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Всека класа при капита
лизма завладява властта и
налага своята диктатура чрез
гражданска война. Демокра
тизма и парламентаризма ка
буржоазията е средство само
за приспиваме на пролетарията- Пролетарията може да
вземе власта само чрез граж
данската война и чрез своята
класова диктатура да наложи
комунизма на обществото.

обществени за общо достояние на чата, гдето на пролетарските кла
всички; а за осигуряване хода на сови задачи се отделя могляво не
производството и прогреса на чело- определено место, като странично
Бжлгарската буржуазия заедно с гат да бодат никога ни политиче- ' вечеството, той организира норма дополнително средство на задачите
разгрома на нейните империалисти ска, ни революционна опора, защото лен труд на всички трудоспособни па «народа" т. е. дребната буржу
чески вожделения, в мировата им те, сворзани с своите стопанственни i на общественно-колективни т. е. за- , азия.
Разликата между тесния - „кому
периалистическа война изгуби и кор интереси не са способни да се про- '• дружни начала. От тук ясно се раз
бира
и
следва,
че
без
полната
ек
низм"
и анархо-.комунизма" не е в
милото на власта, с помощта на коя явят вон от своите черупки, вон : •
то тя джржеше в покорност широ от дугенчето, махалата и селото. Бур- ". спроприация на частната собственост содоржанието, а в формите. Тес
ките дребио-буржуазни маси и про жуазията превозходно и долбоко на средствата на производство и ните .комунисти" конкретизират ка
летарията. В Болгария бе необхо сознава, че единствения фактор, с ,;полната колективизация на труда на то .комунизм" доржавния капита
комунизма ако не лизм, кооперативизма сжчетани с
дим, за запазване на буржуазния ста когото тя имала би решителни уда I.; трудоспособните,
химера, то най малкото се благополучието на дребната селска
билитет от потнататжшно разлагане, ри, пролетарията: днес е смазан фи 1 остане
всевжзможни потища, не и градска буржиазия, отделящи за
един дребно-буржуазии политически зически от дружбашите, идейно- \ остават
само за подхранване илюзии, но и пролетарията трето и последно мя
ирганизационно
от
тесняшкия
разфактор, на пжрво време желан и
за опити ком реставрация сто; а анархо „комунистите" всичко
тжрпим от буржуазията. Таков се хлабващ опуртзнизом, и че той не I I место
ia
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частната
собственост нд средства- това скриват зад могливите навевап
намери в лицето на разгромената
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производството
и капитализма. ния за анархо комуните на свобод
днес дружбащина; Бжлгарската бур Е
че, освен в пасивно созерцание, при
договори, в които ясно се
жуазия преди четири години сама нейните борби за возврощане на За провеждане на полната комунис- ните
очертават
селските крави, рало
Iтическа
форма
на
комунизма
пролекапитулира. Известно е на всички, власта в роцете си отново т. е. при т а р и я т а У з н а в а един пот, потя и поленце.само
Както
тесно-комунистите
\ г
г
че ако бжлгарската буржуазия под реставрация
се воехищзват от кумира на Руска
|
на
социалната
революция;
за
осопишеше Нйойския мирен договор,
При това положение буржуазията
та дребна буржуазия Ленин, които
тя приемаше пред масите освен от- избра най-подходящия за себе си \ ществяването на социалната револю- упражнява диктатурата на пролета
j
ция
—
признава
средствата
на
гражговорноста за войните, но и морал момент: да изрине из своите конюш
рията, чрез своята дива диктатура
ната отговорност за тежкия мирен ни дребно-буржуазния боклук от : данската класова война между про- над пролетарията, подпомогнат от
-'
летарската,
часнособственическите
доювор, пред озлобените пострада дружбаши и тесняци (из общините). ) класи и техните поддоржници; — а возраждающата се руска буржуа
ли от войната маси. Ето защо тога
Вопреки полната буржуазна побе
закрепване на комунистическите зия и група от испитани демагози;
ва бжлгарската буржуазия, в лицето да, буржуазията още не се решава *I за
форми, тяхната защита и строител той и анархо-комунистите са вжв
на своя пржв делегат народняка Т. да мине ком решителна самостойна ство, пролетарията провозгласвва возхищение пред фигурата на доТодоров, отказа да поеме ангажи акция, защото чуетва известни де свояти безпощздна пролетарска дик- стопаметния безвластник „ Т а т к о "
мент пред .народа" с подписа на фекти при вотрешните и воншни об- \ татура, до полната асимиляция от Махно, който е против всека власт,
договора, но и не се противопоста стоятелства. Ето защо тя влиза в f обществото както на класовите пре освен грубо абсолютическата в не
ви на подписването му от укрути- временен компромис с най-надежд , живелици, той и на економически говите роце, подкрепена от отбор
теля на дребно-буржуазните маси, ната за империализма част на дреб- ' остатоци от старите капиталистичес- робски подчинена „братва" за ин
„ржководител и „вожд'! на дружба:., .ната- буржуазия:, героите-от- Амстер *• ки-общестаеяни-форми. Този е по терес на свободен грабеж на „брашите-Стамболийски. Дружбашкото дамский социализом. И за слепия е тя който води ком комунистическо тишките" бандити и главорези; и от
правителство опрено вжтре в стра ясно днес, че в Болгария широкия то общестло на братство и равен неговите „бащински" грижи с раз
ната на селските маси и вжншно на социализом е археологическо-музей- ство и тези са средствата, без които даването на селяните парици (капи
покровителството на силите пред на старина. Компромиса на буржуа пролетарията нема да види ни ос талец), волове, плугове, коне и пр.
които бе дало аванс за национал- зията с широките се налага на бур вобождение, ни да доде до кому за закрогляване на частната дребна
империалистически мир в страната, жуазията не от вотрешни, а от низма. Но този пот тежок и полен собственост.
с подписаните ангажименти се зат- воншни причини. Амстердамския ин е с решителни революционни борби
Ако крайната цел на тесно-кому
вжрди, за пжрво времето респекти тернационал, в когото влизат и на и творде воля за победа изключва нистите, е под една или друга фор
раше буржуазията. Вопреки, че то шите политически мортвец широки компромиси и отклонения, защото ма, да пречат и споват проле
с своите реформи и финансова по те социалисти, е най-верното ородие те го само продолжаЕати правят тарията в стремлението му ком ко
литика ворвеше в открит разрез с на френско-английския империали- по-тежок и по-мочно проходим. За мунизма, за запазване на ка
буржуазните интереси, тя не се ре зом, и те са наложени на буржуа мекушзвата радикално мисляща бур питалистическите основи; то анархошаваше на сериозна борба с него. зията, само като негови агенти да жуазна интелигенция афпшйори и комунистите откриват нов пот за ка
Авторитета на дружбащината сред бдят, да не би болгареката буржуа глашатай на идеи, този пот е той питализма, които да се излее от тери
масите падаше, вжтрешно тя се ра зия да трогне по стария пот ' на неприятен и нежелателен, както и ториален- в производствен, чрез „сво
зяждаше от неудовлетворени амби- изневеряване на господствующий за самия комунизм. Ето защо, тя чрез бодните' договорящи „комуни 1 '.
ции* на пжрвенство и апетит за бор пазен империализом, ком изток или фалшифицирането на комунизма, се Разликата в формите е още в пу
зо разбогатяване. Средствата както най-малко да не заспи на неутрали мочи да си сжздаде изгодно исто бличната проява на единното сжза вжтрешно подчинение в друж- тета, когато англо-французите или рическо место в обществените бор джржание: у тесно-комунистите чрез
башкия земледелческн союз, той и no-отделно интереси ще искат да я би, като застава между проле робско легално пжлзение, а у анар
в управлението на страната останаха впрегнат в нова тяхна империалисти тарията и дребната буржуазия. хо-комунистите чрез нелегални блжсамо .тия на най-нахалния открит те ческа акция. Икономическите сили, Фалшифициран той, пролетарския фове, от които прояви еднакво
рор и насилие. Единствената ^вонш- които диктузатна болгар, буржуазия комунизм най-добре се вижда от страдат чисто класовите пролетар
на. в. страната опора на дружбащи- нейните действия, нема да закоснеят неговите интелегенско-дребнобуржу- ски интереси. При порвия случай
ната! оставаше. само теснящината на да пошепнат на ухото и на болгар азни прояви: тесно-комунизма и анр- те убиват всяка революционна воля,
лжжекомунистите, с които дружбзш- ский пролетарият задачата на пре- хо кумунизма. И едните и другите а при втория изгарят безцелно в
ката власт кокетираше когато бе живевания момент. С падането по се стремят. да смесят пролетарията фейверки пролетарската енергия на
вопрос за противопоставане на бур литическото господство на дребната с дребната малоимотна градска и площадите: за корвави забави на
жуазията, а ги тероризираше при буржуазия в лицето на дружбашите, селска буржуазия, и едните и дру- еснафщината, буржуазията и власта.
Пролетарския класов комунизм, е
гите са за идиличното собственно
опита, на тяхното стремление да со- ще рухне и идейното дребнобуржу
перничат за влиянието над дребно- азно влияние на тесно-социалистите, парче трудово поленце и за нивата дело на сознателен революционен
буржуазните селски и градски маси. среди заблудените пролетарски маси с воловци, и едните и другите са за двигател, завземане на производст
Двете основни масови групировки за да излезат на откритата сцена лице отживелите времето си средне ве- вото и експоприяция на средствата
на дружбаши и тесни социалисти, н срещу лице с буржуазията, за разре ково цесковски синдикални форми, на това 'производство чрез органи
силата на социалното положение на шение на вопроса: Капитализом или и едните и другите са врагове на зираната революционна сила, чрез
пролетарската революционна класо гражданската война по прекия пот
своите елементи не можаха и не мо- Комуннзом ?
ва диктатура,—единственна органи- на пролетарската диктатура за пол
м ш ц ш а ш н в м i • '• и in ••^•и""". i "
'
комунистически о б щ е с т в е н и
на пролетарият! с която да превор- ирана скл?, чрез която може да се ни
форми.
разруши
до
основи
стария
мир
и
не днешното капиталистическо кла
сово общество ка часнособствениче- издигне нов комунистически. И ед
ство и експлоатация в комунистиче ните и другите не верват в силите
Факепжт.
ско безкласово и без експлоатация на на международния пролетарият и се
Дигнете факелот високо,
Буржуазната интелегенция афи- човек от човека. Основите па новото стремят да замоглят и задорстят
Сос жилестите си роце!
шйор на идей, без да е способдна общество се коренят в производ неговият нот с учащата се буржу
Лова окован да разбуди,
да разбере техното вжтрешно со- ствените капиталистически отноше- азна младеж, с дребно собствениВов пролетарското сорце.
джржание, не способна да стане
ческата соления и с градската де
двигател на действието вложено в Т и Г ш и Г т а w ^ Z m o ^ m
класирана еснафска беднотия. И ед- О, нека факела освети.
и машината труда ««
„ „т^к- ните и другите са партии .народна"
тех, ги преиначава и обезобразява ла
пролетарий е концентрира., и колек ните и д р у ^ ^ ^
^ Р
^
Тук гладот — оргиите там,
по своя лик и подобие. Изродената
Тук голи — там в злато одети,
в .сврохчеловеци* буржуазна инте тивизираи, or ' ^ ^ / ^ с т н о с о б - граждански, от което следват че и
И алеио-пуртурен плам,
легенция, не удовлетворена в своите капиталистите с всички частюсоо
д
,
^
^ ^
V
Сорцата да запали нам! , . .
А
у
амбиции и честолюбия от днешния ствеНицииинтслегенниприслуж.ш
ед
р > е В0ЛЮЦИ0||НИте с и л и на
буржуазен строй, се хваща, като да ци на буржуазията, "^ната Доржа
> ^ з а з м 1 0 г м „ е т о на дреб- И, о, тогава по стжгдите
Нз робите, в живата нощ,
вящ се за сламка, за всичко чуждо
у^ ^
в а , капитали, институти и с т р о и ^
ц
ска буржуазия__д0
Живите
факли, ние томните,
• ней;: щом и се представи като упор дачата на пролетарията к а т 0 *
заК рогляване на своята недостаток Ще пламнем — слонце с своята мощ.
на точка и се стреми да го изпол
екС
" Р ° " Щ „ „ т час «а собственост до желателни
зва-в своя лична и сословна полза рическа класа е да
D размери. Ето всичко това може чои интерес. Той стана и с пролетар I да отнеме ™<™l™*f^™
Печатница „Зора* — Варна.
3
средствата
на
"
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век да види в всекидневната тесно
ската класова идея и историческа
и анархо . К омунистическа преса и пе. задача - комунизма. Комунизма е идея всичките им исторически мрак
чески форми и да хи-ир» у

Тесен „комунизм" и йнархо
„комунизм".

Стр.

2.

Кжи пролетарската
младеж.

Не кжм синчагите на дребната
буржуазия и едра такава, разни адвокатствующи и фарисействующи, в
тесняшкия младежки сжюз кариери
сти, се обржщаме ние. левите кому
нисти. Не! А ние ви зовем вас, от-'
рудени синове на мизерията, вас про
летарски синове. Не ви зовем ние,
да подписвате акции с последните
си стотинки за да ви се давала сол
та или брашното некой грош по-надоле — защото сме далеч от тия
дребнобуржуазни илюзии. Не ви зо
вем вас, братя пролетарии по ваши
те гжрбове да пропжлзят „избрани
ци" до парламента и да ви продават.
Не! Крайно време е да напуснете
тесняшкия младежки сжюз — там
какво ни пеят? За пустото парче
хлеб и шепа вжздух. Но затова ли
требва да се бориме, — младежите ?
За коравото парче хлеб ли? Не дру-#
гари, за човешки живот ние се бо
риме, не за некоя троха хлеб пове
че — не за живот в погребален ков
чег. Време, крайно време е да се
свестим! Що повече стоим в онова
опортюнистическо капище — тесня
шкия младежки сжюз?
Бива ли повече да стоим в това
капище, кждето жреците избрани са
кариеристите книгоядци, грижещи
се повече за лжснатите си чепици
и за адвокатския си алжш-вержш,
отколкото за интересите на пролетарията. Не е, другари по участ, мя
стото ни там! Не е там мястото ни,
бедняци; вжн от това опортюнисти
ческо капище на което на чело стоят
политически юди, които за некой и
друг министерски сребжрник ще си
ни продаджт, тжй „дисциплинирано"
както Шайдеман и Носке и целата
сган политически комисионери, кои
то срещу дадената от буржуазията
им „комисиона" продадоха и пак
продават пролетарията.
Не е местото ти там младежо!
Погледни си мишците: те не са сла
би ! Погледни си жилестите ржце—
те не са за да джржиш с тех бюле-тини с коита да гласуваш, щото
дузина-две-три „твои" „изпитани"
водачи кариеристи да те забравят
в парламента и да си спомнят името
ти от избори на избори! Погледни
си ржцете, младежо, те по-лесно ще
счупят оковите ти! Напусни тия си
„изпитани" вождове, тия "вождове"
които са безподобни страхливци и
приличат на човек, който не пие
вода от чаша, от страх да не се удави в нея. Нима мислиш, братко,
че те те водят кжм слжнцето на сво
бодата? О, жестоко се мамиш! По
гледни делата им! Погледни „поли
тическите* им „ризи": колко са те
кирливи! На кжде ни водят те? В
джлбоките блата на опортюнизма,
кждето грухтят „изпитаните" вождо
ве" и на II и на IIVz. че и на Ш-ия
бледочервени интернационали!
Но, каква революционна подго
товка се дава на младите в тесняшките младежки дружества? Нищо
почти, освен припевите, вечните при
певи за „агнешко вжлчото" тжй да
се каже правителство! Нека заявим
на тия политически акробати, че
лжжат се, ако мислят, че ние мла
дежите сме стадо, което да карат
на паша по урните и да кжрмят с
червеновинени парцалчета и че ние
знаем дали "при урните и коопера
циите да умрем или под пурпурното
знаме на левия комунизжм. Между
чувалите сол, пипер и други арти
кули или на барикадите?
Другари младежи! Вие които още
вжрвите след тия жреци на бюлетинките, които през глава се преметат
и изметат с революционната си „так
тика", с твоите откжснати от оскждния залжк стотинки, какво мислите,
дали мислите, че в тоя тесноширок
сжюз свободата си плащате ? О, не!
Тех вий гоите и гроба си плащате,
който „изпитаните" вождове ви ко
паят! Презрете другари и заплюйте
в лицето ония, които само изборите
обичат, вечно само и само протести
рат, а кога ний мрем — по таваните
се навират. Бедняци, кжм вас протегаме братска ржка, кжм вас братя
по участ, ние левите комунисти. По
гледнете вашите вождове от тесняшкото котило: какво им е на тех?
Лозята им лозя, имотите им имоти!
Та те са цели буржуа! И кжде може
да ни изведат, ако не в тинята и в
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калта? Подир буржуата „изпитани'
„вождове" ли ще вжрвим? За трохата
хлеб ли ще се борим или за човеш
ки живот? За вощеницата или за
слжнцето ?
Братя пролетарии, ние, синовете
на пролетарията, нека заявиме на
„изпитаните" вождове: Какво ни зо
вете вече нас? За рачешки ли бфанзиви? За избори ли? За да ви градиме домове — кули вавилонски ли ?
В които да си убжркваме езиците?
За единен фронт с кржвните ни вра»
гове ли? Тжй ли? Но, тогава далеч
от нас г-да четвжртинковци, г-да
широки тесняци! Другари младежи
далеч от тия предатели! Гладни —:
настрана от ситите! Роби на капи
тализма! — настрана от слугите му
— „изпитаните вождове". Всички —
в редовете на левия комунизжм, под
чистото му знаме, защото знамето
на левия комунизжм е единственото
знаме, което приветствува револю
цията.
Всички младежи под знамето! •
Да живее левия комунизжм!

ШШЕН ПРЕГЛЕД.
РУСИЯ.
XII конгрес на Руската Кои. Партия
(болшевики).
Един от централните вжпроси на
конгреса на болшевиките е бил вжпроса за привличане на руския ин
дустриален пролетарият в партията.
Пролетарската и революционна рус
ка болшевишка партия в 17 и 18 г,
иде сама чрез конгреса си доде да при
знае, че днес тя е отталкиваща пар.
тия за руския пролетарият, с нахлу»
лия и превжрналия я в дребно-буржу- •
азно сбщегражданска, дребнобуржуазен, буржуазен и деклисиран елелент от бюрократи, функционери и
сжветски чиновници. С новата ико
номическа политика, провеждана
чрез диктатурата на тази партия»
политика н а контр-революционна
буржуазна реставрация, сжвсем се.
разграничи от пролетарията и него-?
вите класови интереси. Но на рус?1
ката нова буржуазия са нужни пролетарски маси . зад себе си, не за
друго, а да импонира, ако не идей
но, то поне организационно като
пролетарска изразителка. Кжм тази
си цел тя се стреми по два пжтища:
пжт нелегален, чрез терор над без
партийното, лево - комунистическо,
анархо-синдикалистическо " работничество, посредством лишение от ра
бота, лишения от изборни права в
сжветите, по един или друг начин,
чрез насилието на власта с полицей
ски и тжмнични мерки; и пжт на де
магогия и широко раскриваие на
вратите си да привлече индустриялния пролетарият. .
Шест годишното господство, прак
тика и управление на болшевиките,
— обаче, са достатжчно време да убе
дят в Русия и най-несжзнателните
пролетарски маси, че в Русия нема
пролетарска диктатура, и че тя е
невжзможна при господството на
буржуаз'ю-селската, сега, болшевиш
ка комунистическа партия и й об;
ржщат гржб. Тжй в Русия се фор
мират нови пролетарски класови
маси, които да сметат болшевишката дребно буржуазна диктатура и я
заменят с действително класово про
летарска—не за реставрация на капи
тализма, както правят болшевиките,
— а за провеждане на комунизма в
обществото.
Легендата, че руското правителство
било правителство на работниците
и че болшевишката партия се сжстояла от работници се изясни от
XII конгрес на болшевиките.
От даденият отчет от Зиновиев —
жалкият оржженосец на дребнобуржуазният сжветизжм, като болшевизжм и най-сервилното орждие на
Ленин — пред тоя конгрес се виж'да, че от 112,774 кандидати за пар
тийни членове 6,936 еж фабрич
ни работници, 4294 — транспортни,
51,763 — селяни (собственици), 27,725
v
— военни, 13,884 — „сжветски чи
новници и 8,186 — разни. Работни
ците ежетавляват 10% от целия брой
(6936+4294=11,230). От тия цифри
всеки би могжл да си направи за
ключението, че тая партия е толко
ва работническа (с 10% работници)
колкото и тесняшката в Бжлгария.
Осгава само да обязят селените за
носител и крепител на революцията

за да има хармония между делата
и думите, което и ще тури край на
собственната им демагогия и престжпна експлоатация с великата фи
лософия на работническата класа —
Марксизма.
Руският работник все повече и по
вече страда от Непа, който демаго
зите болшевики главоломно прокар
ват. Ето сега от последния им кон
грес се вижда, че те са решили да
изнасят вече в чужбина жита. Това
според нас ще доведе поскжпване
на хлеба, най-веществената храна за
работника вжобще, по-скжп живот
и борба на работниците, експлоати
рани както всекжде в света тжйк
като бе в Англия преди ЗОтех го
дини на миналия век. Малоимотни
те в Русия еж воденичния камжк на
врата на болшевиките който ще ги
удави.
В Рур положението всеки ден ста
ва все по-сёриозно. Френската железопжтна администрация с п о р е д
сведенията на чуждестраните вест?
ници успяла вече да урегулира и за
сили транспорта и всеки ден отпра
вяла все повече вжглища за Фран
ция, обстоятелството което отслаб
ва фактически пасивната сжпротива
на правителството на Куио в Гер
мания. Безсжмнение, тия мерки нема
да бждлт безконечни. Даже, има из
гледи Германия, която похарчи мно
го пари за поджржането на тая па
сивна сжпротива в плащане надни
ците на „стачкуващите" работници
в мините и заводите, много скоро
да капитулира, като правителството
на Куно или само ще се оттегли или
насила ще бжде свалено. Най-вероят
но е да се образува едно „работниче
ско" правителство от германските те
сняци (секцията на III интернацио
нал), като хомогенно или в коали
ция с широките и независимите. .
Как ще стане това — ежбитията
ще ни покажат, които се очакват
да настжпят в резултат на тая сгжстена атмосфера в Рурската област.
Това правителство, може би ще
бжде и последното предателско пра
вителство в Германия, което ще бж
де онова, което бе правителството
на Керенски в предвечерието на ок
томврийската революция.
Както се вижда то ще бжде из
купителната жертва на революция
та в Германия, за която днес един
ствено работи Работническият кому
нистически интернационал, к о й т о
и фактически ще я води.
Френските военни еддилища в Рур
ската област, освен директорите на
Круповите фабрики с Есен еж оеждили и много работници на затвор.
Това, което се вече знае, бе пре
дизвикано от германската буржуа
зия, която в своята сжпротива из
ползваше и още използва работни
ците, които в своето несжзнание
още водят платени стачки в мините
и др. предприятия. Француските оку
пационни власти и те на свой ред
използват сжщите работници и така
последните еж добре използвани и
от двете враждующи страни.
Залжгвани те още чакат „спасе
ние" ; те не разбират още, че тряб
ва едновремено да се справят и с
французи и с немци.
Много скоро, обаче, ще им се
наложи от живота действието, от
което до сега ги отклоняваха капи
талистическите подлоги от Москва
и Амстердам.

ДОПИСКИ.
Плевен. В брой 4 от от 8 юний в
„Работнически вестник" се потвжрждава изключването на Крачул Конов
от от с. Дреново — Ловченско.
Кои е той? най-довереното лице на
Лукановци и Коларовци. Най-голе
мия идол на тесняшките акули. Пжрвото [лице на окржжния комитет.
Постояния делегат на конференции
те и конгресите, и най-после о ужас!
В кандидатната листе за изборите
на 22 април не го сложили до Т.
Луканов, а по далеч. Разрази се
цяла буря. Крачул Конов не бе из
бран за народен представител, той
се люто разсжрди и веднага си пре
несе тесняшкия багаж при дружба
шите. Копойте на Т. Луканов го
молиха, печена кокошка му носиха
но тесняка „революционер" Крачун
остана неумолим. Той стана пожв
между дружббшите. Най после се

Брой 18
разсжрди и централния тесняшки
комитет и за кумува срама, оежди
мжртвеца на тесняшка смжрт след
lVa месеца.
Ние левите комунисти питаме аку
лите от централния комитет на бжлгарския лжжекомуиизм, как ще постжпи с Плевенските тесняци Христо
Гжлжбов — пржв тесняк и секре
тар на Плевенската „ к о м у н а " .
И. Табачкин член на училищното
настоятелство при ^комуната", Ал.
Халачев брат на „храбрия" адвокат
и „бивш" кмет на комуната, А. Ха
лачев, Йото Лазаров, Киро Иванов
и много още „вождове", които са
подали заявление до дружбашката
инспекция по труд. поземелна соб
ственост, за да им отпуснат по 10
декара безплатна земя.
Поучителното, е, че около 40 ра
ботника са се повели по акжла на
килипирджийте тесняци и са подали
сжщо заявления. Дружбашите им
предложили да подаджт декларации
и ще получат земя. Лековерните се
уловили на вждицата.
Здравомислящето и класовоежзнателното работничество до погнуса
е вжзмутено от своите „вождове" у
които няма партиен морал за нула.
Нали г-да тесняшки вождове сте
против частната собственост? — пи
таме ние левичарите.
Плевенската тесняшка организа
ция при отчета за последното три
месечие изслуша много горчиви ра
боти. Опортюнизма бе изтжкнат ка
то истински кумир на вождовете на
теснящината. Местния комитет за да
отблагодари за тая критика предло
жи на изключване около 65 члено
ве и то най-активните работници и
интелигенти. Обаче мина им лиси
цата пжт* Сжбранието не се сжгласи с узурпаторите. То избра 5 чле
на комисия за да провери виновноста на тия 65 оглашени и тогава ще
си каже думата. Изборджийските
аларми, общинската политика на
Плевенската „комуна", изгубването
на ежбуденото работничество, нака
ра калабалжка от тесняшката орга
низация да си отвори очите и да
види, че неговите вождоле карие
ристи го водят на буклука при общоделците, за да тури историята
своя кржет на теснящината.

Епиграма.
На .изпитаните" вождове.

У врата са кржгли — обли у корема.
В фрази — Херкулеси.
Предателство — нема!
Но са си метреси,
Те на тузовете.
Щом е така братя,
По тех не вжрвете.
Младеж.
. Днешните буржуазии закони, пре
махват хората, но не и престжпленията.

Пролетарии.
Вашето положение става непоносимо.^ Вие сте експлоатирате от
немския, и от антантовия капитал.
Интернационалния капитал изсму
ква кржвта ви до последна капка
кржв.
Бунтовете след бунтове избухват
в Рур. Масите искат по голями зап
лати, те искат хлеб и облекло.
Немските капиталисти ще ви хвжрлят трохи, за да спасят себе си.
За да ощетят конкурентите си.
французеките капиталисти ще оста
вят бунтуващите свободно да дей
ствуват.
Обаче пролетарии, помислете си:
Никакви трохи не ще ви помогнат
за джлго време. Днес още разеди
нени, утре вече французки и гер
мански капиталисти общо ще се
хвжрлят вжрху вас, за да ви удушат.
Вас може да ви спаси само: органезираната революционна борба за
завземане на политическата власт;
ежбаряното на капитала.
Тази борба вие не можете да во
дите чрез синдикатите, чрез парла
ментарните партии. Вие знаете това
много добре.
Обединете се по заводски орга
низации. Сжздайте независимо от
всички предателски организации ва
шите собствени революцинни органи.
Започнете революционната борба за
ежбарянето на интернационалния
капитал.
(К. A Z. по случай пжрвите революционни
движения в Вур).

