
Година I. СОФИЯ,* 25 авгусгь 1919 година Брой 2

п в пгигтпл
^В ^в ^в ^в

Вк ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В Годишенъ абомаментъ 9
ВВ ШЖ ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В II мЪсеца Единъ

ВИ ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В ^В ВВ ^В II Всички суми се изпращатъ до^Я | Общото Работническо Кооперативно
I II Дружество „Освобождение",

ВВ VI ВВ^В ИВ Bi IB ^ЯЯ II [Ржкописи се изпращатъ на адрссъ:

Л. Кандевъ,
ВЪстникъ ни женить комумистни (тЪсни социалистки) въ България. II ~С0ФИЯ’уя- -Тииокг'' -у

ItiJIJ 81 ОбШШП бой.
Голямата европейска война, донесе 

гладъ |И мизерия за широките на-
родни маси. Подъ ударите на не- 
умолкмитЬ закони на капиталистиче-
ското общество, днесъ сж натъпкани 
въ производството, въ разни рабо-
тилници, фабрики, държавни учреж-
дения и пр. петдесеть милиона жени 
въ целия светъ, гдето днешното ка-
питалистическо общество ги е под-
хвърлило на нечувана експлоатация 
и ограбвание техния трудъ, благо-
дарение техната пасивностъ къмъ 
обществените борби.

Отъ друга страня, убийствената 
четиригодишна война взема съ де-
сетки милиони жертви, синове на 
всесветския пролетариатъ,. чиито 
семейства днесъ изнемогватъ подъ 
тяжестите на убийствено скжпия 
животъ, изоставени сами, безъ по- 
държка, подъ неумолимия бичъ на 
суровия животъ. Само въ нашата 
малка страна войните на капитала 
лишиха отъ бащи двесте хиляди 
семейства, чиито сираци днесъ се 
скитатъ немили-недраги като про- 
сячета, осакатиха 200 хиляди млади 
бедни синове и ги хвърлиха въ по-
ложението на инвалиди, които днесъ 
обръщатъ очи за прехрана къмъ 
своите жени и невръстни деца.

Интересите на капитала, интере-
сите на чорбаджиите повелиха да 
останатъ сто хиляди заложници- 
пленници около Солунъ и Сърбия, 
за да запазятъ собствените си кожи 
отъ реванша на оскърбената пат-
риотическа буржуазия на воюващи-
те противници.

И, ето, година^ близо, пленените 
бедни български синове изнемогватъ 
въ робство, а майчиното сърдце се 
раздира отъ всекидневна мжка за 
нейния левентъ юнакъ, за когото тя 
е дала последни сили да го изхрани, 
да го отгледа.

Гладътъ и мизерията, създадени 
отъ войната, хвърлиха маса проле-
тарски жени въ ноктете на прос-

титуцията, въ пжтя на развратния 
животъ. София само отбЬлезва не-
полно хиляди проститутки—тайни, 
нзъ средата на буржуазията, и явни, 
изъ средата на пролетариите.

Ето грозните последствия отъ 
войната за жените на широките на-
родни маси: гладъ, мизерия и мо-
рално падение. Ето убийствените 
условия, при които днесъ жената на 
пролетарската класа е поставена да 
живее.

Но тогава, когато днешното капи-
талистическо общество, въ лицето 
на пролетарската жена, вижда едно 
сжщество слабо, негодно за борба 
и е я подхвърлило на тоя нечуванъ 
мораленъ и материаленъ гнетъ, же-
ните на широките маси бързо и 
енергично се изправятъ на своите 
крака. Гордо и небоязливо те на- 
влизатъ въ полето на обществените 
борби. Днесъ жената се измжква 
отъ своята стара дреха на пасив- 
ность предъ политическите борби 
и съ сигурни крачки застава подъ 
разветото комунистическо знаме на 
пролетарската класа.

Женската комунистическа органи-
зация чрезъ своята комунистическа 
просвета масово обгръща изтерза-
ните и измжчени жени подъ своето 
знаме, които съ чудна самопожер- 
твувателность отстояватъ нейния 
борчески духъ.

Синдикалните комунистически съ-
юзи, чрезъ своята широка економи- 
ческа борба, масово обгръщатъ уни-
зените и експлоатирани работнички, 
които съ чудна издържливость ус- 
тояватъ въ стачните борби на про-
фесията.

Всички тия хиляди пролетарки въ 
нашите синдикални организации, въ 
нашите женски комунистически крж- 
жоци аспириратъ къмъ най-бързо 
добиране до комунистическа просве-
та, чрезъ която да станатъ годни 
за членство въ политическата орга-
низация на пролетариата, въ Кому-
нистическата партия, която съ сила-
та на исполимъ копае гроба, въ кой-

то ще зарови днешното капитали-
стическо общество.

Себеотрицанието, чрезъ което же-
нит b на народа се нахвърлятъ вих-
рово въ обществените борби, засиля 
темпа на придобивките, които ре-
волюционния пролетариатъ днесъ 
печели срещу сломяването и обез-
силването своя противникъ — капи-
тала. Жените на. мизерията и труда 
въ нашата гладна страна масово се 
притичатъ на митингите и събра-
нията на Комунистическата партия, 
те съ зинали уста и вперени очи 
слушатъ ораторите на комунизма.,. 
Те прегръщатъ и целуватъ оратор-
иите на комунистическото слово, 
което показва, че\ унижените и ос-
кърбени жени ставатъ факторъ въ 
обществените борби на страната на 
своята класа.

Но масовото участие на пролетар-
ските жени въ обществените борби 
подъ знамето на комунизма вбесява 
подържниците на чорбаджийската 
власть. Купъ отъ мръсотии се си- 
пятъ срещу водителите на женски-
те групи, отъ всички чорбаджийски 
партии, а най-вече отъ широките 
„социалисти“.

Противъ участието на жената въ 
обществените борби днесъ сж от-
крили вихрово огънь орждията на 
чорбаджиите. Те подметатъ, че же-
ната губела отъ своята женска кра-
сота и милота, като по титикантка. 
Но женитЬ на труаа, които изае- 
могватъ подъ тяжестите на глада и 
мизерията, изпращатъ своите презре-
ния на тия подметания изаявяватъ, 
че днесъ експлоатацията отъ капи-
тала върху женитгъ, мизерията и 
глада, въ копию ги е хвърлилъ, уби-
вать женската кра.сста и естети-
ка, че9 напротивъ, участието имъ въ 
борбитгь на пролетарската класа, 
носи гарлнцията за женската ху- 
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бость и естетика, за истинското 
майчинство. която борба ще пргъ- 
махне, мизерията и глада на жена-
та и на пролетарската класа изоб-
що. Днесъ мжжътъ-пролетарии виж-
да красотата и милотата въ жената 
само въ нейната преданность къиъ 
делото на освободителния кому- 
низмъ, въ нейната смела активность 
въ целокупната пролетарска борба

Общоде.таите, за да умаловажатъ 
участието на жената въ обществе-
ните борби, въ своя партиенъ вЪст- 
никъ „Наролъ“, подметан», че ко-
мунистите-тесняци правятъ събра-
нията си и митингите само съ жени 
и деца, но тия политически инвали-
ди не сж излезли въ своите мръс-
ни вестници да дадатъ открито ду-
мата на официалната статистика, че 
войната създаде съотношение, где- 
то у насъ днесъ 72% отъ заетите въ 
производството сж жени, не сж раз-
крили всичкия мораленъ и матерна* 
ленъ гнетъ, въ който беха хвърлени 
стохилядните женски маси презъ 
време на войната. Но, мизерници, 
продажници на чорбаджиите власт-
ници, пролетарските жени ще ви 
ударятъ тежката си плесница, като 
масово се нареждатъ подъ знамето 
на комунизма.

Впрочемъ, жени на труда, вие, 
които сте познали глада и духов-
ната мизерия на днешното кърваво 
буржуазно общество; вие, майки, 
които искрено любите вашите рож-
би, вие, жени на храбрите проле-
тарски борци, дайте си сметка за 
въпроса, до колко днесъ вие прина-
длежите на семейството си съ 
женската си работа и до колко на 
класата? И отговора не ще бжде 
другъ, освенъ: по малко на семей-
ството си, повече на класовата бор-
ба на пролетариата, защото щастието 
и подобрението на кла ата носи и 
нашето лично, нашето семейно по-
добрение.

Ето защо, днесъ повика за учас-
тие.’© на жената въ обществените 
борби е силенъ и мощент, той се 
диктува отъ интереса на пролетар-
ската класа за най-бързото сломя- 
ване на капитала, за близкото тър-
жество на комунизма, който ще по-
стави жената като истински човЪкъ, 
като истинска майка.

Работнички, малоимотни селенки 
и майки !

дайте клетва предъ трупо-
вете на вашите бащи, синове и мж- 
же, предъ прострените ржцё на 

двЪсгЬ хиляди сираци и толкова 
инвалиди, че вие сте готови да из-
несете борбата до край подъ зна-
мето на комунизма,

Напредъ, съ живо участие въ об-
ществените борби!г Ана Май.

Храмътъ на сьлзитк
Не отдавна е иаграденъ той — отъ 

черепитЪ и коститЪ на падналите момци 
и мжже по бойнигЬ полета I Вълше- 
бенъ и червснъ — измазанъ съ чо- 
в!шка кръвь, пролята безъ четь...

Еженед-Ьлно къмъ него се отправяха 
хиляди жени, забулени съ черно : 
млади и стари, майки и сестри.

Съ уморенъ погледъ и наведени 
глави, тЬ вървиха като подиръ погре-
бална колесница. Тихо и безмълвно Ti 
се приближаваха къмъ червения храмъ, 
дЪто витаеха духоветЬ на скжпитЬ 
жертви.

При широкоотворената врата Ti по-
треперваха и едвамъ влизаха въ пустия 
храмъ. Вжтр-Ь — ни попъ, ни клисарь. 
Никакво чуждо сжщество не смаеше да 
влЪзе въ този храмъ на сълзигЬ и мх- 

'КитЪ човешки ! Само безпрЪЪлната лю-
бовь на жената — на майката и сес- 
трат^ — можеше да проникне въ cei- 
тия Храмъ.

Влизайки вжтр*, Ti поглеждаха на 
страни и нагоре, като чели търсеха об-
раза на скжпия млжъ, на милия брать. 
И нЪщо чудно, катъ молния, минаваше 
пр4зъ тЬхната душа, пр!зъ тЪхното 
сърдце. . . Ti втори пжть потреперваха 
и, като листъ, обруленъ отъ есенния 
BiTbpb, Ti падаха на KoaiHi и поклоп- 
ваха очи на земята. . .

Едно само яНхъ“ и nowi ни звукъ, 
нито стонъ — всички лежеха полу-
мъртви. . .

Гробна тишина. ..
И когато се събудЪха, Ti започваха 

да плачатъ, да стенать и ридаятъ...
Каменно сърдце да би ималь 40ßiKb, 

пакъ би заплакалъ при израза на чия 
мжчения човЪшки.

Порчи, piKH отъ сълзи потичаха отъ 
очигЬ на ридаещите жени.

Храмътъ се заливаше отъ сълзи, 
отъ горещигЬ сълзи на незам^имата 
майка, на обичната съпруга, на милата 
сестра.

И когато слънцето зaлtзвaшe и въ 
храма ставаше сгудено и мракъ, то-
гава измокренитЪ отъ сълзи жени из-
лизаха навънъ, нареждаха се до вра-
тата на храма и едногласно извикваха:

я Проклятие на виновницитЬ за ран-
ната смърть на скжпитЪ ни мжже и 
синове !•

я Проклятие на тия, които убиха и 
заробиха обичнигЬ ни братя !

я Проклятие на всички, които обя-
виха войната, на всички патриоти, бан-
кери и спекуланти, които оставиха дЪ. 
цата ни сираци Iм

я Проклятия, хиляди проклятия и на 
тия, които и днесъ, безъ срамъ и съ- 
BicTb, пиятъ нашитЬ сълзи, смучатъ 
нашата кръвь, като ни държатъ въ 
BineHb гладъ и невиждана HiMoml*

И пакъ тръгватъ напр^ъ съ наве-
дени глави, забулени въ черно.

Г. Стоиловъ. 

Браченъ животъ.
Огъ Ana Rapport

Прахъ и садове. Садове и прахъ. 
Пране, кърпене, шиене, чистене, миене, 
готвене. Винаги, BciKH день! Никога 
npoMiHal Никога почивка!

Нима отъ това HiMa изходъ?
Ахъ, колко желая н4що радостно и 

забавно! UeiTH, гори и долини, слън-
чеви лжчи и книги, сказки, реферати и 
забавления ! Нима азъ винаги ще бжда 
отдоена отъ ceiTa ?

Нима flpiab ггклия мпй жщютъике 
ми бждатъ вързани pxniri и краката?

Ахъ, какъ страшно е това ! Когато 
6ixb работничка въ фабриката, имахъ 
поне за себе си що да ямъ. BciKa сед-
мица имахъ по единъ свободенъ день. 
BciKO niTo имахъ по Äßi нед^и ва 
канция. А сега постоянно, винаги, в^чнс 
тази досадна работа ! Какъ мразя тази 
работа I Та какво хубаво има въ чисте 
нето на печката, или въ прането и ми-
енето на сждоветЬ ? Какво хубаво им; 
у пърженето, плетенето или въ кърпе-
нето на чорапи^?

А моитЬ дЬца! Ахъ колко ги азъ 
обичамъ! И затуй, защото ги обичамъ, 
колко безсънни нощи азъ съмъ npiKa- 
рала заради гЬхъ. BciKora пази! Ви-
наги слушай ! Едно иска вода. Друге 
се разкрило. Трето е паднало отъ кре 
вата. На четвъртото не му е добрЪ. 
Колко грижи ! Колко мжки ! А деи+э i 
ДЬцата искать да играятъ, да скачатъ, 
да тичатъ, да вика1ъ. Tpi6ea да разви-
вать CBOHTi мишци и сила. Природата 
имъ иска това. Но азъ съмъ нервозна 
БезсъннитЬ нощи и едностранчивият! 
животъ унищожиха моята живость. К 
тЬхната глъчка ме дразни. Искамъ да 
ги усмирявамъ. Но всичко напразно. 
Само повече се съсипвамъ и разочаро- 
вавамъ. Всичко ми е станало мрачно, 
досадно — дори и самиятъ животъ.

И това било браченъ животъ! Жи-
вотъ, за който сънува всЪко момиче : 
красивъ, чаровенъ, съ nicHH, райски 
животъ, за който мечтае вс%ка жена,
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която е наистина жена, та го очаква съ 
веселость и радость. Ахъ, какво страшно 
е разочарованието!

А може ли това положение да се 
промени ? Азъ стмъ уверена, че може! 
Може ! ЧрЪзъ социализма и комунизма !

Социализмътъ и кзмунизмътъ ! Да, 
социализмътъ и комунизмътъ ! Колкото 
повече мисля за лова, толкова по-ясно 
ми става, че социализмътъ и комуниз-
мътъ ще направить всичко за дбма, за 
жената. Виждамъ величествените големи 
сгради, които ще издигне държавата съ 
удобни пространни стаи, които ще се 
топлятъ и осветля ват ъ съ електричество. 
На всекиго голема стая. За всеки до- 
макинъ кжща. Ще има и место, дето 
и децата ще играятъ подъ грижите на 
отгледвачка. Въ дворовете ще има раз-
кошни дървеса, цветя и треви. Бле-
стящи водоскоци и чешми ще има въ 
всека кжща. Всичко е хубаво, светло. 
Виждамъ разкошни кухни, които упра- 
вляватъ вещи хора и учени готвачи. 
Разкошни перални, дето прането и гла-
денето става съ помошьта на електри-
чество, което изисква само твърде 
малко човешка работна сила. Разкошни 
салони, места за забавления и забеле-
жителни галерии Ахъ, азъ не мога да 
изкажа всичко, което виждамъ, че ще го 
донесатъ социализмътъ и комунизмътъ !

Вие бихте ми казали, че азъ само 
сънувамъ, че ние, жените, ще си ос- 
танемъ за винаги въ кухните, притис-
кани, огъвайки се подъ тяжестьта на 
своите патила и мисли, и че нема из- 
ходъ отъ нашето лошо, несносно 
положение ?

Но, не ! Социализмътъ и комуниз-
мътъ ше дойдатъ ! И както ясното 
слънце пръска свийте златни блестящи 
лжчи върху всички, тъй и социализ-
мътъ и комунизмътъ ще разпростратъ 
своите хубости и добрини върху вси-
чки мжже, жени и деца отъ всички 
народности и вери, върху целия светъ, 
населяванъ отъ хора. Да! Истинската 
цивилизация тепърва ще дойде !

ПрЪвелъ Я. Ивановъ

Статути на жененото комунистическо 
движение въ Югославия.

Както стана наложително, щото вси-
чки пролетарски партии, стоящи връху 
почвата на класовата борба, да се сгру- 
пиратъ като една партия въ цела Юго-
славия, то естествено следва и женското 
социалистическо движение въ всички Юго- 
славянски области да се групира въ едно 
неразделно движение.

Жените комунистки приематъ макси-
малната и минималната програма на юго- 
славанската комунистическа партия и се 
считать неразделна часгъ отъ нея. Tb 

заявяватъ, че сжшествуването на каквато 
н да било отделна женска организация 
е невыможно, и, поради това, те сж са-
мо една техническа изпълнителна коми-
сия. за агитация и, организиране на же-
ните, Въ такъвъ смисълъ конференцията 
на жените комунистки въ Югославия 
приема настоящия сгатутъ, въ духа на 
който ще се изпълнява целокупната прак-
тическа дейность на женското комуни-
стическо движение.

1. Всички секретариати въ отлелни 
области се закриватъ, а конференцията 
избира централенъ секретариатъ на 
женитгь комунистки, който се със-
тои огъ 16 членки, избирани пропорци-
онално, споредъ числото на организира 
ните жени за всека область1). Те изби-
рать по между си изпълнителенъ коми- 
тетъ отъ седемъ лица: секретаръ-каси- 
еръ, две заместници и три члена на 
финансовата контрола. Отъ останалите 
се избира главна секретарка, която уча-
ствува въ заседанията на партийния съ- 
ветъ и по тоя начинъ получава непо-
средствено инструкции отъ партийната 
централи. Изпълнителниятъ комитетъ ще 
има за постояно седалище Белградъ, 
сжщо и главната секретарка. Централ- 
ниятъ секретариатъ се избира отъ об-
щата конферс нция на жените комуни-
стки, отъ делегатките нито ^частвутатъ 
въ нея, а избраните лица веднага се 
конституиратъ и съобщаватъ конститу-
ирането си на конференцията. Всички 
членови на секретариата, ще се събиратъ 
четири пжти презъ годината въ пленар-
ни заседания, въ м+стото, кждето изи-
скват ъ нуждите,

2. Централниятъ секретариатъ по-на- 
татъкъ, се разклонява на областни се-
кретариати: въ Белградъ, Сараево, 
Скопие, Загребъ, Нови-Садъ, Любляна, 
Сплетъ й ЦЬтина. Всеки областенъ се* 
кретариатъ ще има толкова ч енки, кол-
кото синдикални и партийни организа-
ции има, въ които има организирани 
жени. Той ще се избира отъ годишни 
конференции, които ще се състоятъ ме- 
сецъ пр ьди общата конференция на цен-
тралния секретариатъ. Ще се избирать 
по сжщия начинъ, както и при избора 
на централния секретариатъ. Ржководно 
тело се състои отъ: секретарь-касиерка, 
финансова контрола отъ три членки и 
съответно члело заместници.

3. Областните секретариати се раз-
клоня чать на местни секретариати, ко-
ито се основаватъ въ градове и села, 
кждето има организирани жени, което 
ще прецени партийната организация на 
дадено мТсто. Управителното тело пръвь 
пжтъ ще се избере отъ женско събра-
ние, а после—всека година на конфер.н-

!) Тукъ се подразбирате организира штЪ 
жени въ синдикатите и партията В. пр. 

циите, които те се състоятъ единъ мЬ- 
сеиъ преди конференцията на дадената 
область. Тия управителни тела ше се 
сьстоятъ отъ седемъ членки.

4. Местните секретариати, покрай 
редовната си дёйность за аги'яция и 
организиране на жените по градове и 
паланки, ще основаватъ и въ селата, 
кждето бжде възможно или необходимо 
свои поверителства (подкомисии отъ до-
верени лица), които ще се състоятъ отъ 
по четири членки, а всеки мЬсецъ ще 
се изпраща по една делегатка отъ ре-
спективния местенъ секретариатъ за кон-
трола и упжтване.

5. Всички ржководнд тела ще бждат: 
въ непосредствени връзки помежду и 
и съ централния секретариатъ, ко то 
съгласно инструкциите на парти'н,>я 
съветъ, ще дава директива га ц1лг куп- 
ната дейностъ.

6. Централниятъ секретариатъ .еднага 
следь обединението, ще започне да из-
дава свой вестникъ „Еднакость" (»Ра-
венство“), който ще излиза вь началото 
два пжти месечно, а по кжс о по въз- 
можностъ — седмично. Лисгътъ ще се 
печата съ кирилица и латиница, и ще 
съ редактира отъ лице — посочено отъ 
общата конференция и удобрено отъ 
партийния съвётъ.

7. Тъй като ролята на централния се-
кретариатъ е, преди гсичко, агигационо- 
просвётителна, то и главната насока на 
неговата дейностъ ие бжде повдигане 
духовния уровень ла жените на работ-
ническата класа, Sa тая цель, централ - 
ниятъ секретари' тъ ще издава редица 
брошури и КНИ1И, относящи се до же-
ната и нейнитФ прояв ения въ живота и 
ще основава свои агитационни библи-
отеки, кждето нуждитё изисквотъ това.

8. Централниятъ секретариатъ ще ус-
тройва пла омерни лекции, събрания и 
конферештли изъцелата страна, съ пра^ 
во той га определя референчици.

9. Ц. секретариатъ ще организира вед-
нага агитаторско функционерски курсъ.

10. Общата конференция се свиква 
всека година непосредствено преди пар-
тий н 1Я конгресъ. На тая конференция 
уча гвуватъ делегатки огъ всички секре-
тариати и поверите тства. Всёко ржко-
водно тело изпраща по една делегагка.

11. Финансови средства на Ц. секре- 
чариатъ ще се събиратъ : отъ отстжпки 
на разпространени брошури и книги; 
приходъ оть вестника; отъ лекции 
(съ входъ), конференции, забавления и 
доброволни пожертвувания. Всички се 
кретариати ще зааържатъ за себе си 
ЗО°/о» остатъка ще пращатъ на Ц. се-
кретариатъ.

12. Всички секретариати обезателнс 
всеки месецъ ще изпращатъ отчети з: 
своята дейностъ, както и за цёлокуп 
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имя економическо-политически жияотъ. 
на лалена м+.стностъ.

13. Настоящият* статут* влиза въ 
сила когато го одобри партийния съиЪтъ.а

Горннте точки съставляват* първата 
часть от* статута на женит! комуиис- 
тки въ Югославия, отиосяцн се специ-
ално до д!йностьта пожгу женит!. Къмъ 
тех* е прибавена втора часть — Орга* 
нивация на младежите. която там* 
е възложена върху ж нит!.

Л. Димитрова.

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.
Пр!зь последните месеци работни-

ците и работничките водеха стачки 
подъ ржководството на Общия работни-
чески (индикаленъ стюзъ (тесни социа-
листи), които завършиха съ успехи. 
Тези стачки се водеха въ следните 
фабрики :

]. Въ текстилни фабрики „ Усшъхъ* 
и „Александър*' въ Габрово, обявени 
на 18 май — свършени на 28 юни т. г. 
Участвували 58 мжже и 170 жени. 
Наложено увеличение на заплатите съ 
60, 50, 40 и ЗОо/о.

2. Текстилна фабрика „Аспарухь* 
въ Габрово Предявени искания за уве-
личение заплатите съ 60, 50, 40 и 30°/о 
на 10/П1 1919 гол. Безъ да се обяви 
стачка — исканията сж приети. Участву-
вали 10 работници и 40 работнички.

3. Въ кожарска работилница на Ио 
севъ Бенароя — Пловдивъ обявена на 
3.VI1 и прекратена на 5 с. м. Участву-
вали 20 работнички и 6 работници. 
Галожени сж: 30% увеличение на зап-
латите и 61/в часов* работе <ъ день и др.

4. Въ шивашка работилница на Г. 
Тачевъ & Трифонов* — Пливенъ. 8 
мжже и 1 жена. Увеличение заплатите 
съ по 50 лв. месечно и др.

5. Въ тютюневите складове въ 
Дупница: участвували 120 мжже и 
600 жени. Свършена съ пъленъ успехъ, 
като сж приети напълно предявените 
искан; я за увеличение заплатите и пр.

6. Текстилна фабрика „Троица“ 
въ Габрово: участвували 8 мжже и 40 
жени. Наложено увеличение на заплатите 
съ 100 и 80% и пр.

7. Кожарска фабрика Гутевъ — 
Габрово 16 мжже 4 жени. Наюжено 
30% увеличение.

8. Дърводелска фабрика на Бр. 
Вичеви — Котел*. Участвували 26 
работници. Наложено 10% увеличение 
нь зацлатитФ.

9. Стачката на Пловдивските 
тютюноработници участвували 1,500 
работници и работнички. Наложено

повишение.
10. Стачката на работниците 

(тъ захар, фабрика Горна Оряхо-

вица учистяувяли 400 работници и ра-
ботнички наложено 25% повишение.

11. Стачката въ захар, ф-ка Со-
фия. Участвували 100 работници и 37 
р-нички. Наложено 30% повян ение и др.

12. Ксантийската стачка участву-
вали около 2,500 работници. Повишение 
75%. В* Ксанти има основана група 
отъ жени-туркинп, кои го иж участву-
вали въ всички комунистически демон-
страции < манифестации.

13. Стачките на текстилните 
работници въ Самоков*, фабрика „Ца-
рева* съ 13 мжже и 10 жени, за 100°/о 
повишение н др.

За издръжка!а на всички стачници 
сж разходвани по-вече отъ 250,000 лр . 
събрани отъ Залъка и пожертвованията 
на ряботничеството въ България. Дру- 
гзрки! Стачки се юдятъ и сега. Под-
крепете работническия стачен* фонд* 
„Защита и борба*. Събирайте помощи 
за борбите на работничеството !

ОРГАНИЗАЦИОНЕН! ЖИВОТЪ.
Хасково. Местната женска комуп. 

група бе приготвила за 27 юли сут- 
риньта големо детско музикално лите-
ратурно утро съ пролетарски деца на 
партийни членове и младежите гимна-
стици. Обаче, прЪдвидъ предприетата 
хайка отъ чорбаджийските .партии за 
акцията ни на 27 ючи, вь която първа 
цигулка държаха широките „социалисти“, 
биде забранено съ предписание огъ ши-
рокия окол. началник*. Коман данта бе 
строгъ, защого тия хулигани, изедници 
и кървопийци на работния народ*, по-
велили, че н!ма да пожапятъ и дъцата 
на комунистите, и т!хъ ще нака-
жат*, ако рекат* jia дадатъ своето 
детско утро. То бе отложено за 3 
август*. Въ промеждутъка, обаче, пр!зъ 
седмицата отъ 26 до 3 август*, мръс-
ните подлоги на чорбаджиите писаха 
въ своя местен* весгникъ „Наша мръ- 
сота“, че „учителката Ана Маймункова, 
окупирала училищата, незнаем* какь и 
подготвувала децата ученици за рево,лю 
ционенъ день съ даване на игри съ бомби* 
и tip. ЦЬлото Хасково 61 възмутено 
отъ тоя низъкъ, подъл ь и мръсен* шан-
таж* на умопомрачениге душевно болни 
чорбаджийски оржция, т. е., широки 
социалисти. Утрото, което на 3 август* 
стана, чрезъ отлично изпълнената про-
грама, даде една храчка въ мръсните 
колони на тЬхната „Наша мръсота*, съ 
бурни.е акламации и буря отъ ржко^ 
плёскания на повече отъ 600 майки, 
бащи, братя и сестри на нашите малки 
пролетарчета и младежи. Отличното впе-
чатление отъ строго подбрания матери-
ал*, въ комунистически духъ възхити 
родителите пролетарии, чиито деца пъл- 
нятъ клуба и те искать да се дадатъ
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редъ такива забавления. Ето отговора 
на мръсните клюки, които се разнасян 
огь миязменото благо на широкия „со 
циализмъ* въ града ни. Прочетарки х* 
сковки! Дайте заслуженото на широкий 
подлости, чрез* вашето презрение я 
отдръпването вашите мжже и братя оп 
това смрадливо вонящо чорбаджийско 
блато. Пролетарка.

Казанлък*. Днес* 10 август* ед. 
занлъшкатя женска комунистическа про, 
светителна група при местната комуни, 
етическа организация устрои публично 
събрание въ клуба, на което говори 
другарката Кандева на тема: „Женското 
движение и комунистическата женска 
организация*. Събранието биде много 
добре посетено. Записаха се 5 нови 
членки и 12 абонати за в „Равенство“.

За групата Поповячъ,

р о н и к я
17 августъ отмъсти за 27 юлий!

Комунистическата партия вь произведе-
ните на 17 август* избори за народ 
ното събрание излезе съ пълна поб!аа 
вь градовете и съ големи усп!хи въ 
селата. Всички буржуазии и дребнобур- 
жуазни „д!сни* и „л!ви* партии б!ха 
се нахвърлили съ всички мръсни сред-
ства. и нагитшя- "(Загилъ uguytnrnave?-
ката партия, мисл!йк4, че т! ще я уни-
щожат*. Нзпраздни усилия. Комунисти-
ческата партия доказа, че тя е една ма-
сова и мощна партия която обхваща въ 
своите редове всичко годно за револю-
ционна борба. Живо участие въ избор-
ната агитация взеха и жените комуни- 
стки. Те достойно изпълниха своя дългь.

До женскитЪ комисии. Умолява * 
се вчички комисии веднага да си избе-
рат* лописнички, задачата на които ще 
требва да бжде следняга: 1) да съоб-
щават* въ редакцията за всички пуб-
лични и други събрания, които се ус-
тройват*; 2) да съобщават* за всички 
партийни к професионални акции и стач-
ки, въ които участвувать жените въ да-
дена местность; 3) да се пращать до-
писки, въ които да се давать кратки 
описания за положението на женския и 
детския труд* въ разнит! фабрики и 
работилници; 4) да съобщавать за бур-
жуазного женско движение въ техната 
местность; 5) да съобщават* за печа-
тане въ вестника на всичко, което би 
интересувало нашите четци. Да се съ-
общават* само фактите безъ коментарии. 
Да се пише само на едната страна на 
листа, а не отъ дзет! страни. Ако дру-
гарките отъ женските комисии вземат* 
присърдце тази наша молба, съ това 
ще се принесе твърд! много за нашата 
задача, като се направи и в!сгникътъ 
по-разнообразень. Другарки! Изпълнете 
съ присърдце вашия дългь! Редакцията,


