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(Из статията: «Демокрация и комунизм", брой 5 на „Р. И." от т. г.).

В ПАРЛАМЕНТА.

щата се към феодализма дребна бур зия; практическо-политически бур
жуазия и селски думбази,
жуазен деец, с която той сътрудни
Яловите обещания на буржуазниРазвиващите се икономически кри- чи в революционните й комитети
Тъй, че икономически то усилва
те котерии, тъй обилно пръскани експлоатацията н а д - пролетарията, зиси, безусловно ще подейегвуват и разполага в борбата с материал
преди парламентарните избори, под чрез засилване на косвените, гербо отрезвляюще на пролетарските и ните й средства.
крепени с испитаните средства на вите, митнически, транспортни и др. пролетаризираните маси като органи
Непримиримата борба на Ботев
буржуазния строй: силата на власта налози; политически, то се връ зирана реакция както на империа преко насочена против чорбаджии
и парата, дадоха солидно болшин ща напълно към забравеното вар лизма тъй и на феодализма. Дълг те источни нотабили пред турската
ство на земледелското дружбашко варско феодално-цехофско средне се налага на Бълг. Раб. Ком. Партия власт, против нотабилизма и феода
правителство. Чрез ред дребни и вековие. Въвежданиего иа крепост и нейните члечове своевременно да лизма на поповщината и черковата,
незначителни социални реформи на ния труд, чрез трудовата повинност, разчистят пътя и вземат ръко е буржуазна.
дребната градска и селска буржуа на публичните смъртни и телесни на водството на бъдащите пролетарски
Против лакейската услуга на сул
зия, С раздаване на дворни места и казания са предвестията на скрита класови революционни борби.
танската власт от чорбаджии, владици
оземляване на селяните, те увлеко- та, зад полицейско-жандармерийскии попове, по онова време, е била и
ха подире си тия маси. Чрез съдей те застенки, истинска инквинизация.
революционната буржуазия. Че Бо
тев е бил именно такъв ни показва
ствието, на ред пролётаризирани и Всичко това е в духа на невежест
още и това, че той, в своите си ос
несъзнателни елементи, при налич вения селски думбаз, които по пси
ности на масовата безработица, да хология на своята назаднала култур- (Еншдншш скандал на гроба на танали литературни паметници, не
остава ясни принципални стано
ги настаняват под защитата на по ност не може да не скрива в . себе
един покойник)вища и програмни предначертания.
лицията и жандармерията на рабо си остатъците на средне вековния
Балканското икономически закъсНе е достатъчно само по литера
та, и с заплашвания за разгонване крепостно владелец; ето защо и се
на работающите, те увлекоха и до лата постепенно, чрез морален и фи нело развитие не даде възможност турния талант и гении, които изра
волно много несъзнателни пролетар зически терор, се подлагат под влия на пълното закръгление и завър зява високите душевни настроения и
на Хр. Ботев като историчес преживявания да късаме целната
ски елементи след себе си. Тъй об нието на дружбашките големци. Това шване
ко индивидуален тип. Може би на макар и.не завършена фигура на
новения български парламент не е е и в духа на градската дребна бур това
попречи и преждевременната Ботева, като буржуазно просвети
нищо друго, освен израз на пого жуазия, като средневековен фактор, му смърт,
която, ако и да напътва,
ворката: „Преоблекал се Илия, по любителка на зрелища и силни но все таки не премахва въпреител- телен и революционен народник. И
психологически
преживевания,
чуетако днес се намират социалисти, ко
гледнал се — пак в тия*. Въпреки,
ната поставена зад Ботевото Аз.
вани
при
публияните
наказания.
мунисти, анархисти и др., които ви
че ние сме ултра-антипарламентариВъпроса, за идейна класова при ждат в Ботева своето начало; то то
сти, нас не може да не ни интере
Българската Индустриално - Тър надлежност на Христо Ботев остава
сува, с факта на съществуванието говска буржуазия, не способна да в много открит, и буржуазията и дреб ва показва, че те не са се издигна
си, днешния български парламент. реагира с други средства против ната буржуазия са готови да си де ли над буржуазно и дребно буржу
В парламента е представен елита на феодало-цеховските деградации на рат очите за притежание на минало азната стихия, в която е плувал и
буржуазната политическа мисъл и дребно-буржуаз. дружбашката власт то битие на знаменития покойник. пропитан Хр. Ботев, и са идейни
практическо действие, при провеж> реагира с иземането на своите ка; -• Действително чий е Ботев ? — Епо роби още на нея,
Пролетариата не може да види в
дане на буржуазната диктатура и питали из банките, спирането на хата на балканите конкретно в Бъл
терор над пролетарията. В парла производството и търговията — тър гария, която беше поставила зада Ботева. ни своето начало ни своя
мента, съ представени всички идео сейки другаде по гарантирани места чата на българската буржуазия да предтеч, такъв какъвто той е оста
нал като незавършен общественик.
логически течения на буржуазната на своя капитал.
срине неточно султанския феодали
открита и прикрита диктатура. В
Заемане на банките и коопера зъм и въдвори своето господство, Пролетарията вижда своя предтеч
парламента ние можем да видим циите и застрахователни корпорации налагаше на буржуазните цейци в не в историческите личности, а в
ИСТИНСКИЯ лик както на явните бур чрез картелиране в ръцете на друж онова време известен социално-по- зараждането на класовите борби за
жуазии насилница на пролетарската башката разбогатела бюрокрация, по литачески отпечатък на деятелност класово освобождение, път по кой
Ботев не поведе своите хъшове,
експлоатация и робство в лицето на скоро ще усили кризите, отколкото та им Такъв тя наложи и на Хр. то
а
ги
поведе в огъня на буржуазна
блока и дружбашите; тъй и скри да еквивалентира бегетвото на ка Ботев Преживените години от Бо та националистическа
революция.
питала,
и
ще
докара
нови
финансо
тите им зад демагогията на фрази
тев в Русия, гдето въпроса за бор Ние пролетариите, не искаме от Хр.
те, оръдия широките социалисти ви разстройства в страната и дър бата против феодало-крепостничест- Ботев по-вече, той бе борец рево
сътрудничащи с блока, и тесните жавата, след което ще последват вото не бе преплетена с национал люционер, който нанесе съкруши
социал-комунисти, довчерашни, а мо и решителни класови стълкновения. но естество, както в България меж телен удар на феодализма в Бълга
Деление на съсловност на обще ду турското феодално господство и
же би и бъдащи сътрудници на
рия, за настаняването на капитализ
дружбашите,—за които дружбашите, ството : землевладелци, крепосни, българското полукрепостничество, ма, а пред пролетарията стои зада
търговци,
занаятчии
и
работници
е
даде на Ботев възможност да види ча да срине този строй и отвори
не без основание, говорят: „Ще ни
подържат ешек гиби". И действи идея монархо Феодална, тъй беше много по-далеч нещата, оезетени през път на комунизма. Днес на гроба
телно, първата парламентарна акция съставена руската царска конститу призмата на руското кародническо на Ботева имат право да скандалят
. на тесно-соцнал-комунистите, изра ция и дума (парламент). Оземлява- нихилистическо дребно - буржуазно само тези, които търсят идеи и въо
зена в обширната словесна интерпе- нието на дружбашките селски голем движение, отколкото ги виждаха душевление в мнналотото т е. бур
лация, носи характер на упреки на ци за рационални стопанства е ос другите български дейци на буржу- жуазията и дребната буржуазия.
дружбашите, че те нарушават тесно- нова на бъдащи въжделения за чо- азн.'та революция.
Пролетарията требва да ги остави
дружбашкия блок, понеже не „въо койски имения. Издигане на кулиРуското
иародничаство
и
нихили
да
се разправят помежду си, а да
ръжили" пролетарията, не „разоръ- замкове за себе си от дружбашките зъм, като интелигентско дребребно черпи сили от настоящето и въо
жили" буржуазията, а се явили сами миниттри е начело на рицарските буржуазно изражение на борбата душевление в бъдащето — той е
„буржуазно правителство". Разбира замкове; а фашиските оранжеви гвар против феодализма, съществува и до класа на бъдащето.
са основа на бъдащите рицар
се, че тесняците са вервали, какво под дии
днес. Ог него е пропитан руския
ски
банди.
натиск може би от външни обек
болшевизъм, то се корени и в Бъл
тивни условия —дружбашите.са спо
Българския парламент е явен из гария в дребно-буржуазните идейни
собни да направят в България „ку- разител на тъзи деградирующа по и политически групировки на широ
Деспотизмм!
дета" в духа на руския империализм, литика на економическа ситуация. ките социалисти, тесните комунисти
съгласно тесняшките въжделения за В него се борят две сили: буржуазно и анархо-комунисти, които се борят
Под камшичните удари на руския
дружбашко-тесняшко т. е. „селско- империалистическата в лицето на бло за наследството на идейните, лите царски
кнут, който сега наново е
ратурни
и
политически
начинания
работническо" правителство.
ка за реставрация на свободното бур
извикан
на живот и приложен с
жуазно гражд. общество, изместило на Ботевото мировъзрение.
нечувана беснота от Съветското
И тъй;; тесняците откриват своя чрез буржуазната революция средне
Ние можем, като класа, с опре
та парламентарно-революционна бор вековото феодало-цеховското, и фео делени и ясни класови задачи и ясни правителство, се вият в мъки, не
ба с нов метод, метод на с/клза. Те дализма в лицето на дружбзшо за исторически цели да заявим, че контрареволюцията, а руските рево
сняците, които вървят с дружбаши наятчийското правителство. Проле Христо Ботев е нито син, нито пред люционни работници, които се втур
те „ешек гиби'' се намериха в по тарията, доколкото той е съзнате теч на комунизма, а дете на своя наха против предателската поли
ложението на набито магаре — през лен съзнавайки, че завоюването на та епоха на брржуазното възраж тика на болшевиките.
В един отчаян зов на най-голяма
време на изборите от своя господар власта може да стане, само чрез дане в България и то само като та
беда
се обръщат до смърт измъче
и днес обливат парламента с кроко- революционното завземане иа про къв Ботет можа да стане народен
Дилови сълзи, за заблуждение на изводството и чрез гражданската герой, признаван еднакво и от бур ните революционери към интерна
влачащите се подир тях несъзнател война на налагане диктатурата на жуазията и д р е б н а т а буржуазия, ционалния пролетарият:
. . . . Драги другари, не е въз
ни маси. Но от всичко това на на пролетарията, бойкотира парламента. за свой и за е д н и т е идругн- можно
да се живее повече, ние ня
халната дружбашка власт на едрите Пои тази ситуация в неизвестност и те, които се карат просто за това, маме вече
сили; ние молим светов
и дребни земледелци и градската без ориентировка е само радикално че не искат да признаят у Ботева, ния пролетарият
за помощ. Това е
Дребна буржуазия й окото не мига. мислящата буржуазна интелегенция че „кесаревою е за кесаря а Бо нашата последна надежда, ако тази
Дружбашкото правителство върви в лицето на тесни комунисти и ши- жието за Бога". Ние желаем да да ни се откаже, ще трябва да прибяг
смело към своя предначертан път. поки социалисти, които и при про- дем ясна преценка на Ботепата епо ваме до самоубийство, друг изход
'о смело върви по пътя на дреб- Еетарията в живота и при буржуа- пея и На неговата личност. Действи няма. . ,*
но-буржуазния реформизам, а пара зиГтГв парламента са само ненуж- телно чий е Ботев? Ботев по идео
Един хвърчащ лист издаден за
лелно с разбогатяването на своите SJ бржкаще на изяснение на класо- логия е на радикално-мислящата тази цел гласи:
буржуазна
интелигенция;
по
теорнРъководители, към ултра контра- вите противоречия пето колело.
„Другари и Братя!
тическо верою защитник на дребнореволюционна реакция, за възстано
Разрушяющите сили HI капитализ буржуазните и малоимотни маси —
Не
забравяйте
Русия и искайте ос
вяване на средновековните цековско- ма страшни за самия капитализъм,
значи
по
дух
на
дребната
буржуа
вобождението
на
Барон, Кабаз-ТаР
. Феодални наредби на землевладелци- са още То-сграшни за възвръщвате феодали и занаятчийски цехове.

За Христо Вокв.-

Руския комунизъм?

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА

Стр. 2.

Брой 17

чрез благосклонната подкрепа на възможности значи: да се досамоурахчук, Новоилов и хиляди други
тесните в ландтага (областното на нищожиш. Ше разберат ли това найзатворници и изгнанници! Другари
шзсле глупците около „Р. В." за ко
родно събрание),
не забравяйте, че отговорностите за
Речта на тамошния министър пред ито комунизма има стойност само,
реакцията носи не само руското пра ГЯРЦИЯ.
седател
по повод репарациите на като политически артикул за тър
вителство, не само комунистическата
„Остра борба".
Германия
се живо коментира и въ- говия.
партия, а и третия комунистически
Тжргашите около кооперация „ЗаВ брой 285 Работ, вестник дава одушевително удобрява (понеже ис
интернационал и комунистическите
партии от всички страни, чиито ге сведения за „острата борба" на кал репарационните тяжести да бъ робление" на която са дали при
нерален щаб е Ш-й интернационал; гръцките комунисти с гръцката бур дат прехвърлени на гърба на имот мамливото име „Освобождение", за
още по-тежко пада отговорността жуазия. Събратята на нашите тесня ните класи) от германските тесняци да печелят кадри за своята изборавърху Червения синдикален интер ци в Гърция действително не па (герм. „комунастич." партия). Навсе- джииска котерия и да одират тън
национал и върху всички организа дат по-долу от българските тесни къде тесняците си остават все едни: ките кожи от гърба на работника
ции, които принадлежат към него; комунисти. .Остра борба" се води — работнически предатели и оръ консуматор, твърдят отново С дема
защото те не само, че са изпуснали между гръцките „комунисти" и гръ дия на буржуазията. Вместо да ис гогски цели в брой 270 и 272 от 14
да поискат от московските власте цката буржуазия, с най-затъпени бур кат гражданска война те, нещастни и 16 май,че тя не спекулирала, не
лини да прекъснат своите позорни жуазно демократически оръдия. „ Ко ците искат „справедливо* плащане.- обирала, не мамела и най-после, че
дела, но са ги насърчили и са въз мунистите" в Гърция от типа на III С право нашите германски другари била „трета" форма иа работничес
хвалили техните кървави дела. Сгра Московски интерначионал днес во ги клеймят като оръдия на герман кото движение.
дата на този интернационал е изгра дят борба за пропорционелната из ската буржуазия и скрити врагове
Ето що пишат те в брой 270 на
дена върху костите и труповете на борна буржуазна парламентарна си на германският пролетариат, в бор „Р. В.":
руските революционери, които в ней стема. Днес когато в Гърция, всле бата на които III интдрнационал се
„В кооп. „Освобождение" нема
ните подземия се измъчват като зат дствие национал-империалистическа- явява спирачка.
спекулация, нема фалшификация, не
ворени борци за социалната рево та катастрофа на буржуазията и теж
ма измама".
люция. Когато една Клара Цеткин, ките икономически кризиси от им Ирландската гражданска война спо
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ви предлагет един единен фронт лее в стихия; — агентите на гръц
против „буржуазията, то лжжат кия империализъм от типа на Ко- жил оръжие и бил готов да прего и измама?
Ще чакаме да ни кажете, где има
те, защото те изхранват буржуа ларовци и Кабакчиевци, скрити под варя за мир с правителството, кое
зията в Русия и й помагат да^ек- маската на комунизма се стараят, то то дало заповед за изтегляне на търговско предприятия (с капитали)
сплоатира безсъвестно' пролета- да се излее в най-изгодна за бур войските си, В тая вътрешна война което да не спекулира, независимо
аията. Когато те ви зоват за сво жуазията парламентарна реформа на много работници паднаха в жертва от неговата форма (еднолично, коо
бодата и освобождението на кла пропорционалното изборно право. за „конституц. свобода" на либерал перативно, акционерно и пр.)
Кажете, прочее, отгде реализирах
совите затворници из буржуазните Това показва, че „комунизма" в гър- ната ирландска буржуазия.
Лозунгите за ,, национална незави те 500.000 лв. показани от Вас като
затвори, тогава те лжжат, защо цип днес е само една буржуазно де
то те благославят деспотията в мократическа демагогия, за зашема- симост" беха увлекли и хората на III печалба в миналогодишният баланс
интернационал в тая „освободителна на кооперацията Ви „заробление"?
Русия, те помагат да бждат хва дяване на работническите маси.
борба" докато другарите по труд в От горе ли ви паднаха или са от
нати и застрелвани безпартийни
Ортаците на тесняците „комунис Англия
равнодушно наблюдаваха тая коравия залък на работниците. Ка
работници, селяни, анархисти, со тите" в Гърция са на своя "буржуа
жете фарисеи 1
циалисти. Вие трябва да им каже зен пост. Те предпазват капитализ „борба?.
Кооперацията не е. никаква фор
Тия участници „комунисти" забра
те: Намалете вашия фашизм, из ма от гибел. Но „острите борби"
мийте кржвта от рщете си, из- на буржуазно комунистически ша- вят, че днес националният вжпрос ма на освободително работн. движе
купета вашите позорни дела, като шарми ще разкрият очите на гръ ще се реши само от социалният ние, освен, като средство на сдру
отворите вратите на вашите без цките работници и борбите от опе- (революцията)," а не както в мина жение за развитието на капитала,
бройни затвори за политически зат реточни ще станат класовореволюци- лото — чрез участието или подпо едно негово бреме което .окачено
ворници и ги освободете.
онни, но под знамето на работни магането на национали, движения на шията му. по-скоро го вкарва в
ческия
боен комунизъм и Работни когато индустр. развитие още. не бе руслото на капиталистич. отношения
Другари! В деня когато вие с из
на тая точка и буржуазията бе още и порядък, за да го убие — квкто бе
дигнати червени знамена ще демон ческия Комун. Интернационал.
една опозиционна класа.
случая с II интернационал в който
стрирате вашата сила, когато на ва РУСИЯ.
Опита на ирландските работници кооперацията бе една отлична база
шите знамена са написани лозунги,
Кжм провала все повече и повече в подпомагането на Де Валера на- на опортюнизма.
с които вие ще излезете в решител
Работническото движение н е м а
ната борба, не забравяйте да напи отива Руското „Съветско" прави сърдчавани от III интернационал бе
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скъп
и
горчив.
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„форма"
— то е едтнно в своя на
телство
следвайки
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неп
(но
шете още на тях: Комунисти от
То ще премине шедствищо
всички страни, вие сте убийците на вата економич. политика). Концеси им остава единстствен път: да през пор.
хиляди руски революционни работ ите на частн. собственост и руските рат всякакви демагози от Девалер през труповете на вашите търгов
ници и селяни. Комунисти, отворете селени непрестанно растат, както и през Лейбър парти до III интернац. ски сдружения, които наричате с
на анархистите и революционерите тия за чуждия капитал на търговците и да се наредят под бойното знаме громкото название „Освобождение*
работници затворите. Комунисти, от вън. Също те устройвт на 15 ав на Общият революционен работни през „порядъчната" политическа
върнете на Русия откраднатата й густ т. г. всеруска земеделска из чески юнион и около в. „Worker's проститутка и стара грешница коя
свобода, преди да удари часът на ложба в Москва, която щела да Dreaduaqht" — единственият техен то в дните на падението й сте кръс
трае 1 и половина месец с назначе защитник.
тили: „Комунистеческа партия*. И
отмъщението.
ние да „повдигне" земл, производ
през вашите глинени колоси които
Другари и братя! Недейте забра ство - (частното, разбира се! б. р )
наричате професионални съюзи, ко
вя Русия и нейните затворници, по Покрай участието на руските селяни
ито като организационна форма в
могнете им, спасете живота на оста собственници, защото руският ратай
работническото движение са вече
налата част от избития авангард на и работник нема какво да излага в
„Революционият" парламентаризъм на отживели своето време. Стига вече,
вашата голяма армия на труда. Ис нея, особени предимства са дадени забърканите глави около „Работни
кайте от вашите комунистически пар на чуждестранните изложители, ка чески вестник" ги доведе до явна престъпници, демагогия! „Нема спе
тии, от синдикатите, които прина то 50 на • сто намаление, безмитен подигравка и смешно положение. кула" — «Гузен негонен бега!"
длежат към Червени Синдикален внос, минаване на стоката транзит Ето що пише „работ, в-к" брой 245
Дружбашите все повече усвояват
И-л : Отварянето на руските затвори! през митниците, извънредни трено- т. г. стр. 4 долу:
тесняшките методи за борба с въ
Недейте забравя Русия, тя се на ве и пр.
„Това е една гавра с общин, с ъ  трешните си врагове.
дява на вас. Комитета на Интер
ветници и пр." по повод свикването
Изключването за противосъюзна
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това
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1)
да
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националната Работническа-Acotuцентралното кметство в София в ко дейност е тяхната всекидневна прак
обезпечи
и
за
напред
подръжката
ация за защита на Анархосиндина „малоимотните" собственици се ето има и резолюционни „револю тика сега.
кализма в Русия.
В бр. 96 на в. „Земледелко знаме"
ляни
в Русия, които без нужда на ционери" (тесняци). По тоя случай
Работници виждате ли ? Това е ко
(гаврата с свикването съвета и не от 13 м. м. те дават едии километплоди
буржуазният
и
контрареволюмунизма на третия интернацио
явяването на заседанието дружбашнал. Разбийте го\ Той е .един ин ционен декрет от миналата година кото постоянно присътствие) тесня рически поменик на оглашени.
Всичко това ноказва, че „на Шип
струмент за вашето собствено по- на руският комисариат на земеде ците „напуснали" помещението т. е.
лието, чрез безогледната децентрали-,
ка не е спокойно", че котерията на
тискване".
ЗЗЦЙЯ на земята, която биде разда на техен език „протестирали" висо дружбашите се гърчи в една: про
(Из Kom. Ard. Zaitung). дена на селените в името на „рево ко. Смешни кариеристи и натрапни гресивна криза, до като слезла от
Анархо-синдикалистите в Русия, люцията" и 2) да се въздействува ци на българското работничество, сцената неочаквано бързо се разло
чиито позив предаваме погоре, беха косвенно на западноевроп. капита което чрез севъзможни данъци и жи на съставните си части.
едни от действителните сътрудници листически правителства да „призна опортюнистическа литература без
Разлбжението взема вече открит
на болшевиките, и най яри защит ят" болшевиш. правителство и да милостно огарбват.
характер и ако то сега се възпира
ници на съветската власт в борба влезат с него в търговски вржзски.
Политическите сантименталисти око — това се дължи на властта която
та против контр-революцията. Оба Това е още една новз подлост на
механически още споява частите на
че с измената на болшевиките на болшевишкото правителство спрямо ло „Работ. в к" които не могат да глиненият колос.
вложат
разсъдък
в
разбирането
съреволюцията, с новата си икономи междунар. работн. класа и ново из
щноста на класовата борба която
ческа политика, т. е. реставрация на девателство против революцията.
Базиргяните около кооперацията „За
става около тех, като последни на робление" („Оснобождение") която
капитализма, те се противопостави
Дребно - буржуазной» пасифиотично ивници верват на прехвалената дооголва обработваните от госпо
ха решително против контр револю
ционните похвати на комунистите правителство на болшевиките щело да демокрация на капиталистическото дарите работници с отвратителните
болшевики и днес наред с левите участвува в устройваната от лигата общество и пишат в бр. 272 от 16 абаджийски афоризми като: „бели
комунисти от Руск. Работ. Партия на народите конференция по разо т. м. на уводно место:
пари за черни дни", „спестяването
„Унищожават се бжрже послед е богатство" и пр. е надала в „Раб.
(работническа опозиция) са подло ръжаването.
жени на терор, какъвто с способна
Постепенно „комунистическата" ните остатщи ош конституцион в-к" бр. 270 от 14 м. м, истерично
да упражни само най-контр револю маска на тия търгаши с комунизма,. ните свододи и права над страна кресък:„В магазините на „Освобож
ционната буржуазия, каквато е и в които са превървали вече оконча та — в градовете и селата. — За дение". Трудчщите се могат да вли
настояще време болшевишката ко телно руската революция в размен царува неограничено произвола на зат с пжлно доверие. Там няма спе
мунистическа партия на възраждаю- на монета, пада. Денжт за проваля власта."
кулация. няма измама, няма фал
Мечтателите в безумие още мъл- шификация".
щата се буржразия в Русия,—инспи нето на тия оръдия .на западноевро
ратор в другите страни, на която се пейския капитализъм, групирани око вят за констйтуциони свободи. Те
А какво има, рафинирани еснафи
явява III интернационал с своите ло „съветското" правителство и III още не могат да разберат, че тия и продавачи на айвалийски зехтин,
секции.
интернационал наближава и сигу именно „свободи" са нашето, на ра „гиритски" сапун и „комунистичес
рен предвестник за това е бързото ботниците, черно робство и че все ки" опортюиизъм? Очевидно вие,
засилване на Работническият Кому ка власт днес откъдето и да иде тя подли и кръвожадни еснафи, иска
Телефон 121
нистически интернационал, който ве развръщава и е насилие. Днес в об те да завладеете след последните
ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
че масобо печели симпатиите на про- ществото на нзеилието каквото е то средства на работниците и техните
чнаемател
:
ва на частната собственост в Бъл души. Да не ви струва само много
летериата.
Печатарска Произв. Хоооерада „Едняпво
гария, всекжде другаде и в болшеСаксония. Знае , се че там вече на вишка Русия —да подържащ консти скъпо всичко това.
ВАРНА
шмашюатш^ктттшшаютявж^ъм
власт са широките (шайдеманци) туционни „свободи" и легалните
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