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Д. Благоевъ

Жената и комунизмътъ.
Вестникътъ, който започва жен-

ската комунистическа организация въ 
България, по решение на първата 
женска комунистическа конференция, 
посрещаме съ голема радость. Той 
се явява не само да изпълни една 
специална задача на Българската 
комунистическа партия ; той се явява 
да покаже, че женската комунисти-
ческа организация се е засилила до 
толкова, щото може да издържи 
единъ свой органъ на просв-Ьта. Отъ 
друга страна, той показва, — което 
е най-важното, че нашата женска 

■еобходимостьта да издига своите 
членки до разбиране новото съдър-
жание, което влага въ социалисти* 
ческитЬ идеи пролетарското рево-
люционно врЪме, и да се бори най- 
енергично съ всички предразсъдъци, 
заблуди, лъжи и клевети на буржу- 
азията върху комунизма спрямо 
жената.

Откато се появи комунизмътъ 
вреди 75 години и до днесъ бур- 
жуазията въ целия светъ повтаря 
заблудата, лъжата и клеветата, че 
комунизмътъ щелъ да унищожи се-
мейството и да доведе общностьта 
на жените. Нёщр повече. Откато въ 
Русия възтържествува болшевиш- 
ката революция, нейните врагове 
повтарятъ пуснатата отъ техъ кле-
вета,. че руското съветско прави-
телство било издало декретъ за 
общностьта на жените. И както е 
известно, тази клевета много подло 
експлоатиратъ у насъ широките 
нродажници, общоделците. Да опро-
вергаваме тази клёвета, считаме за 
оскърблевдена жените кгмунистки. 
Още преди 72 години Марксъ и 
Ёнгелсъ, великятё учители на про-
летариата, въ Манифеста на Кому-
нистическата партия дазоха прекра- 
сенъ отговоръ на клеветниците на 
комунизма по въпроса за унищожа-
ването на семейството и общностьта 

на жените. Редакцията на вестника 
на нашата женска комунистическа 
организация ще използува, вервамъ, 
въ страниците му отговора на 
Карлъ Маркса и Фридрихъ Енгелса 
по този въпросъ.

Въ тази статийка, мисля, ще бъде 
най-полезно да се спремъ върху 
това, какво е комунизмъ изобщо и 
какво е той за жената. Комунизмътъ 
е социализм!, очистенъ отъ все- 
какзи изопачавания, отъ всекакви 
фалшификации, които извършватъ съ 
него платените оръдия на господ-
стващите класи, оръдията на ек- 
сплоататорите народни, на буржуа- 
зията. Комунизмътъ е социализмъ 
въ най-високата форма на развити- 

-âïo. .jjy,. £аздо~ дря тази.йай-вчеокя 
форма на социализма, само при ко-
мунизма човечеството ще постигне 
пълна свобода, истинско равенство въ 
благосъстоянието и братството. Само 
при комунизма човеците, безъ раз 
лика на полъ, ще станатъ човеци 
равноправни въ пълния смисълъ на 
думата.

Отъ казаното става много ясно, 
какво велико значение има за же-
ните тоя социализмъ, комунизмътъ. 
Въ днешното капиталистическо об-
щество все по-големъ брой жени из- 
падатъ въ положението на проле-
тарки, на наемни работнички, които 
могатъ да живеятъ, като продаватъ 
своята работна сила на капитализма, 
на предприемача и държавата Но 
положението на наемницата въ днеш-
ното общество е много по лошо, отъ 
онова на наемника. Работната сила 
на наемницата въ днешното обще-
ство се цени по долу отъ работната 
сила на наемника, защото днешното 
капиталистическо общество счита 
жената за по долно същество отъ 
мъжа. Затова експлоатацията на 
еруда на пролетариата въ днешното 
общество е много по голема отъ 
оная на труда на работника,на про-
летария. Отъ друга страна, проле-
тариата, поради същия ьъзгледъ на 
буржуазията за жената, никога въ 
днешното общество не ще може да 

стане равноправна като пролетарка 
и като членъ на същото общество. 
Затова въ днешното общество ще 
бъде двойно експлоатирана и ви-
наги при мизерно положение.

Пролетариите все повече ставатъ 
мнозинство отъ жените, те заецно 
съ пролетариите създаватъ коло-
салните богатства на днешното об-
щество, а сами гинатъ въ немотия 
и страдания. Вънъ отъ пролетариите 
въ днешното общество има, де по-
вече, д-t по малко, полупролетарии, 
жени на малоимотните класи. Тех- 
ното положение става все по отча-
яно и все повече ставатъ пролетарки. 
Те заедно съ пролетариите и про-
летариите съставляватъ грамадното 
мнозинство отъ народите. И ако 
при всичко това, това мнозинство 
се ограбва и управлява отъ мал-
цинствата, то се дължи на тяхното 
несъзнание. Но тЬ трЬбва да съз- 
наятъ, че едничкото имъ спасение 
отъ днешното тежко положение е 
въ тържеството на комунизма и че 
требза да станатъ боркини па това 
тържество. На тоцр именно съзнание 
трёбва да служи прйдимно органътъ 
на женжата комунистическа орга-
низация.

Т Киркова

НАШАТА БОРБА
Тригодишната дележническа вой-

на и всичките нейни ужаси и жертви 
се почувствува най-болно отъ же- 
рите-майки и съпруги.

Жестоката касапница отнесе въ 
гробищата стотини хиляди скъпи 
и близки на трудящите се жени, 
стотини хиляди останаха сакати 
за винаги инвалиди, други сто-
тини хиляди — сираци и втовици. 
Защо се дадоха тия скъпи жертви, 
за кого се дадоха те?

Широките наролни маси, които 
войната засегна най-болезнено, треб-
ва да се замиел ^тъ и да решать 
за себе си тъй или инакъ тоя въ- 
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просъ. Отнемайки жените, т+хпитЪ 
мхже, бащи, братя и синове — вой-
ната имъ стовари тежката грижа за 
децата и старците и ги принуди 
да се борятъ сами въ живота за 
сзоето съществуване, при най-лоши 
условия — ужасна скжпотия, мизе-
рия и гладъ.

Поставени въ безизходно положе-
ние масите бързо зрЪятъ, тъй че 
нищо чудно нема, дето трудящитЪ 
се жени и у насъ прЪзъ врёме на 
войната порастнаха съ десетилетие 
въ своето съзнание. Войната събори 
маса заблуждения и прЪдразсъдаци 
у тЪхъ.

Войната, обявена отъ господар-
ската класа, п жаза и на женитё,че 
е война за плячка, за трупане на 
богатства, за власть и потисничество. 
ГосподарйтЪ изпратиха работниците, 
дребните служащи и селените да 
мратъ по бойните полета за „вели-
чието на България“, а те и техните 
синове останаха да трупатъ печалби 
отъ гърба на жените и децата на 
отишлите подъ знамената войници. 
Фабрикантите, предприемачите и го 
лемите търговци продаваха на не-
въобразимо високи цени произведе-
ните отъ пролетарските жени и деца 
предмети и правёха живота имъ не 
поносимъ, обричаха ги на гладна 
смърть. Една значителна часть отъ 
пролетарските жени съзнаха отъ 
къде иде злото и решиха за себе си 
въпроса. Те намериха своето место 
съ редовете на Комунистическата 
сартия (тесни социалисти) и профе- 
иионалннте организации при нея. Те 
се организираха и водятъ борба подъ 
нейното знаме за повече хлебъ, за 
по-добъръ живоА и за освобож-
дение отъ наемното робство. И 
днесъ, предъ работническата класа 
стои задачата *33 създаването на 
една нова България, въ която ра-
ботниците и малоимотни граде<и и. 
селски народни маси да заживеятъ 
единъ пъленъ човешки икултуренъ 
животъ, не само да вкусятъ, но да 
станатъ господари на всички блага, 
които създаватъ съ своя собственъ 
трудъ. Днесъ предъ работническата 
класа стои задачата да завладгье 
политическата власть и въдвори 
пролетарската диктатура. Ето за-
що е необходимо бързото сплотя-
ване на работниците, работничките 
и малоимотните трудящи се маси 
подъ знамето на тази партия, която 
само защищава интересите на ра« 
ботяическата класа и се бори про- 
тивъ грабителската и опустошителна 
война на капиталистите. Ний, же- 
нитгь на труда и черната мизерия, 
които давахме толкова скъпи жертви, 

които и сега най-много страдаме 
огъ последствия■ а па войната — 
скъпотията, глада и мизерията, нЪ- 
маме пече сили да понасяме спокой-
но това черно тегло. Ние заявяваме 
високо на пашитЬ господари-потис-
ници, че пие се нареждаме и се бо- 
рнмъ подъ неопятненото червено 
знаме на Комунистическата партия 
(тесни социалисти) за изтръгване 
властьта отъ ръцете па тЬхната 
класа, която е виновницата за всички 
йаши страдания, мъки и кръвопро-
лития.

Поднасяйки първия брой отъ бое-
вия женски комунистически вестникъ, 
„Равенство“, на нашите другарки, на 
всички работнички и жени на труда, 
ний не сметаме за необходимо да 
имъ излагаме нашата програма, цель 
и борба. Наташа програма е про-
грамата на Комунистическата пар-
тия, нейнипиъ ср/ьдства за борба 
см и Haiuu—rpibdcmeiO^CKaHUHma на 
Комунистическата партия см наши 
искания. Цгьльта на Крмунистич >- 
ската партия е наша ц/ьль.

Работници, работнички, жени, май-
ки сестри и деца на пролетариата 
— всички подъ знамето на Комуни-
стическата партия, която въ тия 
исторически моменжъ се бори не 
само за освобождението на жената, 
но за освобождението на целото чо-
вечество отъ игото на капитала.

Прочее, да живее комутзма !
Да крепне в. „Равенство*, боевия 

органъ на женитё комунистки!

Днешното общество и жената.
Днесъ обществото се състои отъ 

две категории хора: бедни и богати. 
Богатите иматъ капиталите, фабри-
ките, работилниците, въ техни ръце 
съ банките. Те живеятъ охолно и 
въ разкошъ. безъ да се труцятъ. за 
щото за техъ работятъ стъ сутринь 
до вечерь работниците и работнич-
ките отъ техните фабрики, работил-
ници и банки. Капиталистите мис- 
лятъ само, какъ повече печалба да 
имъ остане, за да живеятъ по-добре. 
Тази категория хора днесъ се нари- 
чатъ капиталистическа класа, или 
буржуазна класа. Тя днесъ е госпо-
дарь въ живота, въ нейни ръце е 
днесъ властьта. тя управлява. Дне^съ 
ней служатъ войска, полиция и мини-
стри. Това много ясно се вице въ 
стачките, които работниците водеха 
и водятъ. Затова и днешното общество 
се нарича капиталистическо, или бур-
жуазно общество.

Бедните или работниците нематъ 
нищо друго, отъ което да се препи- 

таватъ освЪнъ да отидатъ и рабо-
тятъ вь фабриките на капиталистите, 
да колаятъ по лозята, бахчитЪ и 
нивите на бс-гатиг!?-, Богатството нт. 
работниците съ технитЪ двЬ ръце, 
тяхната работническа сила; работ-
ниците добивать средства за живеене, 
когато продавать своята сила, кэгато 
ходятъ да работятъ на буржуазията. 
Срещу своя труцъ работниците получа- 
ватъ толкова, кол.сото да не умрать отъ 
гладъ, да ходятъ вечно дрипави и 
въ нужди, да гледатъ какъ децата 
имъ умирать отъ болести и гладъ.

Днесъ работи не само мжжътъ, но и 
неговата жена и възрастни деца. 
Жената на работника оставя своите 
деца, отива въ фабриката, на полето 
и на всекжде, гдЬто може да изкара 
хлебъ за себе си и децата си. Дъще-
рите на работническата класа пъг- 
нятъ днесъ тютюневите и текстил-
ните фзбрики, тЪ еж. навсекжде, 
гдето машината работи, дори и въ 
черната и убийствена работа на ми-
ните. (Въ Перникь работятъ 900 жени). 
Днесъ вече е редкость да срещнете 
работилница, фабрика, хотелъ, кръчма 
и кафе те, гдето женскиятъ трудъ да 
не е приложен?, гдето жената да нз 
работи и кося мжките на тегловния 
работничеоки животъ.

И каква разлика! Жената мл бур- 
жуата и обувките си не обува 
безъ слугиня, нейните дъщери 
не знаятъ що е трудъ и мислятъ 
само за развлечения и игри А же-
ните и дъщерите на работническата 
класа живеятъ въ черенъ трудъ, на 
техъ лежи целата кжщна работа; 
следъ излизането отъ рзбота те оти- 
ватъ въ кжщи, гдето децата, братята 
ги чакатъ и продължаватъ да рабо-
тятъ до среднощь. Разкошътъ, охол- 
ностьта, златото и коприната на бур- 
жуазната жена е причина за мхкитё, 
теглата и страданията на. работничес-
ките жени. Щастието на буржуазната 
класа се гради върху нещастието на 
работническата класа. Работническата 
класа днесъ е робиня на труда.

Разбира се, буржуазната класа и 
буржуазната жена иматъ днесъ всич-
кия интересъ да запазятъ своята 
власть своето господарско положе-
ние. Работническата класа иска да 
се освободи отъ робското си подчи-
нение, отъ глада, мизерията, мъчите 
и теглилата на днешното общество. 
Тя иска да си нареди единъ човешки 
животъ. Работници-е не бегатъ отъ 
труда, но щомъ работятъ, требва да 
живеятъ добре. Това, което изработ- 
ватъ, да се даде на всички, на це 
лото общество, а не само на госпо-
дарите. Да се нареди обществото така, 
че който работни ое труди, той даяд%
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Отъ това виждаме, че интересите 
на работниците и господарите сж 
противоречиви, че между тЪхъ се 
води борба за животъ и смърть. Бур-
жуазията иска да запази своите пра-
ва на господарь, а работниците се бо-
рят ь да се освободятъ отъ днешното 
си робско положение. Тази борба 
между двете класи, между бедни и 
богати, се нарича класова борба. 
Дельта на тази борба е работничес-
ката класа да завземе въ своите рж- 
це властьта отъ буржуазната класа 
и да нареди живота, като издигне 
правото на труда като най-виешъ 
законъ. Тази велика борба се води 
днесъ въ Русия, Унгария и Германия, 
тя раздрусва буржуазния свЪтъ. Стач-
ните сж едно отъ проявленията на 
тази класова борба.

Буржуазната класа разполага съ 
всички средства, за да крепи своето 
господарско положение: войска и поли* 
ция, еждилища, черква я училище, бур- 
жуазните и жълти вестници и ар. Бур- 
жуазните жени уреждатъ „благотво-
рителни* дружества, комитети и като 
се събера гъ, все „за бедните 
си сестри мислятъ*. Въ всеки градъ 
те мматъ по едно такова дружество, 
а въ СофкК' около 20—25. Въ тех-
ните каси влизатъ пари и отъ дър- 
<г«»иатя и ofirnwwva тя чия Нл g-атрИж 
ха ли те сълзите на работническата 
жена, намалиха ли сълзите и теглата 
на работническите деца? Не! Тези 
госпожи не сж въ състояние да на-
править тоза. Те само лицемерятъ, 
защото всичките злини, както видех-
ме, идатъ отъ господството на тЪх- 
ната класа. Съ своите дружества 
те само заблуждаватъ работнически-
те жени и ги отклоняватъ отъ истин-
ския пжть на освобождението и из-
бавлението. А този пжть е класовата 
борба на работниците и работничките.

Класовата борба на българските 
работници се води отъ Комунисти-
ческата партия (тесни социалисти). 

"Работническите маси, малоимотните 
граждани я селени се организиратъ 
около свэята партия за борба про- 
-тивъ буржуазията. Жените на тези 
маси стоятъ още ' далечъ отъ тази 
величава борба. Те сж чужди на нея 
въ топеното си мнозинство. Дяесъ 
въ големите стачни борби участву- 
ватъ хиляди работнички, които треб-
ва да се спечелятъ за комунизма. 
Наредъ съ мжжете требва да се на- 
редятъ и жените. Да саечелимъ же-
ната на широките трудя щи се маси, 
да 4 издигне мъ като борецъ въ пър-
вите редове—ето задачата на Женската 
комунистическа организация, която 
брои вече две хиляди боркини. 
Тя днесъ е едничката женска органи-

зация, която, чреэъ просвета и орга-
низация, спечелва сърдцата на тру- 
дящите се жени и ги нарежда подъ 
знамето на комунизма.

Нашиятъ вестникъ въ този моментъ 
се явява като едно нтво средство да 
спечелимъ още повече жените, за-
щото той ще изразява техните болки 
и страдания и ще имъ посочва пжтя 
къмъ избавлението, вестникъ „Ра-
венство'“ се посреща днесъ съ ра-
дость отъ трудящчте се жени и вер- 
ваме, че другарките комунистки ще 
сторятъ всичко възможно да го да- 
датъ въ ржцете на жените. Нито 
една трудяща се жена не требва да 
остане безъ него. Прочее, съ вест-
ника въ ржка да издълнемъ нашата 
велика задача, да озаримъ съзнанието 
на жената съ идеите на комунизма!

Учителка Райна.

РАБОТНИЧЕСКОДВИЖеНИЕ
Стачките.

Навсекжде работниците се вълнуватъ. 
Те обявяватъ стачки, напущатъ работата, 
спирать машините. Защо става това ? 
Войната направи живота скжпъ. Съ за-
платата си работник ътъ едва се изхранва, 
макаръ жената и децата да работать. 
Хлкба ne достига, месото скжпо, дрехи 
и обуща немогатъ да се купятъ, а въ 
сжщото време господарите, натрупали 
милиони презъ време на войната, тру- 
патъ ги и сега. Днесъ работниците и 
работничките се борятъ за увеличение 
на заплатите, за въвеждане осемь-ча-
совия работенъ день. 'Стачкуваха въ 
Пловцивъ тютюневите работници, въ 
София въ захарната фабрика и въ една 
тютюнева и дърводелска; стачкуватъ пе-
чатарите въ Русе, стачкуватъ въ Га-
брово и Девня. Чрезъ стачка пови-
шиха заплатите си тютюневите работ-
ници \въ Ксанти, Дупница, Саиоковъ, 
Станимака, Пловдивъ и др.

Всички стачки се ржководятъ отъ 
Синдикалния съюзъ при Комунистичес-
ката партия. Въ тези стачни борби 
учаегвуватъ хиляди работнички, които 
достойно се държатъ.

Стачката въ Перникъ.

Това име знаятъ пленническитк жени. 
Буржуазията насочваше и лъжеше, че 
виновници за задържането на техните 
мжже били работниците въ мина Перникъ, 
защото искали да править стачка. Днесъ 
това дикишъ не лови, защото досегашното 
мируването на пернишките миньори не 
доведе техните мжже, които не се знае 
срещу що сж заложени. Въ протокола 
за примирието нищо не е казано за 
техъ. Но когато работниците въ Перникъ 
мируваха, копаяха черното злато, изгаряха 

вжтре въ мината, чиновниците въ мина 
Перникъ, все отборъ широки социалисти, 
не изплатиха на работниците за 
два месеца, нито пъкъ имъ дадоха ония 
възнаграждения и добавъчни, каквито 
законите имъ предвиж'нтъ. Общоде.ч- 
ските чиновници и полицаи въ мината и въ 
мистерството само за тесняшка кръви 
мислеха и кой по събуденъ рудничарь 
да изхвърлягь. ВсЬки можа да си пред-
стави, какъ презъ тези 2 месеца сж жи-
вели жените и децата на работниците, 
отишли за „голема печалба“ въ Перникъ 
да работать.

На 2 юли, 2 ч. сл. обедъ напускать 
работата 7 хиляди работници. Нито единъ 
не е останалъ на работа въ мината. Стач-
ната комисия позволява да работятъ 
само въ болницата и забранява прода-
ването на вино, ракия и бира, докато 
трае стачката. На 3 юли 9 ч. ве- 
черьта стачката се прекрати съ пълна 
победа на пернишките миньори. 
Буржуазное вестници мълчаха, или 
казаха, че тесните социалисти ги под-
будили. Жените виждатъ, кой накара 
работниците да правятъ стачка въ 
Перникъ.

ОРГАНИЗДЦИОНЕНЪ ЖИВОТЪ.
Женската комунистическа орга-

низация. Комунистическата партия още 
презъ 1914 год. възложи . на жените, 
партийни членки, да основать органи-
зация на жените, чрезъ която да се 
води агитацията и пропагандата на со-
циализма и комунизма всредъ трудя- 
щите се жени. Войната спъна работата 
на новата организация, но тя непрекжена 
своя животъ и подъ военното положе-
ние. На много места пазителите на со-
циалистическото огнище беха женит* 
комунистки. Започнала съ стотици член-
ки въ по-голЬмите градове, днесъ ор-
ганизацията брои въ своите редове 
41 групи съ повече отъ 2000 членки. 
Дьржатъ се беседи, четатъ се книги, 
услужва се на партийната организация и 
пропаганда. Въ женските групи може 
да влезе всека жена, която иска да се 
учи и разбира днешния общественъ 
строй. Дългъ на всека работничка и 
работническа жена е да потърси въ своя 
градъ женската група и се запише въ нея 
Чрезъ знанието и науката, на която 
тамъ ще се научи, тя ще добие сила 
за борба противъ днешната наредба, 
ще се научи где е корена на всичко 
зло, което цари въ нейната кжща и 
около нея. Тамъ тя ще се научи, коя 
„орисница* нареди такъвъ черенъ нейния 
на децата й животъ. Чрезъ организа-
цията тя ще се бори за избавянето си отъ 
тая зла „орисница“ и за постигане истин-
ски човешки животъ.
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Варна. На 6 юли имахме публично 
жеи.-ко събрание, на което се прие след-
ната резолюция:

Днесъ 6 юли 1919 год., свикани на 
събрание въ Народния домъ отъ Ко-
мунистическата организация на жените 
(тЪсни социалистки), женит! на Варнен-
ските работници и малоимотни граж-
дани, вдовиците и сираците отъ по-
следните дв! войни, на брой около 200, 
огЬдъ като изслушахме р!чьта на др. 
Дим. Кондовъ по днешното положе-
ние н като зехме предвидь, че нашит! 
мжки и тегла се длъжатъ единствено 
на пр!стжпнит! намерения и сремежи 
на нашата буржуазия и нейните агенти, 
която не се посвени, за удовлетворя-
ване на собствените си интереси, да 
жертвува по най-безогледенъ начинъ 
българските синове, да жертвува бж- 
дащето на техните жени и д!ца и да 
ги постави въ нечувани тегла и мизе-
рия, то ние, като протестираме най- 
енергично противъ днешния гнилъ 
общественъ строй, издигаме сл!днит! 
наши искания :

1. Конфискация на печалбите и ка-
питалите отъ войната;

2. Издръжка <Иъ държавата на всички 
инвалиди, Вдовици и сираци отъ вой-
ната ;

3. Създаване работа за всички без-
работни ;

5. Народенъ сждъ за убийцит! на 
народа ;

Да живее комунизма ! Да жив!е осво-
бодителната борба на пролетариата ! — 
Председателка : Ст. Томова.

Станимжка. Вчера 12 н днесъ 13 
юли масово пос!тени женски събрания 
акламираха речите на другарката К. 
Ст. Дишлиева отъ Пловдиве, която го-
вори на теми .Днешното положнние на 
жената* и .Организацията на работ-
ничките*. Записаха се 18 нови членки. 
— За събранието Димчева.

ХРОНИКИ
.Равенство* излиза два пжти ме-

сечно—на 1 и 15 число, уреждано 
отъ редакцноненъ комитетъ при 
Централната комисия на Женската 
комунистическа организация. Абони-
рането за .Равенство* става при 
всички настоятели на .Работнически 
ВЪстникъ“, или направо при Общото 
Работническо Кооперативно Д-во 
.Освобождение“. Абонаментътъ за 
година е 9 лева, за 6 мЬсеца 4'50, 
за 4 месеца 3 лева, за 1 згЬоенъ е 
0*75 лв., а единъ брой 40 стотанки.

Настоятелите, които ще получа- 
ватъ „Равенство* въ връзки, ще 
плащатъ по 32 ст. екземпляра. Смет-
ките на .Равенство“ ще се водять 
отделно отъ тия на .Работнически 
Вестникъ“. Всички суми за .Равен-
ство“ ще се изпращатъ до дружество 
„Освобождение“, а ржкописит! до 
др. Ламби Кандевъ, София, ул. Ти- 
мокъ, № 1.

Всёки пощенски запйсъ да се при-
дружава съ обяснително писмо.

Жените комунистки могатъ да 
записватъ абонати въ предплата, 
или пъкъ да разпространяватъ вест-
ника, изпращанъ въ връзки до на-
стоятелите. Отъ д-во »Освобождение* 

27 юли б! день, въ който р!зко се 
разграничиха двете борящи се обще-
ствени класи у насъ. На едната стра-
на б! ц!лата буржуазия и нейнитЬ 
верни съюзници и защитници, партиит! 
отъ .левицата*, начело съ продажната 
общод!лска котерия, а на другата страна 
бе всичко угнетено, онеправдано, ек-
сплоатирано, гладно, голо и босо, 
водено отъ Комунистическата пар-
тия (т!сни социалисти) на борба за по-
вече хл!бъ, свобода и човешки животъ. 
Въпреки нечуваните военно-полицейски 
насилия, организирани отъ общод!л- 
цит!, Комунистическата партия успе да 
организира своят! събрания и митинги,

Доб- 
л!стнит! комунистки взеха най-активно 
участие както въ агитациите пр!ди 27, 
така сжщо и въ самия день наредъ съ 
своиг! мжже и деца, съ своитё братя 
и родители. Продалите съвЪстьта си и 
корумпирани общод!лцн б!ха явни н 
тайни доносчици, дедективи на буржуа-
зията, б!ха организаторите на контр- 
революцията, показаха се достойни по-
следователи на рускит! черносотници. 
Нека получать нашето пр!зр!ние!

На 17 августе сж назначени избо-
рите за народни представители. При 
все че женит! сж лишени отъ избира-
телни права, обаче, дългъ се налага на 
вс!ка съзнателна работничка и ра-
ботническа жена да вземе най-активно 
участие въ агитацията, която Комуни-
стическата партия предприема, като 
разнесе комунистическите позиви, ло-
зунги и бюлетини въ всека кжща, дето 
царува мизерията, глада и експлоата-
цията. Да стоплимъ пролетарските сърдца 
за великите -борби, що ни предстоять 
за хл!бъ и свобода! Най мощниятъ ни 
пжтеводзчь, най яркиять ни светили и къ 
е .Работнически Вестникъ“. Нека той 
стане една отъ насжщни1! нужди на 
вЛко пролетарско семейство. Срещу 
неговото пр!сл!дване отъ цензурата, 
срешу неговото арествуване, нека ко- 
мунисткитЪ отговорять сь записване на 
хиляди нови абонати за .Р. В.*.

Умоляватъ се секретарките на 
женскит! комунистически комисии да из- 
пратятъ трим!сечнит! си отчета за вто-
рото тримесечие отъ тази година заедио 
съ припадающия се членски вносъ. Това 
е необходимо, за да може Централната 
комисия навр!ме да приготви полуго-
дишния отчетъ. — Отъ Секретарката.

Въ поднрЪпа на в-къ, 
„Равенство“.

Едно съкровенно желание на женит! 
комунистки у насъ се туря въ изпъл-
нение.

Първиятъ женски комунистически 
в. .Равенство“ започва да излиза два 
пжти въ месена—на 1 и 15 число.

Съ съдействието на всички другарки, 
ний се над!ваме да направимъ нашия 
в!стникъ да отговаря на нуждит! и 
желанията на българските работнички.

Животътъ поставя пр!дъ българскнт! 
работнически маса въпроси, съ които т! 
тр!бва да се справить. Първиятъ жен-
ски комунистически в!стникъ .Равен-
ство“ ще имъ дойде на помощь,

Вгъстникъ » Равенство *, (както и 
другата коиугпгегичеасгттрвет • y тгаеъу 
не разполага съ фондове — той н!ма 
средства, но той рпвчита ка широката 
подкргъпа на българскитгъ работнич-
ки и трудящи се женски маси, на 
конто той те бжде упжтвачъ, който 
ще имъ осв!тява пжтя къмъ социализма.

Нашиять в. .Равенство“ има нужда 
отъ материалната и морална подкрепа 
на всички. Ето защо, ний канимъ всич-
ки съзнателни работнички на съвместна 
работа.

Другарки работнички!
Спод!лете чр!зъ в-къ „Равенство* 

съ вашит! несъзнателни другарки ва-
шия опить, разкажете имъ за вашата 
първа крачка по пжтя на борбата, за 
своитЬ усп!хи и поражения, за своята 
организационна работа и пр Пишете 
въ в. .Равенство“ по това, което ин-
тересува работничките, съ конто се 
срёщате. Посочвайте неговит! недоста-
тъци, които въ първо вр!ме н!ма да 
бждать малко, но съ общи усилия ще 
бждать премахнати.

Работете за най-широкото раз-
пространение на нашия в. , Равен-
ство“.

Нашата амбиция тр!бва да бжде д> 
дадеиъ въ ржката на вс!ка работничка, 
на вс!ка работническа жена нашия в. 
.Равенство“. Нека той стане, както и 
«Работнически ВЬсгникъ“, любимъ дру- 
гарь въ работническото с!мей:тво. Да 
живпй и крепне пърия женски кс- 
мунистически в. .Равенство’.

Редвкцяонннятъ Комятетъ-


