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От Гёнуа до Лозана.
Когато преди година всесветската де възможност на възраждащия се
империалистическа буржуазия се съ- источно-европейски и азиятски т. е.
бра в Генуа за да търси кзход на руско-турски да закрепне.
своето безиеходно предсмъртно кри
По нататъшното развитие безус
тическо положение, тя се срещна с ловно вървяло би в същата про
непреодолимите препятствия на ру- гресия и равносесието би се изме
шащия се стар мир. В Генуа миро нило в полза на изток. Това ясно
вите империалисти се убедиха, че се констатира днес в Лозана. И ако,
те не са способни да заличат свои даже, в Лозана се доде до някакво
те смъртни рани, а оставиха да се наложено пред страха на неизвест
справи с тех вреието. Но времето ността споразумение; то ще бъде
остана само като студен свидетел само споразумение временно, за да
на разюзданите кръвожадни и гра- дале възможност на мобилизиране
бителски страсти на алчните и не на всички сили и средства за реши
наситни капиталистически интереси. телни кървави империалистически
Времето само даде ввъзможност на стълкновения.
кризите да назреват с прогресивна
Бързото военно организиране на
бързина.
държавите от тъй нареченото мал
Прекратената международна им ко съглашение: Чехия, Полша, Ропериалистическа война, под револю мъния и Сърбия от французки ге
ционния натиск на западно-европей- нерали; смяната на Английското
ския и руския пролетарият, не даде правителство на Бонар Лоу, и мо
възможност н а империализма да менталното пристъпване на търсене
разреши въпроса за владене на ми допирни точки между руския и ан
ровите пазари — включени в тъй глийския империализм, довеждат до
ситуацията в надвечерието на генунаречения „Источен въпрос".
Достатъчно беше революционната езката конференция. А.чгло-Рускоенергия на междунароония пролета Германския блок в Генуа против
рият да бъде смазана идейно от со- Франция, с падането на Бонар Лоу
циал предателите на Пя интернаци- и пристигане пак на съветския Кра
ционал, и, реформо-комунистите на син в Л шдон, показва, че империа
третия, и физически от империалис лизма се връща в същата задънена
тическата контр-революция, пак на улица в която беше след Версаил
межлрнароднатд„
р^щцн^^щХщл
ч
лсцена_да.
Ймпериализма върви назад към
тлеющия пожар на кървавите им
своето прекъснато разрушение, по
периалистически стълкновения.
Турската буржуазна революция, връщането му към Генуа и Вер
която под формата на национално саил е без еана крачка до факти
движение погреба феодалното тур ческата война, к>ято бе прекрате
ско господство, коренище се главно на от революционния натиск на про
Его защо едновременно
на малоазиятското бейство и паша- летариата.
с
туй
ние
виждаме,
като реакция на
лжк, издигна на сцената младата империализма повдигане
турска империалистическа буржуа ционната вълна която се револю
започва
зия. Турската буржуазия, разчистила. сега от Германия. Где бе свършила
сметките си с султенския феодали — от Рур.
зъм, бързо се оформи и черпяща
Както буржуазията тъг* и проле
сили от възражда ющата се руска
тариата,
ако не днес, то утре ще се
империалиттическа буржуазия на Ле
изпречат
пред новите дилеми: импе
нин и Троцки, намери достатъчно риалистическа
или гражданска войка.
сили да може да парира с загинваПерспективите
говорят за това,
ващия западен импнриализъм.
че буржуазията ще излезе, с по слаби
В западна Европа империализма сили, тъй като тя губи заблуждаюне може да въодушеви пролетари- щата сила на своите агенти от II и
зираните маси с националистически III интернационали, а пролетариата
буржуазии идеи, това което можа е възраснал идейно и боево чрез
да направи Кемал-паша с турските Раб. Ком. Интернационал. Разлика
селски маси или Ленин и Троцки, та е само там, че буржуазията из
прикрито зад комунистическа и ре- губила своето морално давление
волючионна фразеология.
чрез опуртюнизма на социал и копредателите, ще употребява по
Времето, което западния умира- муно
силни
кървави средегва, на което
ющ империализъм искаше да из- пролетариата
да бъде готов
ползползва за себе си, не само про да отговари стрябва
боево революционно
дължи кризиса на неговото вътреш достойнство.
но разложение, но на против, то да-

Ганювщинаа
Героите на Вазовските наивни чи ната буржуазия и пролетарият в
човци разчитаха не само в силата своето революционно русло и на
им, с помощта на чуждото
на черешовото топче, а и в хитро- костите
външно
вмешателство, да
ста си. Епохата, когато разбогате- изгради буржуазно
своето буржуазно господ
лата част от средневековното еснаф- ство в България.
И действително
ство в България требваше да пре черешовото топче не можа да устои
скочи прага на буржуазно-капитали- срещу съвремената му воено-стомастическото поприще, само чрез тру нена техника, но за буржуазията то
па на султанския феодализм, в стра изигра желаната историческа рол.
ната — съзнанието на българското Над кръвта и костите на панагюр
трето съсловие — буржуазията ва ци, батакчани, перущичани и пр.
рираше между еснафската наивност изникна буржуазна България.
и оуржуазната лукава хитрост. Чи
Емиграционната разбогатяла в Ру
човците разчитаха, че черешовото сия,
Ромъния и Сърбия българска
топче от една страна ще всели ку буржуазия
получи власта на освобо
раж в нерешителното еснафство и дена България от ръцете на рус
от друга ще респектира и изплаши кия монархизм срещу солидни по
султанския аскер и башибузук. Бъл литически концесии. При тези нови
гарската буржуазия заседнала по условия чичовщината на нарождеюонова време в Ромъния и Русия щата се из есиавскнте разбогатели
или примиряващата се с султанско среди буржуазия, с свойствената и
то госпооство, се стараеше само да дребно-буржуазна душа на алчност,
уалече по един или друг пжт дреб

ск^пост, наивност, дребна лукавост
и хитрост се изрази в типичната
б/флгарска гаиювщина. Бай Ганю е
детето на българската буржуазия
които в своята алчност за келепир,
често с сметка и без сметка я ка
ра^ право през просото, без да се
свени какво ще кажат хората за
това — нали е за келепир?
Назадналоста на българската ико
номическа действителност не можа
да създаде ни истънчения жентлеменски хладнокръвен английски бур
жуа, ни француски деликатен бан
кир, ни германския нахален търго
вец. Ето защо и българската бур
жуазия все още не може да се отър
си от полуеснафската и полубуржу
азна ганювщина и* в всяка нейна
крачка всякога прогледва маниера
на еснафската подлост. Същото явле
ние, произтичаще от същите причи
ни, за велико съжаление ние сме
принудени да гледаме и в средата
на българския пролетарият, не отър
сил се още от специфичността на
българската дребно буржуазна сти
хия. Подагливоста на работнически
те широки маси, да се увличат, по
п'одхвжрленнте им най-плоски аб
сурдни политически задачи; да се
прегъват пред властвующите котерии
или да се лъготят по празни обеща
ния е напълно понятна при нашите
условия.
\ Широко социалистическото същейъувание, основано на. ганюащината
и крепяще се на влиянието на цел
ред милионери и буржуа в страната,
успя да огваече част от работничествого и еснафлъкаида се изди'не
до съала-шителпзта б у р ж у а з н а
власг. Разбогателите вождове на ши
рокия социализъм, днес вече напъл
но се емачеипирдха с най-реа<ционните буржуазии котерии и чисто по
ганювеки сметки за келепир влезоха
в черния блок, в името на „соициализма". Разбира се, че тези „враго
ве" на буржуазния капиталистически
гнет и работнически „защитници",
беха добре дошли за буржуазията.
Нали е за келепир?
Тесняшката буржуазия, която за
говори за комунизъм и революция,
направи обаче, тежка и нерешител
на крачка, и привързала зад себе
си повече пролетарски елемент, не
можа тъй ловко да се извърти. Тя
се задържа повече на кръстопътя,
неможа своевременно да прибере
килимчето си и стана за посмешище
на ганювци, чичовци и буржуазията.
Тесняшката буржуазия, без соб
ствен план на действие и безидейност, от пролетарска революция
премина непосредствено към бур
жуазно чаено собственическо строи
телство и власт. Нейното черешово
тепче не пукна, фъртуната на ща
стието не и се усмихна и тя не до
де до кокала на власта, но като
оръдие на московския болшевишки
имиериализът, тя не остана без ке
лепир. Нейния план, безидеен, и не
обмислен днес. я доведе до полити
ческа катастрофа.
Идеята за „работническо селско"
дребно-буржуазно правителство е
окончателно дискридитирана, както
в лицето на дребната буржуазия
тъй и в работническите не съзна
телни маси.
Земледелската дружбащина излезе
много по практичен ганю, защото
идеята за с е л с к о - з а н а я т ч и й ска власт, като власт привидно
дребно-буржуазна е много по близ
ка до сърдцето на дребната селска
и градска малоимотна буржуазия от
колкото работническо-селска, затова
тя я по-леко възприема и масово
подкрепя дружбашите.
Тук дружбашката буржуазия упо
треби и един неочакван.демагогски

Брой 16.
Партии, които предимно
се ежетоят от градски и
селски малоимотни, как
вато е тесняшката, е всич
ко друго, но не и една
боеве, р е в о л ю ц и о н н а
партия на работническа
та класа.
Из статията: „Тесняшкото работническо-селско правителст
во", брой 4 на „Р. И", от т. г..
маниер срещу теснящината, който
безусловно ще подействува съкрушающе върху селските дребно бур
жуазно „комунистически" маси на
тясняците. Тесняците са ужасно озлобени и зашемадени от този удар.
Законопроекта на правителството, за
„селските комуни" е куршум право
в сърдцето на тесняшките властолюбци. Но за останалата буржуазия
няма нищо по практично, за да сра
зят кекавите тесняшки недомислия.
И действително, що не естественно
има в това, че буржуазията чрез
свойта власт се заема да привежда
в живота тесняшкия комунизъм, ка
то лечебен модус за съвременния
капиталистически кризис; когато и
тесняците като „комунисти" си зада
ват същите цели по своему, чрез работническо-селско правителство да
цирят болките на същия строй. Тук
в пътищтта и приомите няма раз
лика. Само, че до сега тесняците
искаха да изведат капитализма из
неговото катастрофално състояние,
чрез болшевишкия „комунизъм", а
буржуазията иска да усъществи,
дребно-буржуазния „комунизъм" с
методите на капитализма. Меняват
се само ролите, ганювеката хитрост
може да смущава само дребно-буржуазните фантазйори на теснящи
ната, защото тесняшката „комунис
тическа" демагогия ще изхвръкне
из главите на с е л с к а т а дребна
буржуазия, щом става дума за експоприяция на частната й собственноет, и ако същото се приложи към
градското малоимотно гражданство
ще се пръсне и то.
Пролетврията, обаче,, свидетел на
тези ганювеки надхитрявания за
власт и келепир, като класа бези
мотна, в своето съзнание не може
да бъде засегнат ни икономически,
ни политически. Пролетарската иде
ология за комунизъм изключава ча
стната собственост-, а в революци
онната тактика дребната боржуазия
като фактори на пролетарската дик
татура и колективното комунисти
ческо строителство. Типа на буржуазните „селски комуни" (не общини,
тесняшки „комуни", разбира се) мо
гат да се явят и действително сред
ство на бюржуазиата държава за
колективна експлоатация на самоза
бравилите се частни собственици, и
това би било добре, защото буржу
азията експропирайки дребнособствения елемент, ще го пролетаризира и организира и той действи
телно може да се отзове в редове
те на птолетарския боев революци
онен комунизъм. Но тя това нема
да направи. Стамболийски се в мно
го учи у Ленина, и ако Ленин е
бил способен, да издава декрети
само с агитационна т. е. демагогическа цел, да увлича пролетарските
маси пидир дребната буржуазия, за
щото и [Стамболийски да не прави
същото да разбива дребнобуржуазните маси и да ги разграничава от
пролегдрията,—когато това изискат
стратегиите на буржуазно-капиталистическите класови маневри. От вси
чко това може да излезе само едно
разлагането на теснящината, да се
ускори и доде до своя логически
край: тесняшката буржуазия откри
то да застане на „общ фрон" — с
опозиционната буржуазия, прикрита
под новата форма, на борба против
тиранията на дружбашите, по при
мера на широките. Тъй че, вратата
за теснящината в блока е отворена
и тия в силата на необходимостта,
за самосъхранение, като котерия,
открито или прикрито трябва да
влезе. Но какво щели да кажат хо
рата? Тооа за тесняшката буржуа
зия не е важно, тя съжителства ве
че с дружбашите на 17 ноемврий в
общ фронт, съжителства с буржуа
зията в парламента, а най после на
ли е за келепир: Но 1 за пролегарита целата тази ганювщина е солиден
урок за класово самосъзнание.
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гурфщяхжтрщввтЬчпопочва той.
с помоща на музики, хор и други тия вжпреси, разгледани в други ре
Hq^o 01^скяятИ1йврШ1ейския про- салтанати даде на тесняшките фак- ферат и, „др-те", абстрахирани от
летирияюпфжгваюяштжмен пжт—по тазйори илюзията за техната масова ' трудовото у-ще вече, усжрдно пред
тжмнияопжяк^асреформизма. По то сила и „могжщество" в Варна. Оба лагаха чешит рецепти и кжрпежи,
зи .цждусвемвиоя пролетарият по- че требваше да се минат само че каквито прогнилите сжюзни умове
лучаваожаогоко тежки удари й пре- тири дни действителноста да раз не можеха роди. — Да, когато днештжраяв;» поражение след поражение. руши навеяното майско благоду ' ния буржуазен строй, с неговите ин
ститути и надстройки, специално пе
Тойпяг вижда от кжде идат тези у- - шие у тесняшките еснафлии.
дари. Той се отбранява, удря на ле
Срещу 5 май беха внезапно про дагогическите дисциплини,като бур
во и на десно, без да знае дали не изведени ред обиски и арести от' жуазна идеалогия, е вече разклатен,
удря брата до себе си! Тжмнината сжюзническата на тесняците друж- е пред гроба си, и задачата на гро
му пречи1 Тжмнината му пречи да башка власт. „Вождовете" на Вар- . баря му комуниста революционер е
види кой е врага, кжде е той и да ненския тесняшки комунизм: Кондов, д а г о отрече, ежбори и погреби, и
ли не се намира в собствените му Димитр Попов, Крайчев и др. беха , си изгради нов строй на комунисти
чески начала. „Другарите", опрени
редове. Нему е нужна светлина, арестувани.
много светлина1 Той я тжрси и ще
Обезглавепите тесняшки функци на марксическата философия, са се
я намери, защото нашия факел све онери беха свикали на митинг „ма отдали на доброволна кучешка служ
ти, пржска желанната, в сжлзите на сите" да „протестират" и „да си ба на буржуазията — пожарникари
пролетарските майки и деца отра искат" от правителството „водачите". на к пламналия в огжн буржуазен
зяваща се, спасителна светлина.
Но на позива 5 хилядните маси ос строй и проджлжаване кжрвавите
Да, пролетарията ще види нашия танаха глухи, любителите на празд- му дни. За пискюл на туй отгоре,
факел, ще го разбере и ще тржгне ненствата и салтанатите не обичат тесняче се изтжпанчва и провикна:
„Господа, (кжм конференцията) дру
по неговия пжт—защото иначе ви сериозните дела. •
наги ще претжрпява поражение и
Пред сжбраните неколко десетки гаря В. П. е уволнен! Нека от име
ще требва да мре.
тесняци и неколко стотици сеирд- то на конференцията се прати до
А пролетарията иска да живее, жии—„любители на какво ще стане?" Омарчевски нящо като поздравител
да твори, да сжтвори един нов свет — адвоката Страшимиров, след не но писмо (несмесейки протест б.
— пролетарския,, комунистическия колко думи, прочете (чрез три реда) н.) да се амнистира другаря!" (тек
свет, в който вече ще започне ис на бжрзо, готовата резолюция. Заед стуално). „Прието!" Сжщо се прие
тинската, човешката,,баз класи ис но още с четеца на резолюцияят, се мат и други молби и поклони пред
тория. Затова той ще тржгне (ще изтжква един думбазки тип тесняк с влзета, орташко с сжюзисти. А в бр.
не ще, истинкта за самосъхранение стереотипните думи: „Дисциплина, 23 на гаснеющата си ,,Уч. Искра"
постояно ще го тика) по нашия пжт, не се подавайте на провокации и тесняците учители ржкоплескат и
по пжтя осветляван от червения бу всички мирно и тихо . . . п о домо изпадат в телешки вжзторг от Ебертреносен—нашия факел.
вете си". И митинга който проджл- Носкиевате социалистически (?) про
Шом пролетарията тржгне по на жи ^всичко 8 минути се закри. Обез- светни реформи в ,,соц." Германия.
шия пжт — значи щом разбере за главените тесняшки революционни Така говорят: „Социалистите, в борщо нашия факел така неспокойно маси не' знаеха и не беха способни <бата си с буржуазния блок, искат
трескаво свети—тогава, тогава на да предприемат нищо повече и пре изхвжрлянето на противоречивите и
шия факел ще победи!
доставиха понататжк пжлна свобо тенденциозни учебници по История
да на дйствие на дружбашките вла ~1и вжвеждане нови чрез конкурс насти по отношение на арестуваните годени за обучение младежта в ре„вождове".
' публикански дух!" — в Еберт-НосТози факт до де навреме да дока коев републикански дух! Утре „дру
же и на най-заслепените работници гарите" ще сторят сжщото и кжмго
Революционни стжлкновения в Рур.
навжртащи се още около тесняшки другарите им „социалистически" чу
Сжбитията в Рур от ден на ден те адвокати, че всичко онова което да, венец на които е убийството на
се очертават все по ясно. Борбата, се крепеше зад червеновинената те- Карл и Роза и предстоящего на
която до преди месец беше борба сняшка завеса е гнило и неспособ Хйолца, заради кожата на тая „со
империалистическа между френските но, не само за борба, но и за най- циал." република. . ~ .
и германски капиталисти; днес е ве малка самоотбрана. Това показва,
и за слепците пролетарии
че явно гражданскр-класова между че е настжпил момент, когато срещу е Оттова
ясно,
че
<„учит. организация", тесрурския пролетарият и френско-гер- насилията на буржуазната власт не няшка партия,
синдикални армади,
манската буржуазия. Рурските про може да се отговаря с любителски III, червения синд.
интернационали
летарски вистжпления носят още те на зрелища еснафски маси от те- и II, Ш/г Амстердамски
интернацио
стихиен характер, за това говорят сняшката партия, а с непосред нал нищо не ги е делило
и не ги
фактите на големите стачни движе ственото революционно действие на дели, защото отдавна си пеят
ния, и ролята на общия фронт на сжзнателните елементи на работни други песента: „По чувства нийедни
сме
буржуазните орждия от социал де ческата класа, чрез Бжлгар. Работ. братя и еднакви мисли таим!" „Про
мократи, десни московски комунис Комунистическа Партия.
чее на единния фронт!"
ти и християнски социалисти, които
всички заедно се б о р я т против
• Плевен.
На единния фронт!
«крайните увлечения" на Рурския
Неможе тесняка да не се надуе,
пролетарият и се стараят револю гр. Троян.
когато мисли да изяде с адвока тер
ционната борба да прсвжрнат в бор
В т. 4 от конгресните решения менология буржуазията и дружбаба икономическа, ча парче хлеб.
от
1908 г. на „учителската солиал- щината. Сжщо той не може да не
Единственна Гермзиската работни демократическа
организация" впи надува и цифрите. Така напр. в бр.
ческа комунистическа партия на че сана после „комунистическа",
266 от 2 май на работ, вестник се
ло на най-сжзнателната и револю сетне на тая си декора чрез плюла
ново
ционна част на Рурското работни то си кржщение от ходжите Кан- ежобщава стереотипно манифеста
чество, борейки с е едновременно девци и К-о, се чете: „Отхвжрля цията пред обед 2 хиляди, а след
против френско-германската буржу (конгр. б. н.) каквито и да било об обед 4 хиляди. Левичарите молят
азия и общия фронт на нейните щи акции с учителски и др. органи манго да посмали. Пред обед мани
орждия от II—IlVa и III интернаци зации стоящи вжн (тогава б. н.) от фестацията имаше 214 реда X 4 =
= 856 души живи, а остатжка до
онали и социал-християнските недем ция (сега комунизма б. н). 2-те хиляди са купени от Чичикова
сжзнателни работници, се спреми соц.
Просто и ясно 1 Но „времена дой които продаваше в Русия преди 112
чрез революционни удари да раз доха
(не тия са от 908 г. б. н.) години само мжртви души. Ако не
шири големия конфликт до социал казватнови
чаушите
на организацията, и беше докарана от с. Бохут хубавата
на революция за диктатурата на трябва да променим
и нагодим так музика и не беше ежобщено, че ма
пролетарията и комунизма.
тиката си сообразно тях!" И ясвжр- нифестацията ще се завжрши после
шиха1 Тая нова тактика гласи: с речите на „храбри", адвокат Xi„Джржавни наемници, единна е ва лачев и пресимпатични кмет на ко
шата мизерия — единна трябва да муната k и с хоро; то и горнето
бжде и вашата борба! Наредете се, число нямаше да имат тесняците.
Варна.
без разлика на политически убеж Защо ?
дения, под знамето на единния
— Защото тия манифестации ста
Илюзия и действителност.
фронт и се борете за по-голямо пар наха смешни. На 15 IV дружбашите
Свойственно е на еснафина при че хляб!" (гледай всички броеве на на коне и магарета манифестираха.
тжржественн празднични случай да „Уч. Искра" т. г.) Организационните На 29-VI плевненските юнаци, тури
прикрива саойта идейна и матери- щабова, на тия кжм които се обрж- сти, зедно с фашистите на чело на
ялна вжтрешна пустута с вжншен щаг, стоящи „вжн", сиециално „Бжлг. воена музика, сжщо манифестираха,
буржуазен блесак. Ето защо тесняш- Учит. Сжюз", се малко опжват, но а на 1 май вместо да си прегледа
ките „вождоте" еснафи комунисти „другарите" с такт и умение, се по работничеството сметките за една
са способни да прикриват вжтреш- стигат нещо: — В Троян на 1, 2 и година, за да види защо то губя
ната слабост и празнота на своята 3.1V тесняшката учител, организация своята позиция, защо всичко се
партия с вжншна блестящата обста и „Б. Ц Сжюз" си устроиха полю свежда само до червено-винената
новка. Тжй стана и празднуването бовно, братски совместна педагог. бюлетина,—него с бохугската музи
на Пжрвимай тжзи година от Вар- конференция, против каквато „др те" ка водят на хоро. Разбира се кла-

В1НШЕН ПРЕГЛЕД.

совоежзнателното работничество отежтетвува. Редовете беха пжлни с
общински служащи, с партийни бю
рократи, който от 6 часа заранта
тжреяха калабалжк и ония младежи
които еж постояни посетители на
вечеринките и хората при памятни
ка. Нека тесняшките „бюрократи си
вземат бележкя. че не с надути ци
фри ще утешат своя опортюнизм; с
сапунчени мехури революция не се
прави. Верен на себе си Кабакчиев
на 1 май е казал: „Нека буржуаз
ните котерии заради власта се хва
нат за гушата, тогава работничес
твото ще изтржгне власта от ржцете им". . . Това значи: яж бабо за
да порастеш. — Ако идеалога на
тесняците е открил Америка, защо
тогава са нужни надути цифри?
Нека всеки работник сам потжрси отговора.
Хасково.
Как се боря/п теснятките партий
ни членовд за 8 час. работен ден и
неделната и празднична почивка.
Не за пржв пжт тесняшката пар
тия е свиквала протестационни ежбрання за неприлагането на закона
за 8 часовия работен ден и недел
ната и празднична почивка, в които
ежбрания обаче се лжжат и заблуж
дават самтте работници, че тесняш
ката партия е единствената която си
е поставила за цел да води борба
за прилагането на тоя закон, и че
тя е единствената която защищава
работническите интереси. Че това е
лжжа и заблуждение се вижда от
следните факти: членовете на тес
няшката партия Тадев и Гавраил
Паскалев заставиха работниците си
да работяе поради Велнк-ден и в
празднични дни. Сжщо члена на пар
тията им Борис Белев е заджржал
работниците си да му работят сре
щу Великден не 8 часа, а 24 часа,
като за този им тежжк труд им за
платил само по една обикновена ми
зерна надница. Сжщо Кощи Нико
лов е принудил работниците си да
му работят извжнредно. Е добре Гос
пода шарлатани, когато вие сами
като господари нарушавате закона,
защо се свикате протестационни еж
брания? Оояснете на работниците
да ви разберат какжв чешит сте вие
защитници на работническите инте
реси, за да ви дадат заслужения
ритник.
Плевен
" Тесните останаха верни на своята
демократичност. По сжщия^пжт вжрвяха широките и отидоха на букащето. Днес тесняците заеха тях
ното място, понеже природата не
тжрпи праздно място. До гдето
гжрмяха, че те са за економиите за
радикалното използуване по ступански начин на градските селски ступанства, днес виждаме друга вжлна,
— даване на тжргове и предприе
мачи.
Едно от най-доходното предприя
тие — интизап плевненската „кому
на" даде на предприемач.
Свиха се стопанските знамена на
тесняците, премахна се ябжлката на
раздора между кариеристите, кой
да ежбира „стотинките" на вимата.
Мнозина работници не вярваха, но
като прочетоха в плевненския общ.
'вестник брой. 29 от 28 IV се убе
диха в делото на „ к о м у н а р и т е * .
Много думи се изляха в предиз
борната агитация - вжрху градското
стопанство и много сапунени меху
ри се получиха. Общинския магазин
е в ржц,ете още на дружбашите. Те го
не предават на Плевенската янглжш
комуна, защото искат ревизия. Ре
визията не иде, защото е на пжт
новата заповед за разтуряне на недоносчето — Плевенската „комуна".
Днес всекой работник вижда, как
во значи кйор сокак, — когато тес
няците наливат ново вино в стари
мяхове, то значи да си пленик на
буржуазията да й пазиш капитала,
и срещу това да й чистиш улиците.
да издаваш наредби, когато никой
не желае дя ги изпжлни. Това е Пле
венската комуна. Значи голяма фир
ма — бедно положение. То е сжщата демокрация, каквато имаме в
Русия, само, че фирмата еежветска,
а Плевенската дребно буржуазна община се нарича „комуна'
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