РАВЕНСТВО
СОФИЯ, 1 октомври

Година I.

BtaNHKi

no

1919 година.

женить комунисти (тЬсни социалистки) въ България.

Окиь чамт Набота №
я шша.

Съ указъ отъ м. юли гази го*
дина се узакони осемь часовия работенъ день, който установява 8
часа дневна работа за възрастните
работници (жени и мжже), 6 часа
—въ заведения и предприятия, дето има опасность за здравето и жи*
вота на персонала и нощна работа
(като изключение)—не повече О1ъ 6
часа. Работническата класа изтощена до крайна степень, поради
неизмеримите тяжести на живота,
които отъ началото на войната и
днесъ понася съ цената на една
безкрайна верига отъ физически и
морални страдания, е заинтересована
за най-бързото и широко приложение на този законъ. Не тъй охотно,
обаче, посрещатъ тая работа г-да
фабрикантите и предприемачите,
които безконтролното минало е
привикнало да третиратъ своите работнички и работници като бездушни роби безъ да мига дори окото
имъ, когато предъ техъ цело едно
трудяще се поколение гине като
мухи.
Конгресътъ на търговско индустриялните камари въ Варна както
и всички други камари съ специална резолюция осждиха тоя законъ
като преждевременъ и носящъ гибель за младата българска индустрия. Господа индустриялците Htматъ нищо противъ единъ подобенъ
законъ, но „слФдъ като условията
на нашия стопански животъ назреятъ
за това“(?!)- Разбира се, господа
индустриялците не ни казватъ, кога
именно ще назреятъ, споредъ техъ
тия условия у насъ, защото съ сжщите и подобни аргументи се борятъ противъ намалението на работното време и капиталистите
отъ високоразвитите индустриялни
страни, макаръ и стопанските условия въ тя страни да сж не само
назрели, но сж окончателно прп>зртьли.', както това добре е известно и на нашите противници въ България. Некжде поради .незрелость“,
другаде поради .прФзрФлостъ“ но

буржуазията винаги намира причини да отхвърли справедливите
искания на работническата класа,
защото здравето и животътъ на
нацията не интересува хората на
печалбата и грабежа.
Безъ да изследваме зрелостьта
на нашите стпански условия, бързаме да отбФлЬжимъ, че на сжщата
тая бедна българска почва поникнаха толкозъ много банки и фирми
съ стотици и хиляди милиона лева
капиталъ и че вложените у насъ
капитали даватъ такива баснословни
проценти и дивиденти, че бая западни банкери завидеха на тая
златоносна манна и се очудватъ на
.незрелите“ още стопански условия въ България! А тая манна не
тече отъ скалите, а е кристализирания, ограбенъ и незаплатенъ трудъ
на единъ целъ народъ, превърната
на скелети и сенки.
Едно следъ друго се нижатъ
мждруванията на разни дирекции,
комитети, министерства, кални вестникари и пр. и всички — ето вече
пета година—„уреждатъ“ прехраната и „преследватъ“ спекулата,
а тя, държейки въ своите подкупни
обятия преди всичко сервилните и
продажни свои .гонители“, взема
се по-широки и застрашителни размери. И средъ тоя бесенъ танцъ
на лакомия, падение и безсърдечие
великомждрения слуга 'на буржуазията отъ в. ,Миръ“ лалажията
Добрияновъ откри въ своята лаборатория разковничето и причината
на това ужасно зло, скжпотията.
Скжпотията иде отъ осемь часовия
работенъ день, провикна се г. Добрияновъ. Браво, казаха въ хоръ
всички спекуланти, изтръпнали отъ
страхъ предъ надигащата се вълна
на едно накипело негодувание.
Между туй, поради престжпната
финансова и друга политика на буржуазията, отъ 40 години насацъ
скжпотията все повече расте до
като стигна до сегашните изуми*
телни размери, безъ да е имало
законъ за осемь часовъ работенъ
день. Потънала до гуша въ прЪстжпления къмъ собствения си народъ, българската буржуазия, въ
лицето на своите властници; дирек-

Брой 4.
г-------------------- ======
.РАВЕНСТВО“
ИЗЛИЗА 2 ПЖТИ МЪСЕЧНО;
на 10 и 25 число.
Годишенъ авонаментъ 9 лева, за 4
мЪсеца 3 лв. Единъ брой 40 стот.

Всичкя суми се пэпращатъ до
Общото Работническо Кооперативно
Дружество .Освобождение*, София.
Ржкописи се нзпращатъ на адрссъ:

Т. Киркова,

СОФИЯ, ул. .Ботевъ", № 49.

' ции, комитети, вестникари и пр
напразно прави опитъ да изкара на' рода самъ виновенъ за своята теж! ка участь.
Не, осемчасовиятъ работенъ день
е една насжщна нужда за работническата класа у насъ и тя съ всички
сили ще се бори както за разширението на самия законъ, така и за неговото най-широко приложение, колкото това да се не иска дори и на
неговите автори. Повече отъ всЪкога днесъ целата текстилна и тю
тюнева индустрия лежи изключително върху плещите на женския и детски трудъ. Дори индустрии като металната и минната сж пълни вече
съ женски работенъ елементъ. Нашите майки дъщери и сестри сж
подхвърлени тамъ на едно бавно, но
сигурно израждане, не виждайки
другаде защита, освенъ въ редовете на борящиятъ се подъ знамето
на комунизма български пролетариата. Борбата за осемчасовия работенъ день, прочее, требва да бжде
подета съ всички сили отъ трудящия се света; жените комунистки
требва да намерятъ своето место
въ първите редове на тая борба,
защото бездушния български капиталязмъ е на пжть да затрие едно
цело пролетарске поколение само
за едно кратко време.
д. Ив.

[Ролла па женските комувипнчесвн
групи и кржжоци.
Пр^ди да пристжпимъ

къмъ раз-

глеждане ролята, която има да играятъ
женските комунистически групи и кржжоци
зъ комунистическото движение, необходимо е да кажемъ нЪколко думи за тЪхното съз-

давание.
Бързото нахлувание на жените

децата въ всички клонове на
водството, землецелието,

и

произ-

търговията

напоследъкъ и въ адмистрацията отъ

една страна, и безогледната експлоа-

тация и мизерия, на която сж подложени женските трудящи се маси, отъ
друга, рискуваха да доведатъ до
раждани« работническата класа.

из-
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реагира

ма

това

Комушь

етическата партия аииаш е апелира
ла еднакво, както къмъ мжжет* работници, така я къмъ женит* — ра-

ботничка да ое органиаиратъ я повеборба аа пс-чосеяъ яявотъ.
Кгнункстическата партия не само е

дать

апелирала, ио е вземала и конкретни
м*рки за по скорошното привличане
на труда щит* се женя подъ знамето
на комунизма. Още в а 1905 г. пар*
тията свика пр*эъ м. юля
женска
конференция, на която се рзэмЬмяха
мисли и взеха м*ркн за организиране на работни ч кит*, заедно съ работияцит* въ

комунистически?*

профе-

сионални организация. Конференцията
прЪпоржча женските крмжоци аа
социалистическа проав*та на рабетмичкит* и женит* на работ ницят*.
Обаче, борбит* на партията за от-

Брой 4.

циамстическо движение и органияирането на работничките* я ра-

зискванията по т*хъ, р*ши сл*днъото:
1. Подчертава нуждата отъ по-

стоянна и ви стом на работа между работничките и женят* за издигане на
?*хиото съзнание л разбяраняе на

комунизма и оргаииэиранието имъ аъ
партита и професионалнит* съюзи ;
2) Намира, че най-пригоани сж дру-

гаркит*—за ведение пропагандата и
агитацията между женит* и работничкит* възлага нмъ тази работа, като
иматъ пълната подкр*па на партията; 3) Конференцията избра една тричлена Централна комисия, на която
възложи да се грижи н ржководи социалистическата пропаганда и про
св*та между работи и ч кит* и женит*,
да дава насоки и пр*поржчва м*рки
!I за организирането на работничкит*.

къева^е на рабстницит* отъ дребно- ’’ Централната Женска Кзмисия д*йбуржуазного « X* щаь« поглъщаха вни- »i ствува подъ пр*кия контроль и ржковэдство на Централния Комитетъ
Mr нигто на друг* ри * нт* насоч аха
rn. партията.
повече своео< внимание и
своята
I
Централната Женска Комисия е въ
агитация между работнициг*. и на
връска
съ м*стнит* женски комисии
работ ничкит* гледаха, като на н*що
при
м*стнит*
партийни организации.
временно и незаслужаваще още вниМьстнит* женски комисии се избимание. Но гол*мит* стачни борби, водени отъ Сяндикелния комитетъ въ
1907 г. и гол*мия брой на работнич-

ки, ушствуваши въ стачкнт*, накара
партианят* и синдикални д*ици да се
замислятъ за привличането на работ-

нички?* въ социалистическото дви
жени е. Фзктътъ, че не само партийп.ит* конгреси, но и синдикалнит* конгреси въ 1907. 1910, 1912 и 1914 г.

се занимвваха съ въпроса за организирането на работнички?* иде да по-

каже грижи?* на партията къмъ женит г—рабе ’нички.
М*ркит*, които се пр*поржчваха
отъ партийнит* и профисионални кон- •

греси, не се прилагаха

постоянно

и

рать отъ мЬстнит* партийни органи-

зации. Т* пъкъ отъ своя страна основаватъ групи и нржжоци за соцна
листическа просв*та на работничките
и женит* :<а труда.
Така се създадоха М*стнит*

жен-

ски групи и кржжоця, които сж разсадници на комунистическа просв*та.
Тв сж

едно

средство

партията,

на

чр*зъ което по-бързо и лесно се приближава до женската работническа

маса за привличанието ù

зна-

подъ

мето на пар!ията и професионалните
организации. Близо

пе-.ь

д*йность на групит*

при крайно

и

годишната

кржжоцит*,
условия,

неблагоприятни

борите жа водятъ агитация и разяснижать лозунгят* на партията иеждч работници?* я женит*;
5)
Гри-

жатъ се
за
разпространението . на
Работи. В*стнякъ, Ново Време я брошурната литература.
Огъ изложеното става ясно, каква
важна е работата, която м*сгнят*
женски групя яма да вьршатъ, ето
защо тя тр*бва да бжде не пълно под
кр* пена отъ всички другари. Въ женските групя вече има доста сили,
които требва да бждатъ използувани
по «добр* отъ профисионалнит* секции,
ако искать да зас*гнатъ и по-гол*мъ

броя работнички въ съотв*тната професия.
За по-бързото просв*тяване на работничките и женит* и откъсването
имъ отъ буржуазного влияние, осв*нъ
съ устната просв*та и брошурит*,
партията даде още едно мощно сред-

ство въ рахата на женят* комунистки. това средство е женскиятъ ко-

мунистически в.
„Равенство*, който
вече има 6500 абонати и четци. Това

число е твърде незначително за
нашето движение. Дългъ на другаркит*

комунясткя е да напрааятъ абонатка
вс*ка партийна и синдикална членка.
„Равенство* требва да бжде занесенъ
въ вс*ка работническа кжща.
Дългъ е на м*стнит* женски

ко-

мисии да изнесатъ живота, мжкит* и
страданията
ржбитничкйтЬ^и трудя щит* се жени въ страницит* на в.
„Равенство* и
по такъвъ начинъ го

направить
т*хенъ
любямъ пжтеводачъ и св*тилникъ, който ще осветлява пжтя на

тЪхното

освобождение

отъ днешното екояомическо
тическо робство.

и полит. К.

Жената като работничка у иасъ.

настойчиво, поради редъ
причини,
които н*ма да разглеждаме сега. Ра-

при пречки и при липса на достатъчна грижа отъ страна на м*стнит*

ботеше се между рабе, тничкит* спорадично, отъ вр*ме на вр*ме безси-

служиха на партията и изпълниха за-

толкова засл*пенъ чов*къ, който да от-

доволително възложената имъ отъ
нея задача. Т* събраха близо 3,000

другит* страни — жената отдавна се е

стемно

и

затова

резултатит*

б*ха

слаби.
За да направи просв*тата, пропагандата и агитацията системна и по-

партийни комитети и организации, т*

жени подъ знамето на комунизма.
Това е недостатъчно.
Задачата
на

женскит*

групи

и

Днесъ не може вече да

намери

се

рече факта, че у насъ — както

и

въ

явила въ полето на наемния трудъ и се
проявява като конкурентка и съратница
на мжжа — работник? - при създаването

стоянна и ползотворна за движението,

другаркит* отъ

да събере силит* на партията и ги
използва по целесъобразно Ц. IÇ-тъ

стойчивость и ентусиазмъ да се хвър-

обществото. И най ограниченията фили-

лятъ между заетит* въ производсти жени и още по-

реченото

на партията въ 1914 г. 28 априлъ на-

товари настоятелството на Софийския

женски кржжокъ да вл*зе

въ връзка

съ другаркит* отъ женскит*

кржжо-

ци въ страната, които вод*ха просветата ср*дъ женит* и да обмислятъ и

комисии е съ по-гол*ма енергия,

на-

вото работнички

смело и уверено ги

призоватъ къмъ

комунистическит* организации.
кретно, задачата на

женскит*

Кон-

групи

е: 1) Да събератъ всички партийни и

подготвятъ свикването на първата
учредителна женска социалистическа
конференция, която да обмисли м*рка

синдикални другарки и женит*, сестри?* и дъщерит*
на другит* въ

и ср*дства за водене пропагандата и

комунистическа просв*та да издигатъ

между

работнички?*

пролет?риата.
' Кок^ренцията се

августа 19 l 4 год.
Конференцията,

и

женит*

състоя

сл*дъ

слуша реферати?* по

на

като

ни

29
из-

„Женското co-

групит*,

кжцЪто

чр*зъ

системната

своето съзнание и станатъ добро пропаганцаторки

на

комунизма;

2)

Да

водятъ устната пропаганда и агитация въ работническите с*мей:тва; 3)
Да взематъ живо участие въ партий-

нит* и синдикални акции; 4) Въ

из-

на материалните

и културни

стеръ не може да отрече, че

„природно*

блага на

на-

така

„обществено

и

предназначение* на жената — да бжде

— е илюзия. Това
особно се отнася до жената на б*дниг*,
майка и домакиня

неимущи съсловия и класи.

сжществува, мжжътъ

—

За да про-

работникъ

принуденъ да продава своята

е

работни-

ческа сила; жената, сестрата или дъщерята на сжщия работникъ тоже е принудена да вземе участие въ

става наемна работничка,
своята работническа

сила,

труда,

да

да продава
както

своя

другарь по участь — работника, за да
могата по такъвъ

начинъ да „свържатъ

двата края* — както се казва.

У насъ има женски наеменъ

трудъ

— тоя фактъ вече се признава отъ
всички. Обаче, въ какъвъ размерь е
распространенъ той, при какви условия

се извършва —

какво

е

положението

на жената — работничка — по тия
въпроси нЪма еднакви мнения. Най-пра-

виленъ отговоръ и осветления по тия
въпроси ние можемъ да имаме отъ офи-

циалните данни.

За съжаление, пълни изчерпателни
статистически данни по тая материя ние
и до днесъ нЪмаме. При все това, отъ
данните коиго ни дава нашата дирек-

ция на статистиката, отъ данните които
ни давать инспекторите по труда въ
своите рапорти, ние се пакъ можемъ да
имаме една определена представа за
размера и положението на женския трудъ

въ България. Така, споредъ преброяването на населението и разпределението
му по професии у насъ въ 1905 год.
е имало:
Работници, заети въ ступанския трудъ
141,483 души.
Отъ техъ само жени — работнички

сж 27,249 души.
А членовете на фамилиите

на

тия

141,483 души работници сжбили 122,003
души ото техъ само жени 85,449 души.
Ако пъкъ къмъ тия числа притуримъ
и така наречените „помощници и служащи* — които, безсъмнено, сж тоже
съсловия, спадащи къмъ работническата
класа въ широкъ смисъль на думата,
тогава числото се почти удвоява. LTanp.,

имало е „помощници
1905 год.:

въ

и служащи*

мжже...............................
жени
.
.
.
.
.
.
Всичко:

60,508
40,928
101,436

А фамилните членове на тия 101,436
души сж: мжже 24,162 и жени 52,302
или всичко 76,464 души. Тия фамилни

членове сж наречени, квалифицирате се
отъ статистиката като неактивно население, но то съставлява часть отъ работническата класа.
А споредь преброяването

въ

1910

год. чисто активни работници (т. е. такива заети въ ступанството) е имало
337,938 души, отъ които 88,027 души
сж било жени.
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Брой 4.

Ако пъкъ

тукъ — по-

добни на горния методъ — се вземате
предъ вилъ както фамилните членове
така и „помощниците и служащите* и

жените въ тия категории,

тогава,

оче-

видно е, че жени, принадлежащи на работничнската класа, въ България има не
по-малко отъ 1,000,000. Тая голема ци-

сж ни събрали некой отъ инспекторите

по труда, то заключенията ни за числото на работничките жени у насъ е

пакъ това: у насъ женскиятъ трудъ заемаше до преди 4-—5 години 30—40%.
Така, споредъ данните на инспекторите
по труда: Д-ръ Д. Тодоровъ,

рията на

страшна!

труда е

Никакви

хигиенични изисквания, никакъвъ порядъкъ. А заплатите? Като изключимъ
днешното изключително положение, ос-

че

женскиятъ и детския трудъ заема отъ
33*4% до 48%, а на некой места до

тинки и до 1 —Г20 лв. — това беха
средните
надници
на работничките-

стр. 845, огд. 1919 г.),

за

труда",

вижда,

се

60—76°/°. Има производства и области
у насъ, гдето женскиятъ трудъ обхваща отъ 50 до 75°/о — както е случаите, напр., въ текстилното производство
(Габрово, Сливенъ, Самоковъ, Казанлжкъ

и пр.), въ кибритеното производство,
бонбоненитЬ фабрики, дамски шивачи,
шапкарници (80—90—100%),
тютюново произаодство (60—70%) и
пр.
Но тия данни се отнасяте до преди
3—4—5 години. А какво е положени-

ето

днесъ?

даде

Всички знаемъ, че войната
по скоро при-

или

възможность,

нуди жената да нахлуе масово не само
въ индустриалните и занаятчийски производства, но и въ всички търговскиакционерни, банкови и др. такива предприятия. Днесъ женскиятъ
трудъ въ
тоя родъ предприятия едва ли не доминира, не надвишава надъ мжжкия.
Споредъ данните, които министерството
на -труда има — възъ основа на декларациите, които се Подавате съгласно
законите за хигиената и безопасностьта

на труда и за осигуровките — данни
които сж толкова оскждни, че едвали
изразявате 30% отъ действителното
положение, — само въ София има
2,500 работнички-жени.

жени

отпреди

войната.

е,

Верно

че

днесъ заплатите сж повишени, но както

казахме — това сж номинални заплати, а реалните заплати сж се старите
и даже по-низки.
Какво е номинална

и реална работническа заплата, надевамъ се, всички знаемъ:
номиналната
заплата е получаваното количество пари
(днесъ безъ никаква цена хартии !), а

реалната е, какво може да св купи
съ техъ, какво количество продукти
могатъ да се набавятъ съ техъ.
Работното време, макаръ напоследъкъ намалено съ законъ до 8, дори

6 часа, се пакъ фактически се продъл-

жава по старите методи.

Всички тия факти, всички тия моменти представлявате богатъ материалъ, който требва да се използва
за
пропаганда и агитация между женитеработнички. Въ това отношение „Сборника на отделението на труда* изцадеиъ презъ тая година би могълъ да

материалъ и ценни сведе-

даде много

дения и наблюдения яа женския и детски трудъ у наеъ,

циални сведения,
ценни.

които като
офиставате двойно по-

Д-ръ Димо Тодоровъ.

Така или иначе, обаче, факте безпо-

ренъ е — и това азъ мога да твърдя
възъ
основа
на моята дългогодишна
дейность и наблюдения като ннспекторъ
на труда, — въ България въ полето на
ступанския трудъ сж заети не по-малко
отъ 100—150 -600 жени, безъ да говоримъ тукъ за жените, заети въ държавните и изборни учреждения. Очевидно е, прочее,
на партийната и

въ това направление
синдикална дейность

предстоять големи, почти
още задачи. Като имаме

неразрешени
предъ

видъ

малкото число
на организираните до
сега жени (3450 души) ние
можемъ

да си представимъ, какво ни предстои!
А за организиране, за пропагандира-

не между жените-работнички има, особено днесъ,

извънредно

условия. Вънъ
страдания,

които

помощниците и служащите и съ фамилните членове, презъ 1910 год. е било
2,347,788 души. Отъ техъ само въ ин-

ническото

семейство,

за съжаление, много оскждни — които

тютюневите фабрики и складове.
Идете въ текстилните фабрики — мизе-

венъ номиналните заплати сж доста
високи, на всекжде
женскиятъ трудъ
се заплаща най-мизерно: 60—80 сто-

»Сборника на отделението

фра не требва да ни очудва, защото
работническото население, заедно
съ

дустрията, търговията и съобщенията
сж били зае ги 566,695 работници и
работнички.
А ако подиримъ данните — макаръ

Ку-

Ст.

тинчевъ, и Н. Додовъ, събрани и разработени отъ г. Ст. Кутинчевъ (вижъ

картината на условията, при които работятъ нашите работнички. Идете въ

отъ

благоприятни

общата

тегнатъ

мизерия и

надъ работ-

специално

ми-

зерните трудови условия,
при които
работятъ нашите жени-работнички, сж

богатъ източникъ, отъ който могатъ да
се черпятъ аргументи за пропаганда, по-

ука и организиране на почвата на непосредствените и по-далечни цели на
работническата класа. Потресяюща
е

Закрилата на децата въ комунинистическа Унгария*)
Събарянето

правителството

на

Бела

Кунъ е едно големо поражение за жените. Съвететъ въ Будапеща броеше

20 жени и макаръ, че никоя не заемаше поста народенъ комисарь, както въ
Русия, но много между техъ беха поставени на чело на важни отдели, имено
въ службите по възпитанието и обществената предвидливость.

Унгарската

комунистическа

ция, както тази въ Русия,

револю-

направи

да

удари часътъ за женското равноправие:
признаването имъ не само теоретически,
но
и на практика, съ сжщите права

като на мжжете; тя не
да ги повика на
да имъ повери

се

страхуваше

високи длъжности и
твърде обширни от-

говорности.
Първата грижа,

котго

съветите

Русия и Унгария повериха
♦) Отъ

на

въ

жените

.L’humanité*. 12 VIO m

Сливенъ.
Текстилни^ работници

искания на господарите

прЬдяанли

за увеличение

на заплатите и 8 часовъ работенъ дени.
Господарите приели исканията на работ*

нициг1>

и конфликт е пркдотяратенъ.

Батановци.

резултата, габровското работничество
требва да изчерпи поука отъ сплотенольтя и ютовнэстьта на буржуазнята
ла запази и прикрие този капиталиегь.

Д*
Сто лева ва фоидъ в. . Равенство”
даде лр Георги Бакаловъ оть гр. 111/.
менъ Редакцията 6iai одари за подаре-

Въ циментната фабрика на дру*
жест во , Грантон ль.' оть 23 м м. стачкупать 200 работника. Искать: 8 чеса

ната сума.

работенъ день,, прилагания работнице*
скит! ;акоии. Стачката продължава.

агенти и агитатори между младите работници, предимно, за записване на »доброволци работници“ за чужбина,
каоо имъ обещаватъ всевъзможни .хубави работи*: големи заплати, малъкъ
работенъ день, сносенъ живот ь и редъ
други залъгалки. Майки, внимавайте аа
вашите синоде, да не се подадатъ на
тия лъжливи обещания на безсъвестни

София.
Печатарските работници и работ*
нмчки отъ печатниците на в. в. «Утро*
.Заря* и »Дневникъ* обявиха стачка

за увеличение на надниците и др.
подобрения на труда. На 17 м. м.
стачката се прекрати съ успехъ за
работниците и работничките.

Тия успехи се дължатъ на организацията и солидарности* на борящнте
се работници и работнички. Безъ организация нема успехъ.

Народното Събрание се откри на
2 т. м. 10 ч. преди обедъ. Комунистическата група отъ 48 души зае крайна-

та левица. Косато г. Т. Тодоровъ почТронното слово,

чете

продажници н бждатъ завлечени въ ре*
довете на контрареволюцнонерите.

Младежи, пазете се, да

станете

не

орждия и жертва на алчния
калите*
лизмъ! Спасението отъ глада, отъ мизерията и робството на работниците не
е въ емиграцията и доброволческо-

то,

ХРОНИКА.

на да

Пролетарски майки, внимавайте!

Напоследъкъ сж плъзнали всевъзможни

нашата

група съ викове: .Долу монархизма и
капитализма* заглуши четенето. Г-нъ

Младежи! Обърнете гръбъ

на

шарла-

таните и продажниците, влезте въ ко-

мунистическите организации
!

Комунистическа организация на
санитарните работници е основана.

Тодоровъ спре.

Тя си поставя за цель защитата на ду-

Всички буржуазии партии начело съ
широките социалисти и земледелии ре-

те членове върху почвата на класовата

Bixa като зверове срещу нашите другари и искаха да зааушатъ техния мо-

щенъ протестъ. Следъ водосвета г-нъ

Тодоровъ съобщи за министерската криза и отложи заседанието на

камарата

за н1колко дни.

Министерската криза се разреши
на 5 того 10 ч. вечерьта. Земледелии*
те взематъ

5 места, народняците

2,

цанк^вистите 1 а полицейските .социалисти“

останаха на сухо. Две мини-

стерски места сж свободни.

Партийния съвЪтъ на нашата пар-

тия свикана на II заседание на 14 и 15
м. м завърши своята

работа.

Взетите

решения по сложените на диевенъ редъ
въпроси сж отпечатани въ Р. В. бр. 61.

ховните и материални интереси на своиборба. Въ организацията влизатъ служащите отъ болниците (държавни, об-

щински и частни), градските и окржж-

ни амбулатории, аптеките, изобщо

нитарни работници отъ всички

са-

ведом-

ства и отъ всички категории:

лекари,

аптекари, лаборанти, фелдшери, зжболекари, аптекарски ученици, 'студенти медици, акушерки, сестри мелосердни, самарянки, масажисти, болногледачи,
административенъ

До

свикване

на Софийската

персоналъ

на конгреса,

комунистическа секция

на санитарните работници
да

временно

цията. Въ

делата

завеж-

ще

на

организа-

състава на временни

комитеть

траленъ

н.

и т.

комисията

влизать

цен

следните

Габрово. Въ фабриката на Иванъ

другари: Дамянъ Цековъ (фелдшеръ),
Д-ръ Н. Царвулановъ (лекарь) Йосифъ

шаякъ, около 35,000 метра. Шаякътъ е

(фелдшеръ), Цано Тодоровски (адиини-

X. Беровъ се

намери

недеклариранъ

конфискуванъ и пренесень въ складо-

вете на комитета. Понеже габровските
работници и работнички, творятъ тия
блага, а сами ходятъ въ дрипи, решиха

м

искать часть отъ този платъ да оста*
не за нуждите на бедното гражданство.

Партийната

организация

по

този

случай свика два митинга и една де- ‘
монстрация. Какъвто и да бжде обаче, |

Коенъ

(аптекаръ),

Юрданъ

Иаановъ

стративенъ слущащъ). Адресъ:
ковъ, ул. Морава № 104.
Ние пожелаваме

на

Д. Це-

- София.

всички

работ-

нички .по

санитарното

ведомство —

акушерки,

самарянки,

болногледачки,

сестри милосердии и пр. да влезать въ
тази своя организация!

София. Партийна социалисгмче"иа книжарница » печатница.

