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защо буржуазията с за
кон, насилствено ви гони
кжм избирателните урни?
— Защото буржуазията
знае, че до когато вие до
бродушно, като сгадо се
точите пред нейните из
бирателни урян, вие нема
да подемете друго оржжие на ефикасна борба
против нея за своето кла
сово освобождение.
Печатница „Зора* — Наемател: Печатарска
Производит. Кооперация .Единство"—Варна.

«стаени блага. Тесияшките нрофе- и отделните членове. Редовна от
'(ронални сжюзи, които са вече ед- четност. Грижата за партийния ор
За денноста на пиптийнита организации, групн и отделни другари | йа отживелица, напротив, търсиха ган требва да бжде в центра на пар
,' (Приета на Н-та Партийна конференция в гр. Варна на 9 януарий 1923 г)
j; силата на работниците ь силотяса- тийната дейност.
Нето км нзвжн производството на
Публичната общогражданска дей
тво. В това отношение Б. Р. К. П. _, Почвата на тяхната професионалност,
По изгриадне иа партиятаност треова да се избегва, защото
ще води своята борба на два фрон i1 Цл защита на близките интереси.
": " Бжлга реката Работ. Комунисти та : Прати» измяната и предател
отвлича парт, организации от наши
ческа Партия е партия на работ ството на лжжекомунизма за смж.к- •\ Заводската организация не е „пе- те зздачи. Добре е да се устройват
ническата класа; тя е класова бой ване окончателно тесняшката маска у/трзлна" и .свободна" подобно на дискуцпонни ежбрания, гдето работ
на организация на бжлга рския рево и против идейната мжтилка и без- Общоделските и тесняшки, сжюзи, а ниците ще могат да изнасят своя
люционен пролетарият. Б. Р. К. П. прииципяост на анархо-комуаизма. (|ойна революциона, с задача: да собствен опит. Главната дейност,
няма нищо общо, по характер, нито БРКП схваща, чя именно тая идей , флоти стоящите на почвата на ре обаче, требва да се насочи в самште
по цели и задачи, еже съществува на борба е необходимо условие за волюцията работници и дз поведе складове, фабрики, мини, кариери и
щите до сега буржуазии и дребяо- идейното изчистване и обособяване деволюционо—освободителната бор- пр. — таи гдето работят работниците.
-буржуазни партии, даже и тогава, на едно истинско революционно кла За на пролетарията. Нейните сред- Тук има условия не само за еди
RbfaTO носят името «социалистичес сово движение на бжлг.. пролетарият. j-.CjTBa са масовата политическа стач- нична пропаганд» и агитацк j, но и
t ка и вжлпд.женото вжзстание; ней- за масова, която требва да се води
ки* или „комунистически", каквито
| и я лозунг е: чрез завладяване про енергично и носгояно. Пред врати
са общоделската и тесняшката. ПоТриинип
на
партията.
изводството, атакузане и завладява те или в двора на фабриката, скла
Следните са общеграждански, как
ме буржуазната власт, катурв^не да, работилниците и пр. преа обед
Бжлгарската
РКП
има
за
задача:
вито са и всички буржуазии партии.
днешното буржуазно об'- диктатурата и господството на ка- ната почивка или вечер, когато из
Те се опират и изграждат не вжрху ежбаряне
щество
и
заместването му с кому , Читала и вждворяаапе диктатурата лазят рзбо ч-щите, требва да се ус
работническата класа, а вжрху граж нистическоточе тази i господството на пролетарията. За- тройват ш. «сти ежбрания по актю
даните и трудящите се маси, с кое- задача може даТясе схваща,
постигне само по юдеката организация действува ежв- елни и жизоинтересуващи работни
,то заличават изкуствено границата пжтя на откритата и решителна бор \|естно с БРКП. Тя е масовата органи
между раб. класа и дребната град ба с всички средства: от масовата зация на пролетариата. Изгражда се ците вжпроси. По всички важни слу
чаи М. П. Конференции требва вед
ска и селска буржуазия.
политическа стачка до вжоржжено- ispxy производствения принцип, с
•'••'•Б* Р. К. партия не е и не може то вжзстание — против господство {изборни и сменяеми функционери. нага да вземат отношения и проагида бжде гражданска, а е класова то на капитала. и диктатурата на £якз фабрика, мя.чз, работилница, тират в такива ежбрания. В последни
организация. Тя ще се опира из буржуазията — зв диктатурата на "станция, пристанище, транспорти и те требва да се популяри*ират найключително на работнишката класа. пролетарията. Тя е за ежветското ; hp. имат своята заводска органнза- широко завод, организация. Позиви
Б. Р. К. П взема работника ве управление, но само >' чрез диктату : рия, а последните в даден икономи- те и хвжрчащнте листове требвада се
пржекат сжщо вжп фабриките и ра
-като гражданин, кгкжвто той е на рата на работнишката класа.
г реки район — Юниона.
ботилниците — ла ржка, а само неулицата, в махалата, кржчмата, на
Тактиката на Б. Р. К. П. е про ; i': Заводската организация е плод колко екземпляра да се облепват на
•Пазаря, а като производител — каста и' ясна: открита, решителна, са- кз;революционите борби в Герма- фабричните врата. За tнекой по- ,
кжвто той е в фабриката, работил- мдетшаа^—реаолющгоняа—класова,
••- Su.i---У - нас--кри-»-йбщата
фи~^бщата •- стопанскаcтonaн^кa~~-дpeбmr-cлyтаlt^билT)'*тtз" живoтa"l^a"
•^шщагта7*ганатагкарй€ратагтраягаор=-7 борба против целокупната буржуа разруха и л при упаджка на тес фабриката,
било от < общо полити
та, на пристинището и пр.- До като зия.,' Тя отрича парламентаризма и ияшките професионални сжюзи се чески вжпрос, добре е да се прибег
в производството работника чувст общинизма като средства за борба, сжздзват благоприятни условия за ал до ржчни иозивчета, които тоже
вува своята класова мощ, като тво- защото по тоя пжт раб. класа се ' такава организация. БРКП — ней се посрещат с голям интерес, — За
ните партийни организации и групп да бжде целзта наша дейност влв
рител иа обществените блага, на
. —- требва с всички сили да попули- фабриките, мините, кариерите и пр.
улицата в махалата и на пазаря, той развращава.
БРКП смята, че,борбите за „парче зират тази революциона органи
се слива с масата на дребната бур- хляб'*,
начисто „економическа" поч зация и да подтикнат и улеснят резултатна, като най-блпзка задача,
жуазжя и чувствува своето безсилие ва, с мирни'
и легглни средства, са преминаването на ргботнацпте кжм се налага образулането партийни и
пред силата и авторитета на бур- измама и предателство
заводски ядки вжв всяка работил
нея. Условията за това зреят.
жуазната власт, както и пред спе- рията. Не за подобрениеза ипролета
ница, фабрика, мина и пр. Посред
рефор
кулантската буржуазия. Ето защо в ми, а за освобождение днес трябва
ством тези именно заводски ядки и
основата на Ь. Р. К. П. требва да да се борят работниците. В тия бор
Б. Р. К. П. ще се изгражда в про
По
дейноста
т
ппрштв.
легне не гражданския, а производ би на работниците БРКП нг уча
изводството и чрез постоянна енер
БРК партия требва постоянно да гична дейност ще тласка самите ра
ствения принцип. Всичко това обу ствува винаги самостойно и безком
доизгражда
своята организация; да ботници кжм революционна борба.
славя изграждането на партията вж- промисно. като се стреми да ги раз
трё в самите фабрики, работилници ширява; да ги води с революцион засилва своята пропаганда и агита Чрез масовата политическа стач
мини, кариери, по транспорта, на ни методи и средства; да им поста ция и да уежвжршенствуаа своя апа ка и вяорлженото вжзстание кжм
пристанището и прЛЩо се касае до вя революционни цели и задачи; — рат иа действие. Това може да се революцията. Ето девиза на пар
постигне чрез: чести организицион- тията Б. Р -К. П. не се плаши от
различните слоеве на работнишката до борби за власта.
ни
и групови ежбрания и конферен гражданската война, тя сама разкласа Б. Р. К. П. ще се опре преди
Бжлг.
Работ.
Ком.
Партия
не
смяции.
Последните винаги добре да ширяза конфликтите до такива и в
всичко вжрху индустриалния проле тя, че като организационна сденисе
подготовляват
изджржат с оп нея тя ще участаува на чело, сочей
тарият, който концентриран масово ца, сама по себе си, може да нз- ределен от М. И.иК-тн
дневен ред ки необходимоста да се разшири и
в производство, ще играе най-важ вжрши революционно освободител и никога да не се отлагат
заджлбочи до истинска революци
ната революционна родя. Фабриките ната борба на класата Напротив, и членове да приежтетвуват.колкото
В ежбмините и транспорта са огнищата на ясно разбира, че само и*'гадена не ранията да се вземат кжеи рефера онна борба — за завладяване поли
една истинска революционна дей разривно в производство.о, аииаги ти по организационни, просвети гел тическата власт.
ност; те ще бждат изходен пункт и начело на революционнте борбк, що ии и актюелни вжпроси.
Местните партийни организации
на самата революция. С това сжз- израстие до положението на истин
Мест. Из. К-ти еж що да свик влизат вжв пржзки помежду си не
нание Б. Р. К. П. отправя цялото ски
авангард на работническата ос ват р е д о в н и седмични заседа зависимо от вржзките си еже цен
свое внимание и всички свои сили вободителна
армия, с която ще ка- ния. В последните да се преглежда тралния комитет.
вжв фабриките, мините и транспор курне буржуазията.
винаги дейноста на организацията
та. Тук трябва да се циментират ос
новите на партията. Най-малката и
По заводското организация.
пжрвоиачална клетка на партията е
ВРКП
не е и не може да бжде
е
фабричната ядкамасова партия. Под своето револю(Проджлжеине
от
брой
I.)
Елементите йзвжн производство цноно знаме тя ще сплоти само найто требва да се приемат като из издигната, най-сжзнателната, найЗа какво е вжпроса?
ду реформизжм и революция?
ключение и то до колкото са нато активната и най-решителната част
Вжпросжт е за едно ежвжршенно
Реформизма е борба в капитали
варени еже Специални поржченик на работническата класа — авангар разлкчно излагане програмата на стическото общество за по-добри
(според устава). Казаното до тука да на бжлгврекия пролетарият. И Юнконжт по вжпроса за тактиката заплати и трудови условия,—с дру
обуславя и
понеже схваща, че масозата рево- т. е. правят се опити за променяне ги думи, борба за по-голям дял от
волюциоииа борба на работниците иа програмата в тази точка.
собственост. Тази борба до
•" Идейнш позиции иа ивтмтв. изисква и масова революциона ор Програмата на О. Р. Ю. основава часпта
вежда всеки отделен пролетарн до
Б. Р. К. П. като класова и ре ганизация, тя ще съдействува с всич сжщестзуването си вжрху започва конкуренция с други огделии инди
волюционна организация на бжлгар- ки сили и средства, щото работни нето смжртната криза на капита види и техните интереси, тжй като
Ския пролетарият застава твжрдо и ците да разберат и схванат нужда лизма в последната фаза иа жиьо- всеки отделен човек, за да може да
неуклонно вжрху принципите на на та от такава организация. БРКП схва та му.
живее а системата на капиталисти
учния революционен комуиизжм — ща, че една м а с о в а ревлюциоТози момент сжппадаше с избух ческата частна собственост, се нуж
иа марксизма. Тя.няма нищо общо на организация днес може да се из ването на войната. Този момент дае от е т о парче от тази собст
и требва резко да се разграничи, гради само в производството и изискваше като историческа необ веност. И колкото повече частна
както с тесяяшкйя дребнобуржуазен транспорта—
ходимост попцат от досегашната собственост си извоюва той, толко
комуиизжм, така сжш.0 с анархизма
или анархо-кемунизма! Както пжр- - Това е заводската организация. борба за реформи на рабопшческа- ва no-добра ще е заплатата му и
га класа кжм ппямо, непосредствено трудовите му условия. Организации
вия е плод на дребнособствената
Тя сплотява силите на работни применение на революционната кла те, конто работниците си еж щадоха
Действителност и представлява из- ците вжтре в самата фабрика, мина,
;мяна спрямо работи, класа, така и кариера, работилница и пр. Като сова ~б"Ьр'"ч иа пролетарията. Какво за тази блоба са синдикати-е. Ржвтория е плод на хаоса и анархията производители и создатели на обзначи тоиа? Ka«<ja е разликата меж ководното гледище за всички боря«самото капиталистическо общес
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щн се в тня синдикати работници
си остава, въпреки че са организн
рани, все пак, личният им частем
интерес, като отделни хора за ка
питалистическата частна собственосг.
Затова именно синдикатите се бо
ряг отчаяно за запгззането на ка
питалистическата частна собственост.
Те- застъпват интересите на отдел•ния работник вътре в капитализма,
който като всеки живущ, в рамките
на капитализма чоеек не може да
не re подчини па необходимостта от
стремежа към частната собствеиост.
Революцията пък е диалектнческа противоположност на реформиз
ма. Революцията е борба против
капитализма като цяла система, с
други думи, не борба за парче .част
на собственост, но против същест
вуването на тази частна собственост.
Тази борба за премахването на част
ната собственост, не може да се во
ди or всеки пролетарии отделно,
съобразно с личния му интерес от
една страна, защото той като от
делна личност е безсилен и веднага
ще капитулира и от друга страна,
той без частна собственост би ум
рял веднага от глад. Тази борба мо
же да се води от пролетария™, к>
то целокупно сложена класа и в
името на общия си интерес, като
класа на пролетариата. Непосредст
вената и пряма цел на тая борба
ще бъде не парче частна собстве
ност за всеки отделен нролетари,не
подялба, а премахване на частната
собственост и нейното заменяне в
обществена собственост на проле
тарската класа. Това е класовата
цел на пролетарската класа. За во
денето на тая борба пролетариата
се нуждае от една организация. Син
дикатите са негодни за нея, защото
самите те са част от капитализма,
защото задържането на тяхното съ
ществуване е тясно свързано с за
държането на капиталистическата
частна собственост. За водене на тая
борва ние революционните работ
ници създадохме Общия Работнич.
Юнион.
О. Р. Ю. е организацията на про
летариата като класа за борба към
непосредственного осъществяване
класовата цел на пролетариата.,,
Класовата цел на пролетариата е
премахване на частната собственост
и нейното преобръщане в общест
вена класова собственост. Следова
телно, това само е бойната цел на
О. Р. Юнион. Той не застъпва ин
тересите на всеки отделен работник,
като човек живещ в капиталисти
ческото общество, който иска да
завладее колкото е възможно поголямо парче от частна собственост.
Юннонът, следователно, не може да
приеме за своя задача и цел на съ
ществуването си, подобряването на
заплатата и трудовите условия на
с в о и т е ч л е н о в е пред ония
на останалите пролетарии. Ако той
стори това, в същия този момент,
той ще се идентифицира със синди
катите. О. Р. Юнион не затова е
повикан към живот, за да се на
гърби с отдавнашната задача на
синдикатите. О. Р. Юнион е органи
зация на пролетаресата класа за ед
на едничка цел — непосредственото
премахване на капитализма като си
стема. Личното застъпване интере
сите на отделните работници вътре
в капитализма не го интересува.
Без съмнение, някои работници
не си дават сметка каква важна и
решителна крачка правят те, като
обръщат гръб на синдикатите и
влизат в 0. Р. Ю. Факта, че те в
този момент и с тази крачка напу
щат организацията, гдето се застъп
ват отделните им лични интереси в
капиталистическото общество, че те
остават без организация, нагодена
за тая цел—това разбират мнозина
работници, които идват при нас, но
да схванат това с нуждната дълбо
чина е доста трудно, защото често
те излизат от синдикатите от чув
ство на възмущение. Ето защо е
тъй належаща борбата ни за про
буждане класовото самосъзнание на
пролетариите, които са вън, а така
също опия, които са вече вътре в
Юниона. Работниците, които са при
нас, или ония които ще дойдат при
нас, трябва ясно да разберат, че
Юнионът е такава организация, коя
то има само една цел и една борба
за пролетгреката класа. Оня, който

не се стреми към нея, неговото
място е в синдикатите.
Раз ликата между синдикатите и
Юнионът е" разлика между капита
лизм и комунизм, между личните ин
тересни класовите интереси.
;?
Ако анализът на( съвременното
развитие на световчия капитализъм
като негова смъртна криза е вер^н,
а той е верен,' както ние много
пъти доказахме, ко:!секве1Ш.ннта Ьт
него е ликвидиране със синдикати
те и необходимост^ от съществува
нето на Юниона. Те са смъртни не
приятели помежду си и нямат Ни
каква общз основа. Юнионът и син
дикатите се изключват един други.'
Не може да се участвува в единия
и да не се изоставят другите. Още
по-опасни са опитите, които целят
да поставят на създедения. с такива
тежки жертви 0. Р Ю. основата на
синдикатите. О. Р. 10. не за товз!.е
революционна бойна класова орга
низация на пролетарията, защото
има друго име. но защото има съв
сем друг характер, в различие р/г
синдикатите.
'
Организацията на пролетарията
кзто класа е важна задача с грамад-.
но историческо значение, защото
тя е първото предусловие за окон
чателната победа на работническата
класа. Комуто тази задача не се
вижда „достатъчно велика", или
„малко активна", той трябва да упо
треби само малка част от излишна
та си активност, за да се постигне
тя. Тогава ще излезем ние напред"
и ще победим буржуазията!
>|'
Тази статия е печатана в К. А. Ц. пои
разцеплението между .Есенни' и .Берлинциг,
Там с поразителна яснота се очертава разли
ката между двете направления. Вжпроса »а
отношение кжм стачките и у нас е много ва
жен. з* това намираме за необходимо пеЛтацето на тая статия в органа на левите ко
мунисти.
I

Ш Ш Е Н ПРЕГЛЕД
К&м нашите двугоря и сжчушееннцн в ВЖВРЯ, mm, mmmi; \
Англия н Холандия. >

национал, помислете си, че органа на
К. Р. И. е в опасност да бъде раз
рушен от буржуазията; ще очистим
лн полето за класовите примирите
ли? Не, никога! Другари поведете
борба и пуснете подписки веднага,
днес още изпълнете своя джлг. Кой
то даде веднага, той дава двойно.
Зовът е изправен, направете и вие
нужното.
Редакциоиия комитет.
Берлин, 19.1 1923 г.
Издателство на „Пролетариер*.
Ц. И. К на Бъл". Работническа
Комун. партия, като се присъеди
нява към горния апел на герман
ските другари, поканва партийните
членове и съчувственици да органи
зират веднага по своя инициатива,
събирането на помощи, иоиго вед
нага да се изпратят в Ц. И. К.

Бойкот.
. .

В чикагските тхмни затвори сме
ние за Вее,
За агитации против войната;
Спомняйте си Вие, които сте отвжн, за нас,
За нас тук, в джното на земята.

Огромното тесняшко влияние се испарява като пролетна роса. Бегат
еснафи, малоимотни, бега буржуазноиителегентския службогонец елемент,
бегат нмзлкото останали работници.
Всичко прикрепено към теснящииата не като съзнателна класа, а като.
не оформена маса с помоща иа фра
зеология и демагогия, отива по ме
стата си.
Знаменитите младежки, женски,
старчески и пр. съюзн остават пра
зни форми. Червено-винените бюле
тини вече не текът из избирателни
те урни, а семо капят. В изборите
за 0!фъжните съвети, тесняците из
губиха из един път повече от една
четвърт от избирателите си.
Нзд мъртвия труп на достопаметната Варненска .Комуна*, която те
сняците чакаха нж третия деи да вжскръсне, се трупа все
повеч* и пове
х
че пръст.
Лека пръст на покойната Варнен
ска „комуна", тя беше буржуазно
незакоио родено от тесняшките бур
жуазии комунисти, да заблуждава
рзбогничеството, че буржуазните учреждения, кръстени в комунисти
чески ще изменят своето същество
като буржуазии. Когато прекръстени те още повече заробват ра
ботниците.
Нашето най-искренно съчувствие
към скърбта на Варненските тесняшки „вождове", които т*й благо
получно си беха накупили в общи
ната меки кресла, луксозна мебел м
раскошни екипажи с арабски атове
— с което да блести най-ярко тех
ната буржуавн* природа, — а днес
се чувстват измамени от своите .ре
волюционни меси".
. Ние, въпреки нашето съчувствие
към тях, сме длъжни да признаем,
че тесняшката буржуазия требваше
да претърпи своето горко разоча
рование в това, че пролетарията
вечно може да се заблуждава.
Доде ден и пролетарията да поч
не да разбира това що се върши
около него и с него.
Пролетарския комунизм всред мжглнте на буржуазната и дребно-буржуазаа идеология излиза иа прав
път, ето защо Варненските съзна
телни работници обявиха бойкот на
изборите, «ащото всички избори за
буржуааните парламентарни инсти
тути подържат буржуазния строй,
който все повече угнетява работни
ка пролетарий.

Другари работници в Англия,
Шейсети четири членове OTY.W.W.
съ затворени в влажните затвори на
Съединен. Щати, излежзвайки при
съди на каторжна работа по 2—5
години за техните убеждения про
тив войната.
Двама от тия другари работници
след бавно тлеене съ вече умрели
.в резултат на лошо третиране в тъ
мницата.
Тия двама другари неможаха да
бъдат спасени, но останалите могат,
ако вие желаете щото те да живеят
още. Не забравяйте че,тия хора съ
в затвора изключително за това, че
верно служиха на собствената си
класа.
Ако тия другари работници са из
оставени да изгният в американски
те затвори без протест от органи
зираните работници в Америка и са
срамно предадени от техната соб
ствена класа, Вие другари работни
ци от Англия, ще бъдете тъкмо от
говорни за техната участ както го
сподарите им.
Моряци и пристанищни работници,
Вие сте в състояние да дадете
първата помощ, другари от Англия, в
борбата за техното освобождение,
Работник—ежчувствеиик иа Б. Р. К. П.
като бойкотирате американските па
(наситен от тескяшкатв демагогия).
раходи, пратки и стоки.
'
Отказвайте товаренето и разтовар
ването на американски параходи! Не
обслужвайте никой американски па
до Н-та партийна конференция.
раход! Отказвайте да пренасяте сто
ките и вещите пристигнали от. пре
делите на Съединените Североамер. Русе.
Другари с вера в бъдащето на
щати!
работническата
класа да си вменим
Другари работници от всички от
расли на тжрговичта, бойкотирай в дълг, ний всички поробени да ра
те оръдията произведени в Съеди ботим за свалянето на този строй и
нените Североамерикански Щати. осъществяването на комунизма и про
Бойкотирайте американското облек летарската диктатура. Приветствувало, цигари или' каквито и да било ме вий извикваме: Да живее револю
вещи и стоки приготвени в Амери цията и комунизма!
ка или за Америка товарени от Ан Плевен.
глия!
Другарски благопожелания. Да за
Дайте широка гласност на бойко крепим революционната партия. Ис
та на Сжединените Североамерикан торическото дело — конференцията
ски щати докато всички политиче да носи дълбочината и бурите на
ски затворници бъдат освободени Черното море. Революционните въл
от затворите и бъдете гарантирани, ни да обхванат българския проле
че бавното и сигурно убуване иа кла тарият за тържеството на комуниз
совите Ви другари ще бъде спреио ма. Да живее революцията!
Увреждането на един е увреждане
Саиоков.
на всички!
Немайки възможност да се отзо
От името на общият отбраните
лен комитет
вем т поканата ви, испращаме брат
Н Ж. СЖОДЕРБЕРГ. ски поздрави на втората партийна
(Card № 1384, С. A.-N. G. Soderberg). конференция. Надяваме се твърдо,
че тя ще разреши поставените во
Бележка на редакцията.
проса. Очаквайки с жив интерес ва
шите решения, ние извикваме: Реши
Горния апел на американските телна борба против опортиниегичесжертви на капитализма, към бойкот кия комунизм! Да живее Б. Р. К.
на стоките на американските капи партия!
талисти не е средство. Единственото
средство за ефикасна борба която Павликени.
да даде резултати е чрез революПожелаваме на другарите конгрецията н
граж'данската война, Ve само систи ползотворна дейност. Да жи
"^английските и американски р«- вее Българската Работническа Кому
ботници, но и па всесветския про нистическа Партия.
летарият.

;
Другари, ••-'•'.
."""
Да се обърнем към вас с тоаа
отворено писмо ни налага необхо-i
днмосга.
'
'•'.';,
Последните политически събития;
докараха .съвършеното прозаляяе!
на марката. Долара днес струва Ее-'
че 30000 марки. Като съзнаваме отговорноста си пред революциоиото
движение, пред иид на факта, че
.Комунистите Арбайтер Цайтунг* е
едничкият орган, който смело и
безстрашно, въпреки всички преч
ки, води непримирима класова бор
ба; К. А. 3. е смъртен враг на все
ки опортюнизъм и реформизъм. До
сега неговото точно и редовно излизание е било осигурено благода
рение на жертвите и предаността ка
нашите другари.
Но ако до сега сме говорили
за някакви затруднения при издава
нето на нашият вестник,' днес ние
требва да констатираме, че ако вие
не ни се притечете на помощ, ние
не ще можем да пласираме вестни
ка в заводите на такава цена, на
каквато всеки от. работниците би
могъл да го купи.
Както всеки извор се изчерпва,
така се изчерпва и възможността
на нзшите другари да жертвуват в
това отношение. При днешните це
ни на хартията и печатанвего, коя
то утре ще е още по-висока, редов
ното излизане на вестника е не
възможно.
Другари,
В трудния бой с демагозите, на
чийто знаме е написано .измяна към
работниците" ние знаем добре, че
тези бандити на революцията, кога
то четат тези редове, ще ликуват
и ще се радват, че К. А. 3. „този
проклет вестник е вече на издъх
ва не.'
Но чакайте господа, ние сме още
живи и преди да триумфират класовете предатели, ние ще апелира
ме кжм солидарността на нашите
другари в чужбина.
Нека тия хора крещят и вият за
.партията на гулдените", нека па
дат в истерически конвулси. ние гр. Варна.
следваме неотклоно. своя път, пътя
Последните избори в Варна дават
на непримиримата класоаа борба.
нагледна
картина за разкапването на
Но стига фрази. Нуждни са дела.
Вие другари, които влизате в ко- тесняшкия лъже-комунизм. После
мунистическия работническа интер^ ^ е Й г й К й * " ™ -

оетмени.

ХРОНИКА
П*чатни пегрешки. В брой 1. вмес
то думата Екскурзиите на стр. 2-ра,
колона 4-та ред 5 отгоре надолу да
се чете екзекуциите, а на ред 14
същата колона н страница вместо
думата Германската — Тесняшката,

