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имотни и малоимотни селяни в
момента, когато тия трудящи се
маси се опжлчат против политика
Окупацията на Рур вжрви крещен
; Теснйшката:
комунистическа пар
те войни, нека тя отстъпи мес- \ та на земледелското правителство до. Француската буржуазия чрез
5
тия има; патент и „картбланш" да
тото си на пролетарията. Треб- ' и скжеат сжюза си с селската бур француския империализм реализирва
направи революция^ не само в Бол
ва, обаче, да бъде ясно: не миг- \ жуазия. Комунистическата Партия своите печалби и заробвания на .4
гария!' но и на целия Балкански по
сват правилни и трайни реше-^ ще работи с всички сили, за да милионно германско работничество,
луостров; '< :'ния на международните въпроси, [ ускори приближаването на този II Интернационал подканва работни
.:; В отчета си Бжлгарската делега
но буржуазните класи не съ за- \| момент".
ците кжм стачка, за да се спаси по
ция© Москва за IV конгрес на III
интересоеани в техното прокар- \' Разбира се, че разговорите за мо- ложението на широкия Еберт и ин
вание.
интернационал Хр. Кабакчиев на 8
| мента на скжеване на дружбите с дустриалеца Куно. III Интернационал
януари т. г. ето що расказва:
Берлин, 11 януари 1923 г."
'j земкеделското правителство, са най- подканва сжщо, кжм стачка' с скръ
,.., J3 свря доклад Зиновиев се спре
Изявленията на Раковски разобла- \ много за това, докато земледелско стени ржце. А германската .комуни
и на всички останали партии. За чават целата скрита революционна j то правителство се сжгласи да вле- стическа" партия очаква на готово.
Българската Комунистическа Партия демагогия на тесняшкия лжжекому- I зи в коалиция с тесняците, а всич- Ето вече месец, как колата на ра
той каза само няколко думи. Имай низм: „Ако буржуазията е безсил ; ко останало е голи фрази.
ботническата неволя, запрегната от
ки', пред вид, че нашата партия се на да прокара този лозунг. . . нека
Дошли до тази степен на идейно орела, рака и щуката — немжрдА.
развива и засилва, че тя стои до тя отстъпа место на пролетария обособявание, като чисто буржуаз- Но самите работници са ентусиази
стойно на своите позиции, Зино та". А този лозунг е: „Балканско- I но демократическа партия, теснящи- рани от. своя Революционен Комуни
виев посочи наложителната необ дунавска конфедерация". А то зна i ната зад демагогическата револю- стически Интернационал в Берлин,
ходимост, щото тя да заработи чи, че пролетарията требва да се бо " ционна фразиология вжрши чисто който обс1жща всички революционе
усилено' за подготовката на -рево- ри в името на буржуазно демокра буржуазно-демократическа работа. ри марксисти, и дава истинска паро
. люцията. в целия Балкански полу тическите заблуждения.
Тя вече не апелира само кжм мало ла на работничеството в Рур: На
остров (бурни рукоплескания),
Вжзраждащата се руска буржуа имотните. Тржгнала по пжтя: „на оржжие!
,чрез/засилването и'развитието на зия под егидата на дребнобуржуаз- ; джлбоко в масите" и тя стана „наНищо не е в ежетояние да С(1аси
Балканската Комунистическа Фе ния ежветизм, днес вече не се нуж ; родна" т. е. национална. Сждете по положението на работничество •. не
дерация,' катОедин мощен фактор ' дае и от дребнобуржуазни ежвети ; следующия народно-демочратически само в Рур, не само в "останалата
за..победата 'на балканската рево- на работници и малоимотни, нейни 1 образец внесен в народното ежб Германия, ами в цеция'свят,', в. този
. люция- Ето задачата, която интер- те империалистически интереси дик рание: „Закон за народен смд.
момент, освен оржжието!
',''•
йационалжт посочи на Бжлгарскаг туват да се опре на буржуазно-каКапитализма надига главата. Tqji
Чл. 1. За еждене виновниците за
питалистически подпори не само вж- войните от'1915—1918 г., учредява днес се вжзражда чрез големите
,та Комунистическа Партия."
" 'Задача ясна като.бял ден. Тесня тре в Русия но и. вжн.
крале на индустриалците Стинесрйсе народен сжд.
ците «имат мандат за подготовката
Ето защо и ежветските големци : Чл. 2. Народния сжд се ежетои ци и Тисеновци. Германската йфран,|йа революцията в целия Балкански днес вече .не говорят за диктатура :••• от народни еждии: мжже и жени,цуската буржуазия в нищо не си
полуостов и заслужават „бурните на пролетарията. Зиновиев говори . избрани от бжлгарските граждани пречат, те се попжлват. Техните.ка
рукоплескания*. Но вопроса, кой просто за революция без да й вла от дзата пола, дето и да се нами питали не се засягат. От репарациите
требва да направи революцията ос- га вжтрешно социално ежджржание, | р а т в вр еме на гласуването, по ре- страда са_мо работничеството, защо
тгйва-открит.- Вйди-ее по-тия•••• ежоб-—-а-Раковски-пгдопжлва: за ',шлка-- у д а ;'предвиден' за избиране народни то 83% от тия репарационни изпла
ражения тесняшката партия дава нодунавска конфедерация
щания лежи само вжрху гжрба на
представители.
t
После казаното и виденото до тук
мандат на дружбашкото правителст
Народните еждии са толкова, кол- работниците. Тжй ли са солидарни
во да се заеме с тази трудна задача. вече е понятно, защо тесняците за кото се избират и народните пред работниците, както и капиталисти
те ? Разбира се не I Вжрху това па" Е т о защо тесняш ката комунисти говориха за работническо селско ставители".
ческа "парламентарна група е депо правителство.
о Буржуазно-демократическия прин тологическо ежетояние се спираме
Защото:
зирала в народното ежбрание интерцип тук вече припжлнил чашата, той ние, левите комунисти и заявяваме,
„Комунистите са готови да вжр- блика на вжн, защото вече прирав че ние като членове на междуна
пелация с която пита:
вят и с ония работници, които нява и жените гражданки с мжже- родно работническо семейство; не
"1) ,Каква е вжншната политика на
бива да стоим с скржетени ржце,
още не са сжзнали необходимос- те гражаани.
правителството и с каква програ
та от диктатурата на пролетари
ма бжлгарската делегация замина
При ежвжкупноста на всичко: пар когато нашите другари работници в
ата. Следователно, комунистите са ламентарната куру-гюрултия на тес Рур, страдат. Всички 'ние заемане
за. конференцията в Лозана?
готови
да подкрепят, при извест- няците и общинската им крастави- един фропс на цялото международ
2. Ще проджлжи ли правител
ни
условия
и при известни гаран- чарска и пиперджийска политика, но пространство, на което от едната
ството да следи империалистиче
циии
едно
некомунистическо
ра можем да дадем една истинска при страна'се намира работничеството, а
ската политика на сжглашението...
ботническо
правителство.
Обаче,
ценка на тесняшкото пжлно израж на другата — буржуазията.
или ще требва да ориентира вън
дане
и обуржуазявание.
комунистите заявяват сжщо така
Ето защо, когато виждаме, че ра
шната политика на Бжлгария кжм
открито
на
работничеството,
че
Тесняците,
с снета комунистиче ботническия фронт някжде се опжедин сжюз отежветски републи
без революционна борба против ска маска, не прелствляват нищо ва, както това става днес в Рур,Шие
ки на балканските трудещи се на
буржуазията не може да бжде ни друго освен олющени буржуазии останалите не трябва да губим ни
роди, под могжщото покровител
то постигнато, нито заджржано радикал-дсмократи и като обикно минутка време, а трябва да започнем
ство и защита на великата ежветедно работническо правителство.* вени буржуа за тех великото на с всички си средства на война, да
ска република."
(Р. В. 24 януари брой 179). чало на пролетарската революция и атакуваме буржуазията и по. този
,. И тук задачата поставена от тес
Тжй I Значи и тесняците са гото- зората на комунизма бледнеят пред начин да не й позволяваме тя да се
няците ' на дружбашкото правител
буржуазно демократическа крнцентрира в Рур.
...
ство е ясна.; като бял ден: остава тови да подкрепят едно работни техната
фантасмагория:
„Работническо
сел
ческо
правителство
(като
влезат
в
Днес
другарите
французи
разяж
на дружбашкото правителство да се
правителства", „Балкано-дунав дани от опортюнизма на III интер
сговори, с Пашич. Венизелос, Бра- него р збира се) макар и не кому ски
ска конференция" с блескави поли национал — пасуват. Трябваше* да
нистическо,
т.
е.
буржуазно
или
тияну и пр. „деле в шляпе", както
тически борби за учредителни на
казват русите, и революцията на дребно буржуазно, при известни га родни ежбрания и демократически отиде най-големия тесняк, кариерист
и опуртюнист Васил Коларов, за да
ранции,
а
именно:
да
имат
право
Балканския полуостров е готова.
граждански права с емансипирани ги „мири" както помири италиянцида
демагогствуват
в
името
на
рево
Днес вече е много ясно, че тес
диктатурата на пролетари жени, покровителствува на труда те в 1920 година — Кабакчиев, --за
няците от момента когато започнаха люцията,
та
и
комунизма,
с която демагогия при буржуазната експлоатация и пр. да вжекржене, както това стана в
да говорят не за пролетарията, а за да може да се джржат
и пр.
. Италия, а днес в Франция, фашизма
народа, ежджржаниего на тесняшка- власт такова правителствопо-джлго на
Днес тесняците с целия свой лж- и француския империализм, които
та. революция се измени. И тесня
Разбира се, че тесняците после IV жекомунистически интернационал из- днес сжюзени играят своето юдинците комунисти днес не са за соци
конгрес
на III интернационал се зае- лезоха на открит буржуазен пжт. ско хоро в Рур.
ално-пролетарската революция, за коДнешния комунистически, конгрес
ха
не
с
подготовката
на социалната Вместо пролетарска революция и
мунизм, а. за. чисто буржуазно демо
на германските опортюнисти изказва
революция
и
диктатурата
на
проледиктатура,
те
вжрвят
кжм
буржуазкратическа, без да се засега сжщеи реставрация. своето безсилие и тук пак като мюрствено ежвременния обществен строи тарията, а за тази на Зиновиев, и на^контр-революция
Тесняците
често
ни
се сжрдят, че дия на гжрне Васил Коларов ги уте
на' частната собственос и капитала. за лозунга на Раковски, които во ние не сме се борили против буржуа шава с пееента: „работнико, не пла
дят
чрез
демократическа
революция
Това- се вижда от специалното из
зията, а само против тяхната партия чи, не тжжи, ами чакай времето ще
ложение за „Риб. Вестник" (26 яну т е. работнически, и селскоработ- с което сме помагали на буржуазия те излечи".
• ,-•- .••.
нически
правителства,
кжм
„Балкаари т. г.) от Кр. Раковски за меж
Верно
е,
казваме
ние,
левите
ко
та
в
нейната
борба
против
тях.
но-дунавската'конфедерация". И бжл
дународното положение:
Господа тесняците нека знаят, че мунисти, че времето ще изрине огарските тесняци в името на тези
,Що се касае до неудобствата задачи са готови да влезат в офи нашата борба е насочена и против портюнистите на бунището, а рабо
политически, национални и еконо- циален блок с дружбашите. Ето ре тях, защото те на дело доказаха, че тничеството ще се отжреи от» свои
мически от съществуването на шението по този вжпрос на тесняш еж най-неразборчивата буржуазия в те адвокати демагози и най-цосле
големо число малки държави, кия партиен ежвет (взети на 22 яиуа- средствата против пролетарията и то ще сложи своя работнически юнеговите класови интереси. Тесняци мрук вжрху главата на буржуазията
техното отстранение е мислимо рий 1923 година).
»
те
прикрепиха кжм себе си, за извест и капиталистите за да се освободи
чрез създаването на Балкано-Ду
За оежществяванета на посо
u
"
но
вреие,
лЗялгарският пролетарият в от тях за винаги.
навската конфедерация. Съветския
чените искания Комунистическата
Кой може от работничеството да
съюз, прегърна в Лозана офици
Пяптия е готова да поеме власта иието на революцията, а днес иу намисли
иначе? Кой би повервал.че
ално* този- лозунг нй революци
Т пбпачува едно работническо- насят нож в гдрба в" името на контдр
онното- работничество на Бал
селско п%вУителствоРзаедно с op- революцията,
-плюиията. като
като се
се борят
бооят само
саио на
н. в една Бжлгарня, гдето тесняците
които нямат пред
каните: Ако буржуазията е без
ганизираните в земледелие, друж проиената на вмншните декорации на лжжекомунисти,
работничеството и историята ни ёдбуржуазная
строй.
силна да прокара този лозунг,
би и вжрвящите след тях без
като отстрани с това бъдещи

Стр. 2.
•ш
яо 8арегистрир*но революлионио де
ло, нейните вождове, адпокати Ка
бакчиев, Коларов, Куканов ще имат
Нахалство да правят износ на рево
люционни иден, било в Италия, или
MKTi днес В.' Коларов се перчи в
Франция й Германия. Това което ня
маш на ' ВАтрешния революционен
йазар, не можеш да изнасяш на
вжйшния. А това което се изнася
от В. Коларов, то е фалшиво и не
годно и неговите резултати се ви
деха в Италия, гдето се роди Му
солини и фашизма, днес се ражда
в франция,'гдето се родиха Рурски
те САбития. Германското работниче
ство е на САЩИЯ крАСтопАт, на ко
гото беше през Август 1914 год. т.
е. пред една Европейска война. Та
ка го водеше II Интернационал до
общоевропейската война, до това
положение го доведе III интернацио
нал след войната.
• Можеше ли друго яче да бАде,
когато революционните пароли на
III Интернационал СА само парламен
таризма и борбата за „парче хляб"?
Погледнете каква революция правят
бжлгарските тесняци, подсекцията на
III Интернационал. Само за 2V» го
дини те направиха по 15 избори и
стояха не с орлжие в ржка на ре
волюционните си позиции, а с червено-винената бюлетннка. Те не да
ваха инпулс на международната ре
волюция," ами чакаха на готово 3h
от нея. Революционния жар на тес-,
няци за тези 5 год. бе равен на V*.
Днес тесня ш ките вождове с тая
Жалка V* обикалят света, внасят смут
в революционните редове, цепят работничеството, както това беше в
Италия,.както това стана в Франция.
А в самата Болгария тесняшккте
вождове образуваха един фронт с
дружбашйте. както това става в
парламента, както това беше на 19
ноември при референдума.
Днес когато трябва работничеството да Се дигне, за да подкрепи
работническата кауза на германско
то работничество в Рур, в Б*лгария
то.ва работничество се преспива от
своите вождове с избори и празни
аларми*
' Ето защо левите комунисти верни
на своя революционен ДАЛГ, подкан
ват другарите работници да проявят
своята работническа и между народ
ена солидарност, да застанат с оржЖйе в рАка на своя международен
революционен пост, и гордо н сме*
ло да извикат на буржуазията: „ма
хни рдцете" на капитала от Рур и
репарациите.
Да живее работническата револю
ция, да живее работническата соли
дарност, да живее Работническия
Комунистически Интернационал, кой
то днес е на поста си и зове цяло
то работничество КАМ революцията.

Техните „комуни"
Сливен. Завладела по ПАТЯ на клаеввото приспособяване КАМ нуждиМ на сливенската „революциона"
дребна буржуазия в 1911 год. През
войната „в интересите на револю
цията реквизирали само на богати
те. а бедните оставяли, да се гри
жат за прехраната си" Подпомага
ли войнишките семейства с пари и
брашно, кнето значи подпомагане
и продАлжаване войната.
От 20 : САветника управлявали с
.болшинство", с 8 САветника. Непозволявали „разпиляване на об
щинските Средства" и били иконо
мични, като некогашните сливенски
пестеливи и порядАчни абаджии.
В 1915 год, в изборите „доказали
на буржуазияти в Сливен отново,
че на «комуните" песента не била
язпета. .Прехвлрлила" ДЭНАЧНИЯ
товар вжрху буржуазията, като че
ли това е ВАЗМОЖНО при режима на
частната собственост и бурж. зако
ни. Отпуснала места за жилища на
бежанците и инвалидите за „КАЩЯ"
на пжрвите и бараки на вторите за
-да станат малоимотни собственици
и водят, оземлени вече, .неприми
рима* класова борба".
Котел. Тая „комуне" на „револю
ционни пролетариат в Котел, изник
на като ГАба след ДАЖД и пролет
ното слАНце в 1920 год. Тя даде
.доказателства" че и малоимотните
могат да блдат марксисти. Дела:
уредила градска амбулатория с без
платни лекарства (тзеняците могат
вече и морето да орат), освободила
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малоимотните (от 920 домакинства
—720) от сметно и водно право,
паша (котленския пролетариат, като'
исключение, притежава едлр и дре
бен рогат добитАк), дава цомощ на:
бедни трудоваци (закона за трудов.
повиност зер не е буржуазен за
кон и като ТАЙ общината не го са-1
ботира), лозунга й е: „чрез общи
ните да вземем без провокации
дАржавата „отвАтре".
(гл. брой 185 на ,Работ, в-к" т. г.)

всичко срещу нашите групи и ор
ганизации там, 'които САществуват
нелегялно. СрАбските тесняци още
залАГват работниците с избори и
.протести" докато буржуазията ги
излови и ИЗПАЛНИ с тях затворите..

Детекият труд в Русия.
САветският комисарият на труда
сАвместно с професионалните САЮзи в Русия издава един лист под
името „Руска информация и преглед"
на индустрии в които детският труд
Самоков. Родена в 1909 год., поч е забранен.
чина на юлий 1921 г. за втори ПАТ;:
Като такива там са посочени мин
понеже „комуните" имат способ-} ната и химическата гливно и частно
поста, чрез буржуазный капернаум[ металната индустрии.
(избирател, урни) да „ВА^крАСват"..
Беше време заключава „Workers
„Осигурила" прехраната и сега в'
Dreodnought"
когато в болшевишка
Самоков под теияшкото небе нема.
Русия
бе
забранен
на ВСЯКАДС дет
глад, а тече мед и масло. Направи-j
ла бичкии за обработване суров; ският труд.
Б. Р. Иначе и не може да бАде,
дАрвен материал с наемни работни--,
ци „без" да експлоатира труда им..!. защото никАде капитализма не мо
Устройвала
„общеграждански"- же да САществува без експлоата
САбрания за „протест" срещу цен-, цията на детски труд и когато ВАЗтралната власт и за задАржане „пе-[ раждающата се днес Руска буржуа
стеливия" общински САвет. Само-V зия под властта на дребнобуржуазковските работници могат по ctio-i ния САветизм насажда капитализма
койно да спят при грижите на бур-| ,за нея е необходимо да влее в не
жуазните орАДия: тесняците в Са го и детския труд за по-скорошно
моковския град. общ. САвет.
! •• процАвтяване.
Брацигово. „Комуната" превзета с Германия.
пристАп от тесняците в избора през;
Както не би требвало v да се очак
1920 год. — заявяват че до крАв; ва в Рур работниците изобщо,
на
ще се бият за нея. САГЛЭСНО пое-, чело с тия организирани при широ
тите ангажименти преди избора КАМ ките (Шайдеман-Велс) и тесняците
класосАзнателните
брациговчани Клара Цеткин-Хекерт), се ДАржат
ВАЗВАрнали заграбените места, за' пасивно. Саботаж и обикновени стач
да ги разграбят отново техните на ки има само, когато това нареди Гер
следници от буржуазните котерии. V манското правителство под страх на
Тая противоработническа котерия тежки наказания или против вме
експлоатира там иглолистните гори шателството на френски войски.
като с това експлоатира и работни
Приказките им за генерална стач
ческия труд.
! ка останаха пожелания само и при
Чрез нея брациговския пролета казки за историята, както и резо-,
риат очаква „революцията".
""• люцията им от Есенският „междуна
Гл. брой 188 от 511 т. г. на „Р.В."? роден" митинг — за историята. Кол
Лом. Родена и крАСтена 4 ПАТИ.; ко е печално, че с доверието на
в констинтуцията. Управлява „за-; герм. работници в такива критичес
коно" и „честно", за да не изгуби: ки времена като рурските САбития
„доверието на буржуазията*. РАКО-; е к сп л о а т и р а т интернационалите
води се от интересите на народно-; на капиталистите от Москва, и Ам
стердам I
•* '
то мнозинство. САЗдала общинска*
Френските окупационни войски си
кланица за ефтино месо, както и1;;
демагогства с САЗдаването на об-, ; настАпват в усилен марш в Рур и
щинска хлебарница. Ломският еснафе се настаняват досущ еднакво както
ЛАК е в вАзторг от своите месари герм, буржуазия в неокупираните
и*хлебари.
^ части на Германия.
Широки и тесни с еднакво уси
Плевен. Има големи заслуги КАМ лие препоржчват избегването на
плевенскатв буржуазия с ВАЗврАща- „правокациите", като вредни за де
нето на 7,000 дек. заграбени имоти.» лото и чакат герм, буржуазия да
За голема изборна клиентела „осво-> извАрши революцията. .По-големо
бождава" от данАци. ЛАже с отво предателство и подлост от сегашно
рени очи нлевенските работници. то на тесняшките и широките води
Експлоатира интизапа и бериите: тели на герм. работничество исто
крАвнина, кринина и пр. Раздава рията не познава. То е равно на
още общински месте на „беднотияв 1914 г. на II интернационал
та" в духа на класовата борба. В онова
своята общинска глупост не вижда при Европ. война.
че в края на краищата буржуазия
*
та прехвАрля тия данАци* (които • Докато герм. раб. класа САзерцаза
гламавите тесняци я „облагат", вАр- САбитията в Рур под бдителното
ху охлузения грАб на раб. класа.
око на своите водители от ХендерГл. Р. В. брой 189 от 6.II. 923 г. сон до Зиновеев, фашистите особно
в Бавария, гнездото на герм, контр
Свищов. Дала широка гласност на революция се готвят за монархич.
заседанията на САвета и на своята преврат. Не ще блде чудно, ако
мрАСна демагогия. „Поевтинили" докато работниците в Германия уму
хлеба- Гласувала суми за моторен ват как и кога да извАршат револю
плуг, който да оре нивите на сви- цията, герм. оргеш (фашисти) ги гор
щовските работници. Вместо собо? чиво изненадат с монархическата
таж на трудойага повиност, предви реставрация.
дели 75,000 лв. в бюджета за „подП(/Мйгане" трудиваците. .
Конгреса на Герм. ЛАжеком. пар
Ямбол. САбрала 21/» мил. лева во тия се е открил както му е реда в
дно право, което впоследствие чрез Лайпциг на 28 м. м. Вместо борба,
косвени данАци буржуазията ще МАдрувания! Вместо подемане де
прзхвАрли ВАрху ямболските работ лото на револ. в Рур и цяла Герма
ници. Префинеьа демагогия. Под ния, правят паради и конгреси! Мо
сенквта на дружбашйте ЦАВТЯТ „ко же би че конгреса е устроен за да
муни" като Ямбол. Чесно експлоа
тирала гората „Армения* водила се гласува резолюцията за революцията в Германия и денАт на обя
.храбра" борба . . . за власт.
вяването й!
Гл. , Р . В. бр. 190 т. г.
"

ВЖНШЕН ПРЕГЛЕД.
Югославия.
„Пролетарската" партия на извест
ният вожд-предател на Срлбското
работническо движение Триша Кацлеровнч, политически приятел на
бАлгарските тесняци, според юго
славските вестници се трескаво гот
вела за предстоящите избори там,
конто са обезпечени за югославянската буржуазия от действующият
там .Закон за защита на ДАржавата* насочен изключително срещу
Югославянските работници и преди

,

*
вп
В Плевен.

•

•

О П БЭС К И .

Изборите за общински САветници
станаха на 5 ноември. Тесняците
спечелиха десет мандата от загуба
та на национал-либералите. Обаче
дружбашйте благоволиха да им поедадат „комуната" едвам на 24 яну
S L H a 2 9 J Т е С н я ц и т е започнах^
своята „революциона" деятелност с
това: кого да уволнят, кого да о с
тавят, за да задоволят с чиновни
чески места своите партизани. Найпосле дадоха „революционно" доказа.елство „ а тезоимения ден на
Цар Борис, на ЗОЛ като забиха раз"

бнра се не червеното знаме на об
щината, а трицветното' на национал
болшевизма, общинизма и парла
ментаризма !
Тези смешлювци бяха интересни в
изборната борба за рев. комуна!
Стефан Димитров от Кюстендил
в Плевенското читалище .САгласие"
заяви, че III интернационал запове
дал да се подАржат кюстендилски
те САбития,.т. е. национал революционите македонци и завАрши:
„Другари! пригответе си патрони
те, стегнете си карабините, истече
те си ножовете и чакайте наредби
те на централния си комитет,-раз
бира се, ако спечелите изборите!"
Великия тесняшки прокурор на
есерите от Москва не каза нищо за
есерите, ами започна с това; че ;,комуната" требва да бАде тесняшка,
нначе, лозарския Плевен ще постра
да понаже французите ще склади
рат свое вино и ще подбият цената
на Плевенското. Затова нека. дова
рите и винарите в Плевен с^червено-винената бюлетина; на 5.XI пре
махнат тая опасност. И ТАЙ.проле
тарии нека всеки от нас разбере,
колко струват тесняците „револю
ционери."
.;':....'
Самоков.
\
•"•""" "
Миналата година на едно. САбрание тесняците — лАже-комунисти в
Самоков, беха нападнали и били
некой наши другари, членове на
Б. Р. К. П. Тази постАПка на тес
няците тогава се удаде, защото на
шите другари не допущаха, че тес-,
няците в своето озлобление ще си
служат с подобни ниски средства на
расправа, беха изненадани^ и, бити.
Хулиганските ПОСТАПКИ, обече не
се явиха средство, което да спаси
разлагающата теснящина "против жи
вота и САДАржателна коитика на
пролетарския комунизАм.', ,.,
Тесняците вече се стремят,да спа
сят себе си от нарастващето
работ'ническо САЗнание не само :С ЛАЖИ,
но е мерзост и терор, .но.този ПАТ
тия методи на тесняшка мерзост, не
минаха. Миналогодишната случка за
стави нашите другари да бАдат на
щрек и готови,
,
,:'',,,."
На 11 т. м. по повод общинските
избори тукашните другари пуснаха,
илюстровани афиши, които пред
ставляваха, как несАзнатёдните; ма
си се точат КАМ урните за спасение.
Тесняците се вбесиха. „, и почнаха
да КАсат нашите афиши пред лицето на полицията, Щ' тази мерска
постАпка нашите другари 'отгово
риха с готови парабели в 'ржка," и
заставиха тесняците да останат в
своите хулигански геройства охлу
зени като мокри кокошки. ' '
„Вождовете" и големците им избегаха от урните, гдето останаха да
ги заместват влачащите се подир
тех още несъзнателни работници.
Безусловно е, че тесняците САС
своите ПОСТАПКИ искаха да ни;'про
вокират пред полицията, като ус
троя едновременно КАрваво СТАЛКновение между работниците и да
дат повод на власта да се нахвАрля срещу нашите другари.!.
'
ПостАпките на тесняците ни убеж
дават, че е минало времето на сло
весната критика против буржуазия
та, а е настанал момента на крити
ка с орАжие. И доколкото тесня
ците от ден на двн стават все поцинична буржуазия и против
тех
ните буржуазно-хулигански : ПОСТАП
КИ, требва да се отговаря не е по
зора на прегАлтване обидите а с
орАжието.
•'По този случай е отправена' сле•дующата телеграма до тесняшката
партия:
•
•
Ц. К. Б. К. Партия
(тесни социалисти)"
копие Ж. Дикиджиев — Варна.
Тукашните мухлясали марксисти
пращат омагйосани работници не
срещу буржуазията, а срещу нам. да
КАсат афишите и ни нападат. ,
Спрете, защото с т е - зб Ар кали
предназначението, в противен случач. ще заговорят парабелите. За нас
ли е определено вашето насилие.
, Позор! Позор!
за Революционите Комунисти
Раковски.
Всички настоятели СА ДЛАЖНИ 3
дни след получване на врАзчите да
се отчетат, а абонатите да си пред
платят абонамента — единствена га
ранция за редовното излизане на
вестника.

