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па бждемъ « ржка съ свонт* мжже,

Ht. бпрбятя

Пет«

„ДРУГЙРЧЕ“ е името на дЪтското спи*
сание и библиопека.--------

А птнрайте за тЬхното най-широко разпро-
странение. — Абонаментъ по 8 лева годишно.

ОРГАНЙЗДЦИОИЕНЪ ЖНВОТЪ.

Ст.-Загора. Днесь, 17.Vll.91fl гол.
<л.-загорскит! работнички и б!дни до-
макини, събрани въ комунистическия pa-

  ботническн клубъ „Ленинъ* по покана
  на Женската Комунистическа група, сл!дъ
  изслушване р!чьта на др. А. Маймункова

рошихме: 1) Протестираме най-енергично
противъ безаконното спиране на Работ.
В!стникъ, единствения нашъ св!тилннкъ
и защитникь на нашит! интереси; 2)
Искаме най-настоятелно ла се позволи

  немедлен з излизането му ; 3) Протести-
раме и противъ безаконната цензура

  върху печата и искаме най-настоятелно
  премахваното й; протестираме сжщо така

и противъ политиката на днешното „л!-
  винарско* правителство, което не само
кр!ли, но и още повече засилва тази
драконовска цензура; 4) Пращаме на-
шето презрение на контра-революцио-
нери!! отъ всички лагери ; 5) Настоя-
щата резолюция да се изпрати до пр!д-
седателя на министерския съв!тъ и ко-
пие до „Раб. В!стникъ* и „Равенство*.
За събранието, председателка А Колянкоева

Видит. На 27 юлий т. г. много
видински граждани и гражданки прека-
раха еднодневенъ арестъ. Войници и
полицаи арестуваха вс!ки, който не иска-
ше да стои въ кжщи.

Само двойки, снабдени съ открити
листове, се движеха свободно и посоч-
ваха комунистите, за да бждатъ аре-
стувани.

Пр!сл!дваха се този день болшеви-
кит!, за такъвъ минаваше вс!ки угне-
тенъ, гладенъ и необлеченъ, който тре-
бва да бжде болшевикь. Намазани
пъкъ кокони тържествуваха за победа-
та надъ болшевикитЬ.

Бити и арестувани б!ха 54 души
между които и н!колко жени. М. Ж.
К. комисия този день беше на поста
си. Една по една презирайки насмешки,
закачки и пр!сл!двание, жените се при-
мъкнаха къмъ събранието, за което 8
минаха пргьзъ ареста, 1 ранена и 1
жестоко бита.

Майки, пролетарки, възпитавайте
децата си въ безгранично уважение

къмъ ратниците за освобождението на
трула отъ капитала, учете депата си на I

пожертвователност!,, учете ги да се от* ’
връщаватъ отъ продажность, лакейство
и лицемерие. Р-нъ

Енина. Ня 13 авг. женско събра-
ние. Повече отъ 400 жени и мжже. Го-
вори др. Кандева: „Войната и комуни-
стите*. Резолюция'по1иата. Рядка.

Ст. Загора. На 28 августь 1919
год. женската комисия свика публично
женско събрание, на което лр Райна
Кан лева говори на тема „Жената и кг*
муиизама*. Събранието б! посетено от-
лично, при все, че времето б! дъждо-
вно. Записаха се няколко членки и не*
колко абонатни завЬсгникь „Равенство*.
Нека вълните на комуинзама зал!ятъ
ц!лия трулящъ се женски св!тъ.

Ана ОЯкянъ.

Перникъ. Женскиятъ кржжокъ, ос-
нованъ преди два месеца въ мината
Перникъ, завладява бавно, но сигурно,
умовет! на пролетарските жени — до-
макини и работнички въ мината на брой
ололо 100. Въпреки особените условия,
при които сж поставени като домакини
и работничките, живо се интересуватъ
отъ борбите, които водятъ техните мж-
же и братя за освобождението си отъ
игото на капитала, затова те бързатъ
да не останатъ назадъ отъ т!хъ. До сега
кръжока почти вс!ка недЬля устроява
свои събрания, гд-Ьто се държатъ ПОД-
ХОДЯЩИ реферати отъ другари партийни
членове и отъ другарки, гости отъ Со-
фия. Благодарение неуморната работа
на другарките, до сега кржжокътъ брои
повече отъ 70 членки, а се над!ваме
да надмине въ скоро време и 100.

Хр. Тодоввчянъ.

Пловдива. На 30 м. м, 2,000 жени,
отъ които 50 кадъни манифестираха,
заедно съ своите мжже, бащи, братя и
синове своето възмущение и протесть
противъ националистическата политика
на буржуазията и позорния миръ, кон-
то тя донесе.

2,000 пролетарки високо заявиха, че
ще се борятъ още по енергично за съ*
барянието на днешното капиталистиче*
ско общество и тържеството на кому-
низма, който ще донесе истинския миръ
между народит!. Петя

София. На тютюневит! работнички
въ склада на Арафъ- -София господаря
пр!ди едиа седмица сл!дъ едно н$ше
гол!мо събрание пр!дъ самия складъ,
об!щава 40% повишение. Това пр!ди-
звика въ работничкит! едно пропива-
не и т! си помислиха, че вече нужда
отъ организация н!ма.

Разбира се, скоро тр!бваше да * се
пробудятъ. Господарьтъ схвана .това и
когато имъ исплащз, имъ дава само 20
на сто, а на н!кои нище н* дава. Сега
т! разбраха, каква гр!шка сж направи-
ли и заради това почнаха бързо да се
сплотяватъ.

Нека кажеиъ, че работничкит! въ
тоя складъ сж много зл! поставени. T!«
работятъ 8 и половина часа вм!:то 8
както том е вече почти наас!кжд!
прокарано и получает» мизерни надни-
ци. Грамалното болшинство получавать
до 5 лева надница.

Само чр!зъ организацията г! ще
могатъ да подобреть положението си и
затова ний имъ желаемъ по-скоро да
се сплотят ь и да поведать усилена бор-
ба за по-чов!шки жияотъ.

Другарки, организирайте се, про-
св!тете се! Станете комунисгки. Кому-
низмътъ само ще ни спаси всички.

Тюгюнем работничка

Иарибродь. На 7 т. м. нашата ор-
ганизация издаде позивъ къмъ всички
жени въ 1 [арибродъ и околията. Съ това
тя негласно обяви женска седмица. Вси-
чки членове се впуснаха да запнсватъ
абонати на в!стиикъ Равенство, разпро-
странявайки позива, кой го викаше же-
нит! къмъ пробуда и сплотяване въ
женски групи. Резултата отъ тая работа
е 34 абонатки проплатили за година,
които до втората седмица ще станатъ
50. Условията за еличъ женски кому-
нистически кржжокъ бърже назр!вятъ.

с. н п.
Ц- M J _ —_уя_ ■ажм'М -fli" r-w—

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.
Завършиха съ у с п ! х ъ сл!дниг!

стачки ржководени оть Общия синдика-
ленъ съюзъ (гЬсни социалисти).

София.
Въ кожарската работилница на Н.

Шауловъ стачката завърши съ части-
ченъ усп!хъ.

Мина „Вулканъ“.
На 6 м м. работницит! отъ мината

„Вулканъ* обявиха за втори пжть
стачка. Стачката се завърши съ усп!хъ.
Работницит! получиха 250/° увеличение
на заплатит! и веднага подкачиха ра-
бота.

Ямболъ.
Обявената на 20 м. м. стачка въ

мелницата на Хаджи Петровъ завърши
съ усп!хъ—100% увелничение иа за-
платит!.

Перникъ.
На 16 м. м. работницит! отъ по-

стройката на работпическит! жилища при
мина Перникь обявиха стачка за 8 ч.
работенъ день, безъда ^мъ се намалява
надницата. Подкр!пени отъ рудничар-
ския съюзъ, стачката се завърши съ
усп!хъ за работницит! на 22.

Сливенъ.  

Работничкит! оть плетачната фаб*.
рика на Навонъ Арайо на брой 30 м
19 м м. обявиха стачка. Стачката М
върши усп!шно.



Жената и политиката.

Днесъ въ ц!лия св!тъ се раз-
вива едно масово движение за уча-
стието на женит! въ политиката,
за даване на женит! изборно и из-
бирателно право. Това движение,
въ което учавствуватъ милиони про-
летарски жени се подема и развива
съ бързи крачил. отъ комунисти-
ческата партия и въ нашата страна,
която чр!зъ м!стнит! женски ко-
мисии бърза да организира всички
пролетарски жени подъ знамето на
комунизма, да ги въоржжи съ ко-
мунистическа просвета и да ги под-
готви за участието имъ въ полити-
ческите борби, Чр!зъ които ще за-
щитятъ сво^тЪ економически инте-
рес» » «тгоетс обществено поло-
жение

Много естествено е да подчер-
таемъ, че въ борбит! за даване по-
литически права на женит!, най-го-
л!мо участие взематъ работнички?!,
т. е. заетит! въ производството же
ей, г! иматъ економическа сила,
чръзъ която ще разкъсатъ полити-
ческото женско робство на капита-
листическото общество.

Пр!ди всичко, какво н!що е по-
литика? Политиката е само ср!д
ство на економиката, или друго яче
казано, въ политиката се сблъскватъ
и борятъ интересит! на разнит! об-
ществени класи. Политиката, това
е борбата за господство о на по-
силната класа. Политическата борба
е класова борба. Работническата
класа води тая борба съ ц!ль да
завземе политическата власть и по-
ср!дствомъ диктатурата на проле-
тариата м пр!образува днешната
маретба отъ капиталистическа въ
социалистическа.

Буржуазната класа въ тоя мо-
ментъ е го подарь на политиката.
Днешното капиталистическо обще-
ство, което се кр!пи върху частна-
та собственость» разполага съ всич-
ки ср!дства нуждни да я кр!пятъ,
като властелинъ. Така наприм!ръ,
народното събрание е институтъ,
гд!то се аареждатъ закони?! ; то е
така устроено, че всички закони,
които се коватъ въ него, сж при 

годени, да пазятъ интересит! на го-
сподствуващата класа

Наистина, това е единъ изборенъ
институтъ, членовет! му •— народ-
нит! п )!дставители, се избирать
on народа, но начина на избиране
е такъвъ, че това народно предста-
вителство, което се праща, съвс!мъ
не отговаря на народната воля, осо-
бено въ тоя моменгъ. Пролетарски-
т! жени, които извършиха такава
ц!нна работа, около изборит! за
народни пр!дсттвители на 17 ав
густъ, си спомнятъ много добр!,
какъ тогавашната полиция на широ-
кия социалистъ Пасгуховъ, аресту-
ваше комунистит! агитатори ; какъ
ги затваряха, искаха имъ гол!-
ми гаранции отъ хиляди лева и
ги поставяха пръдъ невъзможность
да се освободятъ отъ ареста : Какъ
не ни позволяваха пр!дизборни пу-
блични събрания и пр. пр.

Но както и да е. тая камара се-
га, това народно пр!дставителство
ще гласува закони, чр!зъ която ще
се управлява нашата страна. Много
естествено е, че тя ще гласува зако-
ни, които да уреждатъ отношения
та между труда и капитала, т. е.
между господари и работници като
се запазятъ пр!ди всичко интереси
т! на капитала. Ще гласува закони
за уреждането стопанския животъ
на нашата страна ; За уре кдане да-
нъцит!, училищата, съдебни и мно-
го други подобни закони.

йсички тия закони, пр!дметъ на i
политиката прямо, или косвено за- '
с!гатъ женит!, а най-вече женит!
на пролетарската класа.

Днесъ у насъ въ България има-
ме осемстотинъ хиляди работници,
отъ които повечето отъ половина-
та сж жени Има даже производства,
каквото е тютюневото, гд!то на 100
работника 70 сж жени; въ цв!тар-
ското и шапкарско производство 80
на сто сж жени и пр.

Върху тия хиляяи работнички,
както и върху работническата класа
въобще законодателната политика
по отношение се стоваря всичката
тяжесть на буржуазии?! закони, гла-
сувани отъ народното събрание съ
ц!ль да се ув!ковечи - експлоата-
цията на труда и се стоварятъ да-
 ъци?! върху работническа?а класа

Пролетарскит! майки и бащи пона-
сятъ посл!дицн?! на училищната
политика за своит! д!ца. Всички
жени, мжже на труда се изправять
пр!дъ наказателнит! закони за из
вършенц д!яьия несъвм!стими съ
капиталистическото безредие, нар!-
чено общественъ редъ и съ безпо-
добния мораль па днешното капита-
листическо общество. Е добр!, на
кое основание тогава сж лишени
женит! да участвуватъ въ полити-
ката и да влиять върху нея, когато
всички влияния и резултати иа по-
литиката зас!гатъ т!хнит! интереси
и общественото имъ положение ? За-
що буржуазнатата политика иска отъ
пълнол!тнит! жени да се подчиня-
ватъ на политическите наредби и
на закони?!, когато ?! не сж уча
ствували въ политически?! борби и
не еж упълномощавали и избирали
никого, да създава закони и поли-
тически правила за т!хъ— жени??.
Товъ политическо безправие за же-
нитгъ, което днесъ поддържа капи-
талистическото общество е едно
отъ най-жестокитгь насилия и без-
човечно робство за пролетарската,
жени, Его зато, въ тоя моментъ.
комунистическата партия, която се
бори за пр!махването на вс!ко без-
правие и онеправдае. развива една
д!ятелна агитация за участието на
женат! въ политиката, за даване из-
борни и избирателни права на женит!.

И въ тоя моментъ, ние женит! ко-
мунистки извикваме : Политическото
безфавие на женит! съ нищо се-
риозно не може да се обоснове и
оправдае, то е една обществена не-
справедливость при днешното масо-
во участие на женит! въ производ-
ството и въ економическит! борби
Политическото правно изравнение
на женатгь съ мяжетгъ се налага
отъ общественитгъ нужди, създадени
отъ економическото развитие а отъ
интереситгь на пролетарската класа.
Да, участието на женит! въ поли-
тиката се налага и отъ интересит!
на пролетарската класа. Нима, же
нага работничка не е подхвърлена
на сжщата’ експлоатация.5 на сжщо-
то несигурно и не гарантирано утрЪш-
но материално, положение, както и
работника? Отговорътъ е утвърди
теленъ. Като тъй интересътъ и край


