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111-й Конгрес на Р И Интернационал
(на 2 5 юлий)

ifio освобождение от болшинството
уиропомазани свои парламентарни,
общински, окръжни и училищни съ
ветница.
I- Българската Работническа Кому
нистическа Партия, дълбоко убеде
на в тая исторически доказшл исти
на, че освобождението на работническате класа ще стане не с уча
стието и с свои представители в
бур'жуазните общини и парламен
та, а с жестока въоръжена бор
ба на улицата, а може би и на
границата, с всички вътрешни и
външни контра-революционни силибойкотира всички буржуазии избор,
к-нно представителни институти, като
открива широко вратите на преката
масова революционна борба на на
емната р&ботническа класа с буржурзияга и издига на местото им ре
волюционните работнически съвети
и пролетарската диктатура..
* Прочее, долу буржуазните парла
ментарни
институти!
;
Да жичее революцията!
."• Да живеят революционните работ
нически съвети!
j Да живее пролетарската диктатура.

Днес при пълния банкрут на рус стически страри, на които се гради
кия болшевизм и Третия интерна и организира Раб. Ком. Интернаци
ционал, най належаще и нагледно онал и нашата Бъл. Раб. Ком. Партия.
испъква ролята и необходимостта
Дребната буржуазия е безсилна
от класов работнически комунисти да господства без класово сътрудни
чески интернационал, а той се роди чество или с буржуазията, или с про
и организира на време. Работниче летарията—според момента. Днес мо
ски Комунистически Интернационал, мента диктува, не само на руската,
който на 25 того свиква евдя III кон но и мировата дребна буржуазия,
грес, успе да спаси честта на про компромис с пролетарията, компро
летарията като историческа класа мис, който да респектира капитали
и въпреки ослепителния блеежк на стическата буржуазия й да попречи
първо време на III. интернационал, на социалната революция.
осветен от пламъците на револю
Такъв компромис е „селскоработцията, чрез Раб. Ком. Интернаци ническо" и ,,работническо правител
онал пролетарията доказа, че е спо ство", като контрреволюционна упо
собен да се ориентира правилно при ра на буржуазнята против социална
всички исторически събития и да та революция и диктатурата на про
намира своето историческо место летарията. Изразител на тази поли
тика е III Ком. Московски Интерна
в тех.
Работническия комунистически ин ционал на дребно-буржуазии упортернационал извикан на сцената като тюнизм,—ето защо ние викаме: Долу
необходимост на най-пролетарските III Интернационал на измената\
и Капиталистически страни в Евро В един гроб с своя брат II фалшив
па : Германия, Англия и пр., е още интернационал!
по;голема необходимост за пролета
Работн. Ком. Интернацтонал днес
рията от назадналите балкански и обединява будното съзнателно ранеточни страни.
ботничество за щурм на капитализма,
В страни като България, с вну за социалната революция и чрез •< Българския „Оргеш" изразен на
шителните сили на дребната бур- диктатурата на пролетарията за ко- нашата почва, като „Народен Сго
* жуазия, пролетарията-е-поставегг при-"мунйзма: ~"~~" ——-—"- —
вор" ,'"— още" от първия момент" на
най-нёблагоприятни условия за за
Работ. Ком. Интернационал е из своето властвуване е поставен на
владяване на политическата власт, разител на пролетарското историчес сериозно испитание. Лесното завзе
чрез пролетарската революционна ко революционно битие и на съзна мане на властта, се вижда, че още не
е гаранция за нейното стабилизира
диктатура. Ние българските проле телните сили на революцията.
не и задържане; ето защо той тър
тарии требва да разберем, пе в
Да oicueee Раб. Ком. Интерна си опорни точки в средата на кла
България пролетарската диктатура
совите противоречия за крепене и
не може да се наложи — освен като ционал !
Да живее III конгрес на съзна балансиране, което може да стане
интернационална; а това значи, че
ние имаме единственна'надежна опо телното международно комуни само с „гражданския мир". „Граж
данския мир", предпоставките на
ра за социалната революция само в стическо работничество!
пролетарията от силните капитали
Ц. И. К. когото са класовото примирение на
икономическите и политически про
Измислицата за революционното из тиворечия и претъпязаие на класо
ползуване на буржуазните общини, вите борби, ако е невъзможен да
окръжните постоянни комисии и же при най ненормални капиталис
Буржуазната държава, която е парламента, колкото и тесняците да тически отношения, днес при обща
прокарала и узаконила съществува я повтарат при всеки избор, си оста та смъртна криза на капитализма,
нето на всички днешни представи ва една праздна фраза, която до той е абсолютно невъзможен. Идея
телни институги, допуска представи сега не вписа и нема да впише и в та за „граждански мир" буржуазия
телството на работническата класа бъдъще никакжв друг актив зад та е издигала не в името иа гласо
в тех, не в името на премахването себе си, освен голи илюзии и гор вите примирений, а в името на при
на частната собственост, над която чиви разочарования за работничес криване на класовите икономически
противоречия за ззблуждепие на
се гради всека експлоатация и все- ката класа.
широките
експлоатирани слоеве и
ко иолитеческо и економическо роб
Каква голема шарл-зтания и изма
ство на пролетариата, а в имего на ма се крие в тая буржуазна пред пролетарията, ето защо тя е найнейното разширение и закрепване. ставителна система — при факта, че малко възприемчива за буржуазия
И всека политическа иль економи- буржуазията владее целата държав та, като реално политическо изра
ческа реформа, от която и полити на машинария, всичките средства на жение на капиталистическата дей
Стремлението на „Орческа партия, която участвуаа в об производството и разменатз, целата ствителност.
геша"
да
превърне
тъзн идея в ре
щините или парламента, да иде тя, административна и политическа власт алност, чрез обединението
на срод
каквито окастрювания да прави над
показва 40 годишното наше пар ните по политически признак
пар
съществуващите до тогаз законопо ламентарно и общинско управление; тии на „реда" и „конституция^",
ложения и институти, които регули- показва също най-добре активното се натъкна на непримиримостта и
<рат тая чаена собственост и свърза участи напоследък на Българската неотстъпчивоста на „сродните пар
ните с нея класови имущественни Комунистическа Партия (тесни со тии", защото зад техните политичес
отношения, не може в никой случаи циалисти) с около 50 свои предста ки платформи — написани само за
да отиде до пълноло отричане на вители в парламента и с завладява увличане на масите, — се кркят ис
частната собственост. Иначе немаше нето и управляването от нея през тинските реални икономически за
и нема защо днешната буржуазна близо повече от 2 години с стотина мисли на капиталистически насилия.
държава сама да предвижда и до градски и селски общини. Нека все Желателното — „обединнние" на
пуща изборноста на представители ки истински наемен и честен работ „сродните партии" се тормози не от
от работническата класа за разните ник си направи сметката и си даде амбиции, а от това, че тези партии
о т ч е т _ каква полза е извлекал от
представителни учреждения.
са измислени, а са плод с дъл
участието на тесняците в парламен не
боки
корени в съвременната иконо
Изхождайки от торното реално, та и от тяхното управление на об
конкретно и логическо положение, щините. Отговорът е един: никаква. мическа действителност. Влзстта на
„Народния Сговор" ръководена от
работата и на най-революпиоината
Всеки наемен рвботиик требва да
партия, която би влезла и влиза в оазбере веднаж за винаги, че nap- военнте, подкрепена от буржуаз
тия представителни изборни инсти ламентлт, общинските смети, ната интелигенция в форма на „мла
тути, ако тя ' иска по принцип да окръоюште постоянни комисии и дите политически сили", е власт на
оправдае своето влизане в тех пред мчилищнл настоятелства са инстн- фантззиори и само като такава мо
жа да издигне лозунг за граждан
своите избиратели, неименуемо и на Ут2и
чрез които буржуазията ското примирение; но „гражданския
ложително, въпреки всички револю S a a продължава своето класоционни фрази, се обръща в края 7о господство, като отклонява ра мир", всякога издиган от буржуа
краищата на партия за реформи, за ботническата класа от нейната зията за примамка на пролетариата,
Щрпеж на буржуазната държава и ппта революционна акция и « екар- не може да се яви примамка за бур
нейните институти; "О не и в партия /а и! пътя на легализма, из пътя жуазията, защото той в действител
за "разрушението на последните и на безкрайните, безполезните и, ността съществува езмо като бур
заместването им е работнически съ крайно опасните очаквания на свое- жуазна измислица.
вети'и общ конгрес' на. тия-слвеи..

галйето на „Оргешо".

Българския пролетари
ат испита„обновата" спо
собна да даде дребната бу
ржуазия чрез'подкрепено
то от теснящината дружбашко „народовласт. пра
вителство" и затова, — наймалко се нуждае от нова
такава .обнова" на работ.селско властническо пра
вителство на теснящината
подкрепено от дружбащината, защото това е все
сжщото и на сжщите об
ществено дребно-буржуазни сили.
Непримиримостта на буржуазията
към примирения, днес се заключава
в това, че тя иска от своята военна
и щатска интелигенция и синчаги не
акъл, а покорност и подчинение;
буржуазията иска на чело и в ръ
ководството на властта не генера
ли, професори и адвокати, а солид
ни капиталисти от банкери, фабри
канти и землевладелци знаейки, че
само тъй тя ще диктува свойта во
ля и господството на капитала. Бур
жуазията нема да се остави да я
командва фелдфебел и генерал —
те требва да бъдат толко нейни
оръдия; тя нема да се примири в
нейнния свещенни властнически ол
тар да се лигават дребно буржуаз
ните блюдолисци „широки и ради
кали"—те требва да бъдат безмълвни
роби; тя ще испрати професорите да
фабрикуват в университета автомати
и оръдия на найната власт и найпосле сама ще се стреми да седне
на министерските кресла, като непо
колебим властенин диктатор на во
лята на капиталистическите капризи.
Днес нема место на средини пъти
ща, ззщото капитализма е смъртно
болен и той може да продължи
дните си само, чрез кръв и безпощадна експлоатация, и над мизери
ята и костите на пролетарията.
Фантазеирите на „Оргеша", днес
още^мъчащи се да диктуват, чрее
власта насилственно обединение, ут
ре ще изнесат власта на търг: „кой
повече даде". Но опита да задър
жи власта ще го доведе до поло
жението на румънската военна властвующа олигархия на генерал Авереску и той ще се сгромоляса в междукласовата пропаст. Също опре
ли се на дребнобуржуазните си
ли на широки и радикали, той ще
попадне под кръстосания огън на
класовия бой между буржуазията и
пролетарията и ще бъде- сринат в
същата бездна.
Примиримост, единение, обедине
ние и граждански мир на класите
днес са невъзможни, днес е момен
та само на класовата диктатура, коята в силата на историческата логи
ка и края на капиталистически про
цес, трябва да мине от диктатура
кърваво буржуазна, чрез граждан
ската война, към диктатура класо
во пролотарска и началото на кому
нистически процес.
В надвечерието на 17 септември 22
год. ни казахме на пролетарията, че
тази дата ще бъде само началото
на гражданската войни.
В надвечерието на 22 април, пар
ламентарните избори, ние казахме на
пролетарията, че тези избори ще
бъдат само игра: .бой с конфети",
а ще победи оръжието иа граждан
ската война. Утре когато пак ще се
заговори за изборна парламентарна
борба, ние ще кажим на пролета
рията, че после 9 юни това ще е
просто шарлатания. А всекога, кога
то най много се говори за граждан
ски мир и примирения, ние ще пре
дупреждаваме пролетарията, че по
вече от всекога под основите на тез
разговори се крие горивия материял на гражданската война. Днес
България безпорно е вече влезла в
ерата на последствията на смъртна
та криза на капитализма, осветена
ог началото на гражданските бур
жуазна войни за съхрарение на гни
лия капитализъм. Пролетарията тре
бва да вземе класова позиция и пре
върне тези войни в революционно
пролетарски за пролетарска дикта
тура и тържеството на комунизма, а
тази позиция не може да бъде дру
га освен: позицията на Бъл. Работ.
Комуи. партия и Раб. Комун. Инте
рнационал,

Стр.

2.

от производството, организиран в
производствените организации, ще
\\
трябва да подеме борбата и че па
ГЕРМАНИЯ.
ролата трябва да бжде:
Долу наемното робство!
Доблестната партия на политиче Не се ляжете, само революцията може
ските мжртавци, за втори пжт ста
да ви спаси! (Из К. А. 3 )
'• Завземане на производегвото!
Пролетарска диктатура!
на саталит на чорбаджиите. Но тя
Щ^м синдикатите и реформистам- .• Всемирна резолюция!
има.стара практика. Че нали през
1919 год. тя спаси и .народа" и ни re партии се разшавалл, това е
буржуазията. Но сега кого ще спа знак, че пролетариата го занлашпа
сяват широките социалисти,—тия по нов удар, че той пак рискува да
Що кта пролетария.
литически мжртавци? Себе си, себе бжде предаден на смжртния си враг
Отечество — двата крака!
.
'
си ще спаси тоя политически труп — на капитала.
Единний Бог — мойта ржка !
Новата
им-парола
е-—
заплати
в
и пак сигурно .народа". Оня коре
Месия — на себе. сам аз I
местия „народ*. Малцина работници злато; реални мирновременни запла- .
Вера'— цел свет ще е на нас I
верват в експриставите, ексдедекти- ти ! реват парламентарните комунис- вите и настоящите подметки на ти, когато в- сжщото време в Рурбжлгарската буржуазия! Уви! теж ската област и в „червена" Саксо
ко на бжлгарската буржиазия, лош ния демократическата полиция и
гребец си е избрала, без лопати, а „червените" отряди избиват изглад
и . . . без ржце! Тежко и на бжл- . нелите безработни. Марката стрем ПЛЕВЕН.
гарската буржуазия, щом простре главо лети кжм пропастта, гладжт
Плевен е в «обсадно" положение.
ржце кжм тия политически мжртав- вжрлува все по-опустошително в ра Н^кой
не смее без открит лист да
ци — широките социалисти. Това ботните маси. Грамадната лжжа за ходи, или
да пжтуаа. Никой не смее
пасивната сжпротиЕа е сломена, из
показва:
лошо
за
„законото" правителство
мамата за стабилизирането на мар
Че нещо се нлати под краката й!!
ката лжска в сзоята голота. Никж- - да говори. Освен казионите дедекопора. Капиталистическото сту. " тиви, Местния широкопец Георги
Но да обжрнем другата страна на де
Марков е' образувал тайното дру-.
панство
лети кжм пропастта.
тая политическа монета, с която
жестао „народно спасение" за бор
Но какво значат тия заплати в зло ба против комунистите. Неговата
буржуазията лжже работничеството.
Там са мжртвите политици, сиреч, то? Какво означава реалната мирно полицейска способност е уникум.
тесняците. Оная едро и дребнобур- временна заплата? Това .значи да Всички буржуазии типове стават не
жуазната смет която претендира да бжде германския ка-шгализжм в еже- гови привжрженици. Иди кажи, че
е бисери. Оная сита кариерска сган, тояние да може той да заплати сж- широките не набжбват. Страха от
която проигра работничеството в по щите заплати, както в мирно време, работничеството е толкова голям, че
литиката, тая дребнобуржуазна сво- без репарационните зэджлжения.'без се е с ж з д а л и друг е д и н
лоч, която угаси революционния жар чудовищните вжтрешни джлгове, при „ г р а ж д а н с к и
комитет1'
през 1919 г., ония интелегенти: раз едно производство стоящо високо, под вджхновението на широките и
ни Ликовци, Коларовци, Поляновци при което му беше осигурена спо божи служител Ташев. Работничест
и всякая всячина, които будят про- собността да конкурира на светов вото разбра, че то пропусна благо
летнрията само в избори и само в ния пазар.
приятния „трен" на революцията, за
А германската конкуренция след да не даде вжзможност на стари
избори. Теснящината залезва, да
слжнцето не теснящината безуслов войната се основаваше вжрху спа те хайдуци от I и II войни да изли
но залезва между чувалите сол, пи дането на реалната заплата, вжрху зат от затворите, а работничеството
пер, ориз и кухите фрази! Вечните обезценяването на валютата, осно да влиза в тях и заема местото им.
фрази и вечните протести. Теснящи ваваше се вжрху непрекАШкато из
Особенно Плевенското работниострящата се експлоатация, основа чество бе зле вжзпитано. Лукановната угасва, защото:
Кибритената клечка не е слжнце J ваше се вжрху репарационните дос- ци щом наругаяха „буржуазията" в
салона „Сжгласие" отива да си пи
Но за тия мжртви политици, голема . тавки.
Който иска вжзстановяването на ят кафето или в кафене „Балкан"
радост и веселие е в техната агония!
Че пак ще има избори, и се отварят капитализма, той го иска вжрху ед или в кжщата на министер Обова за
нови перспективи. Триж нм затичат ничката ижзможна негова основа, да узнаяли „уж" новини, че да залигите за агнешковжлчото правител защото интернационалната конку- лжгват „баламите".
ство, без опасност за кожата да за : ренцип на капитала става по-строга,
До сега такжв терор в Плевен не
воюват креслата, да натрапят цилин -става по строго определени закони.
дрите и дадат на своята партийна И който иска капиталистическото е имало. Днес блока и военните го
глутница топли места за през зимата. вжзстановяване, той иска постепен-" ^преливат. Работничеството пжшка.
Пролетарии, от това вам не ще ви ното унищожаване иа пролетариата То е прицелната точка за бой, за
стане по-добре. Гладните ще са си — то е неизбежно негово послед арести, за обиски и други малтре
пак гладни, а ситите — пресити 1 Не ствие, защото капиталистическото тирания. Казармите, участжците, треслушайте мжртвите политици! Вие развитие влиза в все по-голямо про перат от безпощадните изтезавания,
не се борите за декар земя, ни за тиворечие с нуждите на обществата. които се вжршат над арестуваните
некоя туберкулозна крава, ни за А който вжпреки това држнка за и то не от отговорни фактори, а
троха хлеб повече, а за цел свег! заплати в злото и за реални мирно от доброволци фашисти. Тия хиени,
А .революционния" пжт на теснящи временни заплати, той или е глупак щом чуят, че ще има „мжрши вед-.
ната води от теленцето до кравата или нахален лжжец кжм пролетари нага- се явяват и си предлатат услу
и от парчето земя до парчето хлеб! ата. И в единкя и в другия случай, гите. Но няма зло без добро, закленате революционери ще знаят как
Презрете тия мжртви политици от той е враг на пролетариата.
Подобряазне положението на ра да пипат. Ако шепата военни напра
шарения мост, тжй както обжрнахте
гржб на братята им едноутробни — ботническата класа вжтре в капита виха преврата, защото имаха оржлизма може да стане при разширя жието, то хилядното работничество
широките социалисти!
с сжщото оржжие ще прави чуде
Далеч от политическите млр- ване на производството. Придоби са за новата история и новите вре
вания' на нови пазари и източници
тавци!
мена, а не за инквизицията и мина
Дайте ритник на червените дру- за сурови материали „по мирен на- лите тжмяи епохи. Колелото е за( чин," или с кмпериалнетичесса вой
жбаши — тесняците!
— това вече мина и няма да се вжргяно. То ще се вжрти!
Презрете мжртвите политикани на,
вжрне. Капитила навея кжде се удря
от шарения мост!
в собствените си прегради, както в БУРГАСЪ.
Рур — и хаоса се увеличава. Под
Напоследжк недоволството в ра
колата на пролетлрията той се сдру ботниците
от тесняшката партия по
Момента в и н а г и . . . „незрел"!!! жава, — за да направи експлоата ; случай пасивността
по ежбитията
(Червена слгирка).
цията над работниците интернацио на 9 юний е големо. йПо
тоя случай,
нална. Той трябва да осигури свои ;
През година осемнайстета,
тукашната
тесняшка
организация
те печалби и за да заджржи част
Теснящината бе герой!
от производегвото в движение, чрез свика ежбрания на 28 м. м., за да се
Колко тавани и мазета,
монополизиране иа сурови материали занимае, дали действително ржкоВзеха дервишите без бой! ! !
и другите средства за производство, • водството на партията е направило
Но — о, момента не бил узрел,
той ще оежди на смжрг една част грешка, като е партията неутрална в
И . . . куражжт, дявол го зел!
от пролетариата, която при ежкра- тия ежбития. В ежбранието ежететяване на производството, ще стане занието се водеше от 5 работника,
През деветнайсета година,
излишна. И сжщевременно тази вой които сметат, че партията е напра
Не година а цел барут!
ска от безработни ще бжде сред вила грешка, за гдето е стояла па
Тесняшката папи—пасмина
сивна; от друга — целата партийна
Народа спре: „Кой мрждне,—луд!!! ство за понижаване на заплатите, бюрокрация с своя антураж и ее*
един фактор за уголемяващия се
Момента бил зелен та сто—ой!
нафлжк, заявяваше, че партията нипауперизжм.
Ех, папи, папи, пусти бой!
когаш не е грешила и сега не е
Заплати в злато, реални мирно сгрешила и че тия които сметат, че
Изредиха се три години . . .
временни заплати, това са маневри, партията не е на прав пжт, са „пла
Теснящината с чудна цел,
за да се ззмжгли погледа на проле тени орждия на буржуазията." Това
Игра при Исус Славовишки
тариата при тази изострена до край си е стара тесняшка песен на нов
Две роли: ешек и осел!
ност криза. Да се изолират безра глас. При гласуването удобри се
И, момента да зрее взел . . .
ботните от работящите, за да се становището на партията, с изклю
Но, пак излезе незрел (?)
осигури ни капитала едка гвардия, чение 5 тех работника, които гласукоято да стреля вжрху нападащите ваха недоверие на партийното ръ
Но летото се пукна ето,
безргботни, да защищава фабриките . ководство,
Дигна глава и блока тлжст,
за гдето с своята пасив
на господарите си срещу безжалост ност е изменило
А на шарен-мост из текето,
на партийните ре
но измжчвания от катастрофата про шения и на работническите
Не се мрждна мустак, ни пржст!
интереси.
летариат — това е парола на кон Ние левите комунисти, се сбржщаме
Бре-бре !!! Че как дявов го зел ? тра револютята\
кжм работниците от тесняшката пар
Не бил момента пак узрял!?!??
Робските вериги на наемните ро тия, които искренно, се борят за ко
Я, вижте братя пролетарии
би, няма пак да се репарират и да мунизма, и които напраздно си iy.
Кои ви водят и кжде?
се реформират. Но те ще го заду бят времето да се заним-зват, дали
Глутницата от вжлци, стари
шат, а синдикатите ще станат негов действитекно партията им е напра
Вождове, ще „ви изяде!
гроб, ако пролетариата не разбере вила грешка или не?
Чете не са на хала твой,
най после, че той трябва да ежбори
Класови братя, за вас все още е
*3а тех е рай и тоя строй!
това, което и без това пада. Че той изненада, за гдето партията ви без

Политическите мжршци и
мжртвите политици.
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НШЕН ПРЕГЛЕД.

действа при ежбитията на 9 юний,
докато за кае това бе единственото
убеждение което сме очаквали и очакваме от нея. А това е така, за
щото еоиа дребнобуржуазна по сжстав партия, каквато е вашата, неможе никогаш да се яви истинска
изразителка на пролетарията и тя
винаги е лишена от революционната
способност, да води пролетарията на
щурм против буржуазията. И наис
тина разгледана марскически, а ако
щете и исторически, тя неможеше и
неможе да вземе друга позиция. Та
кава е била в историята и такава
ще бжде ролята на дребната бур
жуазия при такива случаи. Една
партия, която не се ежетои пре
димно от наемни работници, та
кава партия неможе -да бжде ре
волюционна. Партия която разполаfa с милиони, която урежда коопе
рации с милиони и издига грамадни
свой собствени домове, неможе да
бжде революциона; защото такава
партия има преди всичко задача да
запазва своите милиони и имоти, и
здрави и читави техните разпоре
дители. Пжтят иа такава партия, е
само легалноста. Това е парламен
тарна партия, влизащи в окржзи,
общини и парламенти, гдето-ще-неще
ще требва да се подчинява на ежвремените буржуазии закони.
Нещо поярче, в общините тя сама
ще прилага много оежрдно тия за
кони и ще пази имота на чорбад
жиите, за да докаже, че комуни
стите еж честни хора. Такава пар
тия може да бжде само на рефор
мизма като закачи комунизма на гвоз
деи, пригжрнала социалпатриотизма с две ржце.
Такава партия бива обикновено
с голема революциона фразеология,
но когато нема перспектива да дей
ствува, — когато има такава—става
полицай на власта. (Виш брой 8 от
т. г. на »Р. В." нареждане на Ц. К).
Така, че когато разгледате тесняш
ката партия в нейната сжщност, в
нейното минало и настояще, тогас
никой неможе да я • обвинява, че
изменила на работническите ин
тереси. Тя неможе да измени на
тях, защото в сжщност никогаш не
е имала сериозно намерение да ги
защитява и неможе да защитява.
Грешката не в нея, а в вас, които
още вервате, че тесняшката партия
е една работническа партия и че тя
може да бжде една сериозна за
щитница па наемната работническа
класа. ,
Требва веднаж за винаги да се
разбере, че тесняшката партия е та
кава на дребната буржуазия и предателска на пролетарията.
Прочее презрете тая партия на
вечните грешки, защото тя обектив
но е поставена да ги прави и нека
никогаш да се не избави от тех.
Партията, която таите в душата си
и ще я намерите. Вашето место не
може да бжде другаде, освен при
Работническата Комунистическа Пар
тия и нейния Революционен Юнион,
изграден всред самите фабрики, за
води, работилници, намиращи се
под знамето на Работнически Ко
мунистически Интернационал.

Епиграма
на чорбаджи Кире теснякдт.
О, Карилчо, о, за нас не плачи!
Не си топи, 'тесняко, ти маста
Цените си отново покачи,
И на: бржкни в бедняшката уста!
От гладни гжрла, от нашите уста
Ти извади и кжщи и места.
Защото, кой от теб не е носил
От мукава чепици и гйон гнил?
Но, що от туй? ..Бунтовник" ти си
"стар,
до колкото свинята санитар!

Другари,
„ Р а б о т н и ч е с к а Искра "
требва незабавно да се под
крепи материално. С получава
не на тоз брой уредете смет
ките си и усилете фонда.
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