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Брой 4 .

--Тактиката на Б.Р. К. П. е
простои ясна: открита, ре
шителна, самостойна, рево
люционна класова борба про
тив целокупната боржуазия.
Тя отрича парламентаризма
и общинизма като средство
за борба, защото по тоя пжт
работническата класа се раз(из директивата на Б.Р.К.П.)

1

Тесняшкото „щоотшеско - солшо п р ш т ш ш , " ,М шт протестират.
Согласно решенията на Московския интернационал, по тактиката
на. единия, фронт; точки 10 и 11,
приети В: IV-конгрес, партийният
съвет на 'тесняшката Б. К. Партия
излиза с решение от 22 януари т. г.
с което издига лозунга за работническо-селско правителство, като
близка цел на партията и като пра
ктическо и организационно прило
жение . на лозунга «навътре в ма
сите".",
Последният, издигнат от III кон
грес на III комунистически интер
национал, е първата решителна кра
чка, към пълното отричане на Марксовия комунизъм и на класовия
и/революционен характер на една
истинска работническа комунисти
ческа; партия и на един истински,
комунистически работнически ин
тернационал.
!
;
• „Марксистите" водачи на руския
коминтер не желаят да кажат от
крито на работниците от целия свет,
че Маркс -никога и никжде не е го
ворил за маси, а само за класи. Ако
в" развитите индустриални страни
масата не може да се индитифицира напълно с класата, то в не
доразвитите такива, каквато е на
шата страна, и дума- не може. да
става за това.
Маркс" изключва Малоимотните* от
класата на наемните работници, ко
ито единственно могат и имат на
ежи!, "интерес да се борят с всички
сили и средства за осъществяване
то на комунизма. Малоимотните в
никой случай не могат да бъдат
активен ръководител и борец на
една истинска пролетарска револю
ция.
Издигането на малоимотните до
фактор в една пролетарска револю
ция, наред с наемните работници, е
продукт на руската революция. То
ва исторически сложило се обстоя
телство упорочи руската революция,
като пролетарска, в нейната същност и я доведе фактически в слу
жба не на руския пролетариат, а на
руската градска и селска дребна
буржуазия. Това, което е слабост
за една недоразвита индустриално
Русия, преступна и предателска гре
шка е да бъде издигано до прин
цип и предварително условие за

урен т буяището. v

тържеството на [пролетарската ре- • ' В София войскови и жандармеШироките социалисти са излезли
волюция в интернационален мащаб. рийски части водени от офицери, с дълъг и широк ! „Манифест кям:
Духовният и принципглен ръко рбискират заведения, улици, къщи българското работничество'', с KQUводител на пролетарската револю и хора, като отнемат намерените то канят всички български работ-:
.
ция е организираният в политическа -оръжия. • .
ници, без разлика на вера, народорганизация пролетариат. Това е j Това насилие на дружбашкото носг, пол, възраст и политически»
партията. ; Последната може успеш правителство е разтревожило цела- убеждения да влезат в техните „кено и безпогрешно да отправи и до та българска не властвующа нине утрални синдикати". Интересно:
веде работническата класа до ней-' буржуазия, а на първо място, тесня- хем техни, хем „неутрални". Но щом.
ното окончателно класово освобож хиката „комунистическа" буржуазия. широките полицейски социалисти са
дение само, когато тя се състои от [Тесняците обеспокоени за съдбата наболи като бурен на бунището,
безусловно убедени и активно уча {на „Бялгарския народ" питат пра гдето отдавна са сметени, требва да,
ствуващи в нея комунисти-револю- вителството истерично в Р. В. бр. 198. има нещо. Широките социалисти ка
ционери и когато нейните членове j „Съглашенските империалистиче- нят работниците да встъпят в редо-;
се рекрутират изключително из i ски правителства отнеха, унищо- вете на Амстердамския синдикален,
средата на участвуващите в про 1 жиха. продадоха и изнесоха почти смюз т.. е. синдикалния съюз на Ван-,
] всичкото оръжие на българската дервеловци.Томасовци, Еберт—Щайизводството работници.
Партия, която предимно се със i армия — обезоръжиха и обезси- демановци и пр.,; и то днес,, когато
тои от градски и селски малоимот ••! лиха-,.България. Какви . жизнени вождовете на Амстердамското ,жъл-,
ни, каквато е тесняшката, е всичко '."•j интереси и върховни нужди дик-- то синдикално котило, социал-преда
друго, но не и една боева, револю ' туват на едно българско прави- тели и агенти на варварството и им-.
ционна партия на работническата '; телство на своя собствена ини- • периализма са вече нахлули в Рур и
; циатива да продължи и разшири играят своето сатанинско хоро над
класа.
:'
това обезоръжаване, да посега и рурското 4 милионно работничесгво,,
В тоя смисъл, идеята за работ
отнема и револверите, които граж-. готови да пренесат т о в а хоро
ническо и работническо селско пра
":;
даните
и селените на България.са днес-утре и на близкия изток.. Ето
вителство с некомунистически пар
запазили илисъси доставили, ка- . где българските социал - предатели
тии и организации е един флагрантен завой на десно на III комунис J то елементарно необходимо сред- намират место за българското ра
тически интернационал и неговите j ство за своя и, на имота си за- ботничество. А щом е тъй, ние треб
секции. Това е един безвъзвратен ; щита? Защо се извършва това|но- ва да си спомним, че българските
во посегателство върху самозащи-. Шайдемановци — Пастуховци властаванс в интернационален мащаб от
страна на руския държавен капита "•• тата и самоотбраната на българ- вуваха в България под защитата на
французки, италиянски и пр. съгла-,
лизъм — на опортюнизма, общо- .i- ския народ?"
делството, реформизма, легализма JJ d Ние вече сме наклони да верваме, шенски щикове, и то после шетнята
"др~ебнобуржуазния'социализъм^
'" ^е~това~не*е*п.о „своята собственна * на мастития общоделец Янко СакжВървящите из тоя път партии не инициатива наедно бллгарско пра зов из Европа да прави пазарлъци
са комунистически нито теоритичес- вителство*, а по желанието на чуж с Европейските социал-предатели. ;
Днес широките социалисти заго-,
ки, нито практически. Те са ни по- ди правителства подготвящи чрез
варят
за Амстердам тъй на широ
„едно
бжлгарско
правителство"^без
много, ни по малко изменици на ко
болезнен български Рур. Но тесня ко и с широки лъжеизлияння, ние
мунизма.
ците това не ги интересува, или не требва да се запитаме: не готви
Тръгнали идейно и практически
1
из утъпкания път на 11 и II /» ин смеят да го кажат, или просто, те ли се вече над българския проле
тернационали, Московския комунис съ до толкова заслепени буржуа, че тарият Рур. Опитът ни е научил, че
тически интернационал и неговите вън от своя собегвен живот и имот всяка империалистическа акция се
секции в недалечно бъдаще ще се по-далеч не виждат. Както и да е но популяризира или подготва и оправ
слеят и оргазационно с тях. Там и имотните тесняшки „пролетарии" не дава от социал-предателите. Днес в
само там може да доведе тактиката могат да мълчат и те протестират и България за Рурска възможност
обективни репарационни условия не
на единния фронт с всички неко тройно протестират:
„Ние протестираме против пред- липсиат. А това ще доведе в Бъл
мунистически партии.
поиетата хайка над мирните гария съглашенски щикове и за бълУсъществяването на тесняшкото
граждани. Ние протестираме про гарските Амстердамски герои широ
работническо-селско правителство
тив
това усърдие на едно бъл- ките калъчи и министерски кресла.
ще осигури, засили и затвърди за
Българското работничество неочаггреко
правителство, което отива
по дълго време у нас и на всекъква спасение от широко „неутрални"
по-далеч
отколкото
искат
съгла
, де, дето бъде реализирано, пълно
шенските кмпериалисти, и, след Амсгердамски и „червено" „неутрал-,
то тържество на най-грозната еко4
като даде оръжието от военните ни" Московски синдикати.
номическа и политическа реакция и
складове, иска и да обере и ре
Само общите работнически реЕОдиктатура на градската и селска
волверите от джобовете на граж люциопни юниони, ще го спасят.
буржуазия над едрата такава и найданите. Ние протестираме против Освобождението на българския про
главно над пролетарията.
това насилие и беззаконие, което летариат нема да дойде нито ^ от
изобличава земледелското прави Москва нито от Амстердам нито'от,
телство, претендираще да изхож небето; то се крие в неговата ре
ски маси, развилите се напоследък
да от трудящия се народ, в реак волюционна воля* безаветна и само
събития у нас и на исток, на балка
ционни и диктаторски замисли". отверженна борба чрез активната
ните и в целия свят. По точка тре
по доклада ни Ц. И. К. на Б. Р. К. П. та, а имено, дейноста на организа- Но калко пари струват тесняшки- революционна бойна таактика на
зациите и групите, ЦИК е държал те протести, когато цялата тесняшка Б. Р. К. Партия.
(приета н« Н-та партийна конференция)
с тях редовни организационни и и- политическа деятелност, вън от из
Втората конференция на Българ. дейни връзки и ги е разширявал. борната, се заключава само в „ре
Конгреса на Холандската Работни
Работ. Комун. Партия състояла се Конференцията като удобрява на волюционни протести.
ческата Комунистическа Партия.
в гр. Варна на 7, 8 и 9 януари 1923 пълно дейноста на ЦИК, по пред
Тесняшката буржуазия няма сме
год., след като изслуша доклада на стоящата дейност на партията РЕШИ: лост, пък и не й по гайдата, да ка
На 16 и 17 декември се състоя
Ц.И.К.: 1) по административния и
1) Всички другари, организации же на работниците, това което ние полугодишния конгрес на X. P. K.
финансов отчет на партията;" 2) по и групи да уредят и уреждат на им казахме миналата година : „Про П. На 11 и 12 ноември бе извън
списването и разпространението на време своите задължения към пар летарии, на обезорджаването ви от редния конгрес посветен на партий-,
партийния орган в-к „Раб. Искра"; тията и я спасят ог тежкото й фи буржуазията, противопоставете се с ните разцепления в Германия. В пър
по дейносга на организациите и гру нансово положение в което се на оржжие в рака".
вия конгрес взеха участие двама хо
пите и 4) по предстоящата дейност мира тя.
Каква разлика между лъжекому- ландски „Берлинци" в разисквания
на партията, и след станалите енер
2) На новия ЦИК се възлага тех низма на теснящината и нашия про та. „Дейността" на единствените
гични разисквания по него, конфе ническото подобрение на вестника летарски революционен комунизъм! представители на „Берлинците* се
ренцията намира: по точка първа, и редовното му седмично излизане, Ние казваме, че оръжието е най- състои в неверните отзиви, които
а именно, административния и фи а на организациите и групите по ефикасното средство, на класовата те са дали за холандската партия на
нансовия, отчети на партията, дей стоянното им сътрудничество и раз борба на пролетарията за неговото „Берлинци".
носта на ЦИК при наличноста на пространение между работниците, освобождение, а тесняците казват:
Декемврийския конгрес отново взе
малкото средства с които е разпо главно из фабрики, мини, кариери, оръжието е нуждно „като елемен позиция към германската партия и
лагал и е употребил за издаване на депа, складове, пристанища и рабо тарно необходимо средство за своя към Ком. Раб. Интернационал.
Присътствуваше един представи
вестника, позиви и манифести е за тилници, и своевременно отчитане и на имота си защита".
доволителна. По II точка, а именно, на сметките.
Иначе и не може да бъде. Оръ тел на Германската партия и се про
чете поздравително писмо от. рус
списването на партийния орган в.
3) ЦИК е направил всичко въз жието на тесняшкия „народ" е нуж
.Раб. Искра» ЦИК е остоявал твър можно да влезе в връзки с интер но за защита на своя имот, от по ките другари и от Общият Работ
до в колоните й идейните позиции националното бюро на Раб. Комун. сегателството на безимотния проле нически Юнион.
Първият ден се разглежда Ротерна истинския революционен кому- интернационал и С някои братски тарий, чрез неговата революционна
дамският въпрос. Една малка част
класова борба,
низм, като е осветявал пред съзна партии.
нието ца работническите пролетар

Стр. 2.
от Ротердамските другари бе на
пуснала най лекомислено партията и
искаше да оправдае поведението си
с обстоятелството, че резолюцията,
взета от организацията им, с която
резолюция Есенците биле признати
за прави, била дело на неколцина
Ротердамски другари. Конгреса ре
ши, че това твърдение е лъжливо
и. изключи клеветниците.
При това се установи, че твър
дението на „Берлинци'' в брошурата
си, че уж Ротердамските другари
били изключени за гдето са напад
нали диктаторските похвати на цен
тралното настоятелство, е лъжа от
начало до край.
През втория ден бе удобрена еди
нодушно дейността на централното
настоятелство през изтеклото полу
годие. Установи се, че никоя or ор
ганизациите не поджржа лъжите па
Берлинци за холандската партия.
'Берлинци бяха изказали желание
да изпратят делегат за конгреса.
Централното настоятелство от принципалии съображения и поради на
хвърлените лъжливи обвинения, от
каза: Предложената резолюция, с коя
то се укоряваше комитета за тази
му постъпка, не се прие. Прие се
следната резолюция:
-Конгреса на Холандската P. K.
Партия подчертава Още веднъж, че
Холандската партия застава върху *
гледището на Ком. Раб. Интерна
ционал и неговите тезиси и с това
още веднъж потвърдява приетото
на; двата конгреса решение да бъ
де част от Р.К. Интернационал.
Конгреса смята, че P. K. Интер
национал е необходим за развитието
на бойния фронт против капитализ
ма и реформизма.
Който саботира Раб. Ком. Интер
национал, той пречи иа интерна
ционалното революционно комуни
стическо работническо движение.
Конгреса заявява още веднаж, че
X. P. K. Партия напълно възприе
ма теоритическите и- тактически те
зиси на Раб. К. Интернационал.
Конгреса вижда в тезисите на Раб.
Ком. Интернационал основа на консеквентната пролетарска политика и
смята, че само-върху тази основа е
възможно необходимото обединение
на пролетариата.
Конгреса съжелява за изникнало
то разцепление в Герм. Раб. Ком.
Партия станало при привидното по
вдигане на герм, капитализм, же
лае обединяването с така наречено
то берлинско направление, но само
на революционната платформа на'
Раб. Ком. Интернационал.
И конгреса възлага на изпълни
телния комитет на Раб. Ком. Интер
национал въз основа на взетата ре
золюция и изказаните мисли, да на
прави опит за обединяване на две
те направления, като се обърне са
мо към пролетариата и после даде
отчет за резултатите пред Р. Ком.
Иинтернационал.
Поведението на делигираните към
конгреса на Р. Ком Интернационал,
бе единодушно удобрено. При из
бора на новия редакционен коми
тет и на новото централно настоя
телство сеподчърта, че те ще тряб
ва да застъпват напълно гледището
' на Раб. Ком, Интернационал. Това
бе един сполучлив конгрес, който
ловко отстрани препятствията, които
Хол. Раб. Ком. Партия бе срещнала
в развитието си.
Разискванията и взетите решения
на конгреса доказват, че Берлинци
нищо не можаха да направят със
саботажа си към Холандската пар
тия. X. P. K. Партия въпреки всич
ко ще върви по пътя си и ще из
пълни своите задачи в свръзка с
пропагандата и борбата за класова
та диктатура на пролетариата. Тя
ще разпространява с всички сили
идеите на Раб. Ком. Интернационал
между холандския пролетариат.
Да живее Раб. Ком. Интернацио
нал— единия фронт на всички ис
тински революционни комунисти.

ВЖпЖИ ПРЕГЛЕД.
Фракция.

Опортюнистите на работа. В края
на м. януарий е заседавал конгреса
на Конфедерацията на Труда на из
вестния социалпатриот Жуо в Фран
ция (широки), която през това вре
ме (конгреса) е получила писмено
предложение за обединение не само
за .Единен фронт" но на организа

Брой 4.

РЯБОТНИЧЕСКД ИСКРЯ
ционна почва, т. е. за сливане, от
резолюциониата конфедерация н а
труда в Франция известна под име
то Унитарна (тесните).
Нашите твърдения, ч е разлика
между жълтия Амстердамски и .чер
вения" московски интернационали
нема, се напълно оправдават и
обедипението на т л я два предателски интернационали, които ;особно верно и духовито нарича
Капиталистически интернационали,
органа на Общия Работнич. Юнион
„Кампфрюф" в Германия, рано или
късно ще стане, защото тех, като
оръдия'на буржуазията, нищо не ги
дели.
Вижте ги, другари работници, тпя
предатели и търгаши с окаяната
участ на работническата класа, Пре
зрете тия лицемери —.ваши враго
ве. Техното .единство" е техният
кариеризъм и продажей опортюнизъм. ••'*'•
Германия.
Саксонските тесняци (лъжекому-,
ниеги), които до сега подържаха, с
своите депутати в ландтага (област
ното народно събрание) управляю
щите шзйдеманци, на 30 януари т. г.
са гласували недоверие на Социал
демократическото правителство, ко
ето вследствие това е паднало.
Теснкшкият лидер Бошпхер е пре
дложил на същите социалпредатели
преговори за „работнич." правител
ство.
'.В тоя критически момент за гер
манската работническа класа дема
гозите тесняци там не вършат ре
волюция, както лъжат в своите вест
ници. :

мълчи. Храбрите вождове Куцаров
и Цачо Сяров държат стиснатите
юмруци в джебовете и се провиквят:
.другари, пазете се от провокация.
Новоизпечения.„адвокат" Табакчин
като протестира за разгрома, високо
с мощния си глас, пита правител
ството и ловешката буржуазия:
„Абё, нзй-после кажете, че сте обявили война на комунизма, за да
вземем мерки" . . . разбирай както
.трябва, т. е. да си ошият терлици
за да бягат без шум, или да се под, мажат към дружбашите с някоя а, феричка, та да имат милост.
' Така другарю пролетарий, „вождо
в е т е " защищават класата, когато тя
, очаква на готово.
Плюйте на тия партийни бюрот
; крати, опомнете се и имайте проле
тарска амбиция и работническа чест,
[за да не се повтаря Ловешкия, .Ста•!.' розагорския и' другаде позор, а с
оръжие в ръка да давате отпор на
j, класовите противници и тяхния фа) шизм!
•
.

Ловеч.
'.."•
;- .На 4 т. м. комуната има. „големо
' публично събрание", на което Ми; хал.Неков член на адвокатския син; днкат при Б. К, П. и народен пред< емвител на същата, защити блеска)• во „пиперджййската* политика на
. „комуната." След него говори „ p a 
il ботника" — адвокат, член на същия
X. синдикат Асен Халачев, който ънка
\ мънка до като се .отпъна и каза:
„Другари! в Плевен не ни призна
в а т избрания училищен председател
)'*по неспособност"..
'.'; И питаме ние тесняците, върли
: революционни парламентаристи, утре
като получат болшинство в народ
еното събрание и дойдат трима стра
Ромжния.
и им кажат, излезте от тук,
Букурещките вестници съобщиха жари
вие
сте
неспособни да управлявате
вече, че там и в други градове на
както инспектора е казал на
страната били образувани национа >нароДа,
плевенския избран училищен пред
листически организации.„фашия" за седател,
ще кажат: Ние верзащита на «реда" и „законноста* в ваме че какво
отговора
им е — револю
страната.
ция.
Е,,
ами
'
V*
от
вън?
Докато ромънската буржуазия ор {. На 9 с. м. комуната
свиква ново
ганизира своята защита чрез фа „големо публичко събрание"
шистки и др. противоработнически приготвят и източат оръжиетодасипоза
организации, ромънското работни- • щурмуване на урните за да възкръ
чество водено и заблуждавано от сне II-та Ловчанска комуна, възпята
агентите на II и III предателски и *• от Полянов. Но уви 1 Пред входа
контрареволюционни интернациона на салона където бе определено съ
ли по избирателните урни, стачки и бранието
джандари. — „Вход
„ефтин живот" бито, измъчвано и забранен".стоят
И
вий
че те ги
гниещо в затворите, пасува и чака изринаха и влезоха,мислите
о,
не!
те
благоболшевиките да минат Днестър за. : разумно си разотидоха. Това окура
да го освободят от робството на жава противника и през ноща сре
Романската буржуазия.
щу неделя им нападат клуба изпо, трошават всичко и библиотеката я
Газозите работилници в Петроград.
хвърлят в река Осъм. На. сутринта
Според болшевкшки о р г а н , ! другарите вадят от реката своята
Петроградските г а з о в и работил библиотека и благоразумно мълчат.
ници биле вече поправени и прави — Срещу ръжен се не рита.
телството щяло да ги отдаде в ек
На 11 с м . избора се свърши. Косплоатация на една частна капита
листическа компания съгласно „Но-- муната не възкръсна. Другарите се
' събиррт на погребение и вървейки
вата економическа политика".
Из в, „Работническо могъщество", 1 през града жално и милно запеват
както му е реда при подобни шедорган на А. Р. К. П. бр. 37.
ствия. Но тез проклети началници,
Образованието на Сдветска Русия.
пристави и стражари да беха оста
хорицата поне погребението
Според официални числа на съ 1 вили
да
си
извършат, както му е редът,
ветското правителство числото на ами като
загърмяха по едно време
студентите в Петербургските техни- из въздуха,
като удариха храбри
чесеи, медицински, економически н те тесняци че
онзи
ти благоразумен
за учители учебни заведения е 25,424. бег, — кой на където
види.
„От тия студенти 13,154 или. 51%
принадлежат иа рабоишческата кла
са и селяните" казва „Руска и форм.
и преглед".
Русия е далеч, наистина, от бъ
Уважаеми другари,
дещия безкласов ред и колко глу
пава е историята, че работниците и
Аз дълго седя на кръстопътя иа
селяните еж силата на Русия, кога класовите отношения и борби на
то въпреки техното грамадно чис пролетарията за своето освобожде
лено надмощие те заемат само по ние. Считах, че Б, Ком. Партия (тес
ловината от местата в учебните -за ни социалиста) е единствената пар
ведения.—Из брой 39/922 на „Wor- тия, която води работническото по
kers'Dreaduought" („Работническо Мо пътя на неговото класово освобож
гъщество") орган на Англ. работн. дение, но се напълно разочаровах.
ком. партия (леви комунисти).
Не само ми се струва, но се убедих,че с нейната тактика и методи на
борби пролетарията по далече от
своето примирение с господството
на капитализма, в по смегчена форма
Плевен.
(ако е възможно) нема да отиде
Душата на тесняшкия функционер
Искренно да си иоизная, в пъосе вижда от протеста на Табачкии вото
време на „искризма", аз на ле
(гледай Р. В. брои 202). Фашистите вия комунизъм не гледах с добро
в Ловеч на 11.11. разгромиха клуба око, и даже допущах, че тук има
на тесняците лъ'жекомунисти, а на нещо, ако не измена и предатель
19. II. разгромиха и кооперацията ство, то поне, лични честолюбия и
„Освобождение". Всичките стоки, заблуждения.
книжа са изпокъсани и хвърляни в
Днес вече не гледам тъй. Аз раз
река Осъм Ловешката тесняшка орорах,
че между „тесните" и „левите"
ганизация, силна на брой (около 270 комунисти
има грамадна разлика в
человека), слаба на бой, което се принципалните
вижда, че 5 человека фашисти мо ки становища. гледища и тактичес
гат да я гремят през всеки 8 депа,
Аз по много сжчуостоам на левия

комунизм и мисля, че „искристите"
вървят по правия път на нашето
работническо освобождение.
В последните, обаче, общински
избори тукашната организация из
лезе с позив за бойкот на изборите.
Мен ми се струва,- че гласуването с
лозунги би било много по практич
но; то пак не дава нищо на буржуазията. При това не би се подлагагали работниците под риск на гло
би, за каквито могат да им прода
дат, просто и за нищо, последните
парцали, от което революцията би
имала много малко полза; но стра
данията на работниците би се уве
личили. Аз мисля, че такива методи
и лозунги, които водят към бесполезни усложнения на работническия
живот са безполезни и излишни, и
че те вместо да привличат работни
ците в вашите редове ще ги заста
вят да се позамислят и да Ви отбегват.
С поздрав:
Работник на идеен кръстопът.
гр. Варна 12. И. 1922 год.
Отговор (на редакцията)
Дргги* другарю,
Днес много, като вас стоят на
кръстопътя, защото те още не са
достатъчно съзнали интересите на
своите класови задачи. Тези коитр
мислят за своята частна собственост
от „последните парцали' както се
изразявате вие: те още дълго ще
стоят иа този кръстопът.
•1.. Защото тоз който е за частна
та собственост, макар и в „послед
ните парцали" от които не може да
се отрече в името на - общественната собственост в блага — макар и
работник, в него инстинкта на дре
бно собственика не е изживен и той
още не е пролетар годен за сериоз
на революционна борба.
2. Защото този, който не е спо
собен да даде в жертва в името на
борбата и пролетарското освобож
дение нэкакви си „парцали", той е.
далеч от революцията, която иска
не неговото най-дребно състояние,
а твърда воля, решителност, и жер
тви с риск на самия живот.
Ние: — работниците ^комунисти,
не се боим, че щели да ни глобяват
и взимат „последните парцали", то
ва що имаме днес, не само че не ни
задоволява, но и постепенно истисква нашия живот в името на закрепваьето и господството на капитала.
Ние не се плашим от това, че за
нашето съзнателно отношение към
своите класови задачи, буржуазните
власти щели да ни глобят в името
на.своето класово господство. Капи
тализма — това е непреривен гра
беж и глоби над работника. Ние ка
зваме на буржуазията: грабете гос
пода, експроприятори, за да не ви е
жал утре, когато настъпи експроприяцита на вашата частна собстве
ност в името на комунистическото
социално тържество. А на вас дру
гарю и такива като тебе викаме:
доволно на кръстопътя, напред в
решителната борба за комунизма
под знамето на Б. Р. К. П.

Поканваме всички абонати
на вестника ни да си уредят
абонамента, а настоятелите на
организациите и групите да
се отчитат най-редовно всеки
брой. На абонати които не си
уредят абонамента до петия
брой и на настоятели които
не се отчетат всеки брой, вест
ника няма да се изпраща.
. От редакцията.
ВСИЧКИ суми ежбрани за
подпомагане на издателството
„Пролегариер", орган на Ра
ботнически Комунистически
Интернационал и „Комунист.
Работнически вестник", орган
на Германската Работ. Кому
нистическа партия, да бждат
изпратени веднага на Ц. И. К.
в Варна.
__1 Телефон 121

ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
наемател
Печатарска Произв. Кооперация „ Е ш с ш "
ВАРНА

