференцията намери, че
партийния орган е изджржан добре.
Сега ние можем да заключим, че
вестника е страдал технически, не
от това, че в редактирането и епневането му нема хора с набита ржка
от пролетарската комунистическа
школа, а от иедостатжка на средства.
.Работническа искра" издаван,
епневан и редактиран от действител
ни пролетарии, заети в производ
ството, с своята специфнческа чисто
класова революционна задача, — е
и пжрвия урок, в пжрвата школа
за развитието на пролетарската кла
сова журналистика, израснала на по
чвата на твжрдия опит в процеса
на борбите.
Подобрението на нашия светилник
и боен орган ие е само в добрата
воля иа редакцията, а в сжзнвтелното отношение на партийните чланове и организации. Дефектите на
нашия вестник не е в него, а в са
мите нас, като партийно цело. Не
в редакцията, гдето требва да ра
ботят и пишат другари при непоно
сим истощителен труд в производ
ството, е вината, а в отежтетвие иа
солидна техна подкрепа от всички
партийни членове и организации.
Прочее другари на работа всички
х ние ще имаме един достоен в всеко отношение боен печатен орган,
ежответствующ иа нашите разбира
ния, стремления и воля, които ще
послужат и като прототип на про
летарското класово колективно твор-.
чести о в областа на класовата жур
налистика.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по международното положение.
Приета » 2-та конференция иа 6. P. K. Пар
тия, ва 7, 8 и 9 януари 1923 г., предложе
на от Бургаиата организация.

1. Матеоиялните основи на капи
тализма б; ио се разяждат от него
вите вжтре. лш противоречия. Сжотношенията между производството и
пазара влизат в непримирими кон
фликти, които се все повече вджлбочават. Днес когато техническите
разрушения от войната стават все
по и по-чувствителни за производ
ството; добиването на сурови материяли става все по-мжчно и недоста
тжчно; разыената и пласирането на
продуктите — стават невжзможнн,
вследствие кредитно - финансовия
крах на буржоазната джржава н истощението на потребителните и фи
скални сили иа широките консумирующи маси. Ето защо капиталисти
ческия механизм на буржуазията по
степенно гасне.
Джржавата като най-висок изра
зител на буржуазното общественно
господство и влияние се разтроява
от вжтрешни и вжишни класови и
империалистически междуусобацн,
финансови производственик и воен
ни крнзнеи.
2. Господствующата буржуазна
класа, чувствувайки неизбежността
на своя исторически крах, губо рав
новесие, озлобява се, озверява се,
разстройва своите редове н сила,
паралелно с разрушението на най*

Брой 1.

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Стр. 2.
ните материални капиталистически
отношения.
3) Общото разстройсво в капита
листическата икономическа система,
чрез която буржуазнята като класа
господствуваше и влияеше, разруши
нейните сили и авторитет, с които
тя държеше в респект дребно буржуазните слоеве. Дребната буржуа
зия, която при грозящата смъртна
опасност на капитализма, виждайки
и своята неминуема гибел, при про
летарската класова победа, се раз
движва в систематическа контра ре
волюция против пролетарията.
4. Безспорно е, че след капитали
стическата буржуазия, дребната бур
жуазии е най-върл и фанатизиран
привърженик на частната собствениост, и че крушението на капитализ
ма най-живо засяга привилигированото положение на буржуазната ра
дикална интелигенция. Ето зтщо, те
(дребната буржуазия и интелиген
цията), под една или друга формз,
се стремят да спасят съвременния
строй, като се отдават в служба на
кървавото подчинение на пролета
рията, в името на това техно привилигировано положение в днешно
то общество. Фашизмът в Италия,
кемализма в Турция, дружбашството
в Болгария, дребно буржуазните
съветници и социалпатриотическите
министириалисти в Полша, Германия,
Австрия, Чехия, Белгия и пр. с сво
ите червени, черни и оранжеви
националистически армии се стараят
да спасят капитализма, ако не в це
лости, то частично, под други фер
ми, които не тжй резко засягат съ
ществуването иа дребната буржуа
зия и нейното разбогатяване по ПА
ТЯ на капитализма.
5. В сжвременния исторически мо
мент на смжртна криза на капита
лизма, класовите противоречия и ин
тереси са най-силно изострени и на
гледно испжкнали. Империалисти
ческата едра буржуазия се стреми
кжм един единствен изход на спа
сение — довеждане империалисти
ческите стжлкновения и войни за
владяване на пазари, чрез разгрома
иа сжперничащите капитали, което
води кжм гибел человеческото об
щество,
Дребната буржуазия намира из
ход в жертвуване интересите на ед
рата буржуазия и заменяване на ча
стния камиталнзм с джржавен и кооператизм, които н дават вжзможност да не се лишава от привиле
гиите на частната си собственост и
експлоатация иад пролетарията.
Пролетариятжт, обаче, като без
имотна и експлоатирана чрез капи
тализма класа при когото той е све
ден до обикновенна пазарна стока,
или орждия на техническия произ
водствен апарат на буржуазията вжобще, изложен на физическо и мо
рално израждане и деградиране до
положението на истински партии;
като такжв, той е еднаква енергия
е против империалистическия, държавяия и кооперативния капитализжм и признава за единственна не
гова класова задача, която ще го до
веде до пжлно освобождение, в всесветски мащаб, само социалната ре
волюция.
И-та конференция на Б. Р. К. п.,
като има пред вид горните факти
на ежвремения исторически момент
намира:
1. Икономическото положение на
всека историческа класа диктува и
определя нейните политически и ре
волюционни задачи. Ето защо, за
пролетарията е необходимо да води
своя самостоятелна безкомпромисна
класова политическа борба против
всички прояви на капитализва в ме
ждународен мащаб, против всички
открити и прикрити негови класо
ви врагове.
2, Да изобличи скрилата се под
комунистически и социалистически
маски дребна буржуазия от II до III
интернационали, която се стреми да
вжвлече пролетарията в своите во
ди, внушавайки му идеята, че джржавния и кооперативния капитализжм за необходимата преходна фор
ма от капитализма кжм комунизма,
вжпреки че тези'форми се явяват в
сжщност икономическа база за проджлжението иа класовото господ
ство и диктатура на буржуазията
над пролетарията, наложени му от
хонтр-революцията, чрез активното

Южна Африка.
еждействие на дребната буржуазия
и се противопостави на подхвърле
В-к „Workers' Dreodnaught" (Работ
ния му измамнически и предателски ническо
орган на Анг.
лозунг на борба за парче хляб, ми Работн. могъщество)
Комунистическа
партия в
нимални придобивки и временно по брой 40 под заглавието Екскурзиите
добрение. Лозунг, чрез който лж- в Южна Америка пише:
жекомунистите и социалпредателите
Сега гогато има вече избесени
се стремят да отклонят пролетария
та от неговата непосредственна ре- много Южно Африкански стачници,
волюционна задача иа класово ос-„' Лейбжр парти последня се намесва
вобождение
•• • '
I .в въпроса. Ораторите й отбегвайки
3. Че за всесветския пролетарият : ; въпроса само говорят за внушение
е необходимо да застане на ясна и то на г-н Артур Хеидерсон (секре
категорична позиция, като вжзстаие • тар на Лейбжр парти, която в Ан
против всекакжк вид капитализм, от- ] глия и играе ролята на германската
рече лжжеборбите за временно по ; «партия (б. р.), който неотдавна зая
добрение и решително тржгне под вил, че Британската Работническа
ржководстзото на Р. К. Интернаци-- партия (Лейбжр парти) нема да се
[намесва даже и в формата на про
онал, по пжтя на революцията.
4. Поканва българското наемно ; тест, защото Южна Африка има кон
работничество да се сплоти около ституционно управление и предста
високо вдигнатото революционно вители на работниците с власт в
знаме на Б. Р. К. партия и й даде 'парламента.
Страшен наистина, беше случаят
всичката своя морална и материал
на подкрепа, която единственно днес ; когато осем минйори беха оеждени
го води и ще го води по пжтя на > на смърт и заявиха, че човекът, кореволюцията кжм пжлиото негово ; йто насочва срещу тех свидетелству.ванията на краля, е тъкмо оня, на
класово освобождение.
i когото е било възложено убийство
ааша
штшпГ1!утгягп^к ^
т о поради което те ще бждат обецсени.'. ч •• • ; •'
'•
' • •• '
'Окупацията ка Сарската област.
Daily Chronicle" от 3 т. м. на увод 1 На L'Humaniti съобщават от Saarно место пише: „Британското пред !,;briick с дата 27 декемврий 1922 г.
ложение за германския репарацио- !, Ноемврийският брой от органа
нен джлг е, щото той да се намели /'на Лигата на народите „Journal ofна 2,500,000,000 лири стерлинги, ка- .ificiel* публикува писмата на герман
io и се даде един 4 годишен без ското правителство и на властите в
условен мораториум и друг отделен ,: Сараската област върху окупацията
10 годишен за финансово възстано на последната от франц. войски.
вяване".
Като се съобщааа, че Терм. праТова предложение на английския Чвителство се облягало главно на доделегат Боиар Лоу е било отхвжр- оговора за мира за поддържане на
лено при горчиво разочарование и .своите служби в Сарската област,
като последица от това неспоразу- ;че окупацията на територията на тоя
мение на ежглашенските министр f; басейн от една заинтересована сила
председатели на конференцията им ;като Франция била в противоречие
по репарациите, в Париж последва ?с заявленията и решенията на „06заповедта на Поанкаре: „окупация •щестеото на народите" и пр., межна Рур от франко-белгийски войски" ';ду другото се казва следното:
Ч „Всичките центрове близу един
Италия. Белия терор в Италия се чдо друг, са все с работническо на
засилва. Хиляди социалисти и кому селение.
нисти са в затворите, когато всич
ките фашисти, оеждени и изтърпя ? Има опастност—в' случай на оку
ващи наказанията си за - престъпле пация от едно общо спиране на
ния срещу лична свобода и собстве- * работата и също отделни стачки, в
носта," са, амнистирани по зановед > които работниците не биха се поi колебали да направят апел за солина правителството на мусолини.
даризиране към.своите класови дру
гари и тогава ние ще имаме срещу
Английския печат н Рурскатп
нас цялото работническо население
окупацияв страната".
Окупацията на Рур на която „ма
совите партии в Англия, Франция и Фашизма в Франция.
Италия наричащи себе си без срам
L'Humanite от 29м. мц съобщава,
и стеснение социалистически и „ко че в гр. Ница била образувана сек
мунистически" и големите Тредюни- ция от Италианскатата фашистка
они и конфедерации на Труда не партия.
само че не попречиха, но и где ак • Антифашистките организации в
тивно и явно, где пасивно и „с про г тоя град готвели решителни уда
тести" я улесниха е предизвикала ри за тая противоработническа ор
най-живи обежждаяия в английски ганизация на фашизма в Франция.
ят печат. Най-консервативният в-к
„Морнинг пост" е против всекакви ; Сйзетска Русия и Мусулини.
смегчавания на франц. окупац. ак
Нема акт на Сжветското правиция и дори я наежрдчава.
,
.; телство, тжй много за окайване, какОргана на автора на Версайлскня > то тжрговските преговори на негодоговор от 1918 г. Лойд Джордж, ; вия представител Красин с убиецът
„Дейли Иронкдл", смета, че Франция ренегат Мосулини.
требва да действува, но умерено и • Съветското правителзтво може би
внимателно, за да не предизвика най- да не живее с илюзии относно хаголемото зло в света — германска. i рактера на Мусолини и неговото
революция.
-. '
правителство, но всеизвестен е фак„Дейли Хералд," орган на англий , та, че тоя човек е оръдие на край
ските широки социалисти иска на ната реакция и буден организатор
месата на Англия в Рурската акция !• на белата гвардия, не само в Итана Франция в интереса на европей | лия, но и в целия свят.
I Тия преговори с Мусолини не еж
ския „мир."
Вестниците иа английските тесняци | саио недостойни, те са едно политисе задоволяват само с „високи про ; ческо късогледство.
тести" и участие с свои представи ; Ясно требба да бъде всекиму, че
тели като Нюболд в „международни"
митинги гдето се вземат резолюции j диктатурата на Мусолини нема да
за историята и архивата на Москов | бъде дълготрийна.
Тя е също агресивно безаконие
ският интернационал (Есен и пр.).
Те са за гражданския мир, който и вулгарно при това за да бжде
е в интереса на възстановяващата , търпена. Тя требва да се смачка за
се капиталистическа Русия, деятел винаги, за да не може да осъщес
ните агенти на която са III интер тви целта, в името на която се съз
национал и правителството на Ленин. даде — разрушенение на Италиан
Единствен органа на А. Р. К. П. ското работнич. движение.
„Уоркдрс дреднаут" срещу грамадния .;: Изглежда, че не за джлго още
отровен печат на английската бур . Италиянските маси ще търпят дикжуазия и нейните оръдия там: Лай- татурата на фашизма.
бжрперти и партията на англ. тес .' Ако нещо би могло да подготви
няци, партията на Нюболда, води ; един народ за сериозни действия, то
една решителна и достойна борба и \ това е тъкмо фашизма.
не на думи а на дело. Броят от 13
Из «Workers Dreaduought" („Работ
януарий т.г. (№ 44) е живо свиде ническо Могъщество") орган , на
телство за неговата революционна Англ. работ, комун. партия.
дейност и зоз за сериозна борба.
Франция. Лжжекомунистическата
партия е обхваната от една остра
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РАБОТНИЦА БОЙКОТИРАЙТЕ ИЗБОРИТЕ

Ш

вътрешна криза, Люманите от 21
януарий т. г. съобщава на уводно
место за излизането на непокорните,
отцепниците Фросар и една значи
телна част негови идейни другари,
които не се подчинили на решения
та на 3-ти болшевишки интернаци
онален конгрес. Предприета била
шезинфекция и „оздравяване".
тимлтшгшштччштгуттат

ГиТ^лььшшат

Юнионмт - ш в е е той н ш и ме е.
Общият Работнически Юннон
се намира сега в най-критпческо
положение от като е основан. Гре
шка е да се мисли, че различните
схващания по въпроса за тактиката
на Юниона са чисто теоретаческа
препирня между някои от членове
те и/, нли пжк, че това са сбор от
противни мнения. И глупаво е, ако
си затваряме очите пред опасноста,
която застрашава сжществуванието
на О.Р.Ю:, престжпно ще е, ако от
ложим енергичното и основно из
следване и най бързо разрешаване
на тоя въпрос.
Истина е, че много от нашите
другари в Юниона не виждат кол
ко големи са тия ризличия и колко
е необходимо най-мързото нм раз
решаване. Това се обуславя от мно
го причини. Във всеки случай не
е вез вина в това отношение и по
следната конференция на Юнионжт,
гдето не се съзнаха създаващите се
различия и не се погрижиха за свое
временното им изяснение, а вместо
това се подчертаха някои детайли
вжр:су тактиката и програмата на
Юниона, тъй че с един кбшприие
искаха да премахнат существующим
конфликт. А положението на нещата
е такова, че всичко това трябва да
се подложи на най-решителни и ос
новни разисквания в организациите
и то колкото е възможно по-скоро.
Защото въпроса, койтб трябва да
се разреши заплашва революцион
ната същност на юниоиа и едно от
лагане разрешаването на тоя въпрос,
при външното положение на проле
тарската революция, не означава
премахването му. Ние трябва да
виждаме нещата такива, каквито те
са.
(следва)

Тасняшка шарлатания.
В едно от предизборните ежбрания в Самоков члена на тесняшката
лжжекомунистическа партия Борис
х. Сотиров е говорил, че след вржщанзто на Ив. Ганчев в партията ни,
щел да иаправи същото и др. Же
чо Дикиджиел с целата варненска
организация. Без обаче да обесни
защо се връща ренегата Ив. Ганчев
при тях и защо еж „изключени" дру
гаря Дикиджиев и други. Господа
шарлатани, ние ви заявяваме че Ив.
Ганчев като кариерис отива там кадето има кокал да гризе, а ние из
ключените, никой път не ще се вър
нем в блатото на опортюнизва и ре
формизма, каквато е вашата партия.
Че това ё така се вижда от вашата
дейност в парламента и общините и
гледищата, които застъпвате в ва
шия орган: например: държавния ка
питализъм, единия фронт, работническио селско правителство и найсетне гледището ви за „мвтодичюто"
завладяване на власта. Ние сме чле
нове на Р. К. П. и такива си оста
ваме за винаги.
За организацията Ж. Дикиджиев.

Сжобщенке.
Поради затруднетоно положение
в което се намира редакцията на
вестника, вследствие на липса на па
рични средства, апелираме кжм вси
чки организации и отделни другари,
да употребят максимум усилия за
събиране помощи за фонд „Работ
ническа искра" и второ,организации
те незабавно след три дневното по
лучаване на вестника да испращат
стойноста му, за да може следую
щий брой своевременно да иалезе.
В противен случай рискуваме да жи
веем без вестник.
Брой 2 е под печат и ще излезе
в вторник иа 13 т. м. Нека всички
организации и отделни другари взе
мат неовходимите мерки за разпро
странението му.
От редакцията.
Печатница „Зора" — Наемател: Печатарска
Производит. Кооперация .Едннстжо'—Варни.

