РАВЕНСТВО
ВЪстиикъ на женить номуннсткн (Пенн социалистки) въ България.

Парламентътъ и Българската
жена.
НрЪзъ ужастнит! и кървави години на войната патриотарит! не
намираха достатъчно силни думи и
изрази, за да похвалятъ жената: като
майка, тя родила и откърмила си*
нове „герои"; като другарка -- насърдчила ги къмъ .велики подвизи";
като милосердна сестра — облегчила тЬхнигЬ страдания; като работничка въ шивалнитЬ — снабдявала ги съ облекло; въ комитети,
реквизиционни комисии, на нивитЬ,
изъ полетата, въ горит! —б! пакътя.
Затова въ н!кои европейски страни жената доби политически права,
а ^.^сички ^ругч гозъ въпрэсъ е
на дневенъ редъ.
Следователно, можеше да се очаква и у насъ, щото поне „правителството на спасението“’) да стори
нЬщо прогресивно за „героинята
мжченица“.
Но не би.
Въ декларацията на ланшния
председатель на „Радомирската република“ има каквито щете чишити
и марди, но за това ни дума.
Нещо повече: въ своята блестяща речь по казаната декларация
др. Василъ Коларовъ обърна вниманието на Народното представи
телство върху това манкиране на
правителството да вземе позиция по
единъ отъ най-важнитЬ въпроси на
времето Въ отговоръ на това, вториятъ председатель на камарата, г.
Обовъ, вср!дъ одобренията на болшинството и при мълчание на министрите, цинично заяви: „Жени ни сж
и ще правимъ съ т!хъ, каквото ис
каме“.... т. е., сжщо както съ воловетЬ и другия добитъкъ, нали?
Разбира се, че така могатъ да
говорятъ само най-рафинирани реакционери, или такива политически
изроди и парвенюта, които не знаятъ какво дрънкатъ.
Но правителството cé пакъ възнамерява да стори н!що за цвета
отъ българскит! жени: ще казар’) Така се самонааомва днешното прави- ,
твавтм.
I

мира въ мънастиръ за година или
шесть месеци дЪвицитЪ, за да отбиятъ тамъ задължителната „трудова повинность', която то възнамерявало да въведе за младежите отъ
двата пола,

Задъ това смЬшно пънкавеке на
победените „републиканци“ да спас*
яватъ милитаризма чрЬзъ подобни
дигизации, се крие, безспорно, една
ултра реакционна замиель. 11 ако
сегашните управници не сж предразположени къмъ луди глупости, тя
би могла да се отмине съ см!хъ и
прЪзрЪние.
Обаче, Исусъ II и неговите бандити сж способни на всичко: отъ
нищо, rt пакъ нищо ще станатъ
Но за това, творческимтъ разумъ на
работническите мнозинства требва
да бжде всякога на своя пость —
буденъ, готовъ да реагира и твори.
Разбира се, че тази „обновителна
реформа", предназначена да спаси
банкрутиралия милитаризмъ, ако некога би се осжществила, ще засегне
главно работничките и дъщерите
на малоимотните. Защото дъщерите
на буржоазията, както и синовете й
лрезъ време на войната, ще намерятъ хиляди възможности да останатъ „нестроеви“ и „въ тила“....
Да, но пакъ се питаме: какъ лн
ще стане това? Какъ напр., ще се
казармиратъ и жени отъ тази възрасть, които сж вече омжжени, а
некой и съ деца? Ами онези, които
искатъ и могатъ точно въ този
моментъ да се омжжатъ? Или при
казармите, респективно монастирите,
ще има съпружески килии и детски забавачки!?....
Изобщо, тази идиотска замисъль
дава с снование за много предположения, съ които здравиятъ човешки
разумь и целокупните интереси на
обществото по никой начинъ не мо
гатъ се помири.
Но, за Исуса U и неговите циркови герои е всичко възможно
Вместо права за жените, „правителството на спасението“ и него*
вата камара имъ готвятъ нечовечни.
противоестествени н унизителни по
винности. Вместо закони,
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ИЗЛИЗА 2 ПЖТИ МЬСВЧНО:

"* 1 н 15 число
Годи<иеиъ обономентъ 9 лева, м 4
иЧсец« 3 лв. Елин-ъ бро* 40 «тот.

Венчик суп и се итрашатъ да
Общото Работническо Кооперативно
Дружество „Освобождение*. Софии.
Ржкопмсы се изпрашатъ иа еарсеъ:

Т. Киркова,

СОФИЯ, ул. „Ботевъ*. № 49.

локровителствуватъ труда на жената
и девицата, като ги предпазватъ отъ
умора и израждания, готвятъ се казармени вериги.
И това слЪдъ войната е у насъ и
само у насъ!
Но ако девиците масово и повсеместно откажагь да влезатъ въ
казармите на г. Стамболийски, съ
кикви ли средства ще си послужи
той? Затвори, работа въ мините,
коршуми и бесилки ЛЙ?
О, това ще бжде малко мжчничко!
Ето защо, нека комунистическата
организация на жените стега своите
сили. Нови и решителни борби пред*
стоятъ Отъ „Народното' събрание,
на което председателите третиратъ
жената като домашенъ добитъкъ,
нЪма какво да се чака. Спасението ii
е въ общата борба на пролетариата
и малоимотните за социализмъ и
комунизмъ, дето единствено тя ще
бжде напълно волна да живее н
твори.
Ал. Атанасов*.

Пролетарско и йуржуазао яшо
движене.

Нашата партия, партията на комунистите. както е известно съдЪйствува за развитието на женското пролетарско движение у н«съ.
Задачата на пролетарското женско
движение е да привлече въ редовете
на общото пролетарско движение останалия назздъ слой отъ работничките
и да имъ покаже единствения прааъ
пжть : вървейки рамо до рамо заедно
съ своит! другари работници, да водятъ своята класова борба, за завладяване на политическата власть и
тържеството на Комунизма, който
ще премахне деление хората на
класи, на бедни и богати, на сити к
гледни, на експлоататори и експлоатирани.
Но, вървейки по пжтя на своята
освободителна борба, работничката се
ср!ща съ друго женско движение, което
се руководи отъ женит! на буржуазная класа. Работничката требва да
знае, какво искатъ тия буржуазия
които да ’ жени, каква • uinva на тяхното дм
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Стрявица I.
жен^е и коже ли тя да учвстаува я
подхрЯпя тсва движение.
К кто на всЯкж^Я, таха и у касъ
има буржуазенъ женски съюзъ. Мчо.о
отъ рьоотничкнтЯ не знавтъ голямата раалика, кято сжществува между
пролетар. женско гвижение и буржуазного. Eiwa о-'Ъ засачитЯ на нашия
в. .Равенство* е да изясни на работ-

ничките таан разлика и внесе ясность
въ техн»то разбиране по тови въпросъ.
Както пролетарското женско движение така и буржуазного, и едното
и другото, с* плодъ на капиталистическото развитие у насъ. но по цЯль
я ьачмнъ на борба тЯ се коренно разльчаватъ.
Първата разлика е въ социалното
положение на женитЯ, които участвуватъ въ тия движения.
Пролетарското женско движение
обхваща женитЯ пролетарки — тия,
ксито жив! ятъ стъ своя наеменъ7рудъ
я кепсср! дствено сж заинтересувани
да се борятъ противъ капяталистическата експлоатация ; то обхваща още
и женитЯ, майкитЯ и ссстр«*тЯ на пролетарийтЯ, конто нзпитаатъ всичката
тяжесть на капиталистическия сгрой.
Вь пр'-фасионалннтЯ си организации
работничкитЯ се борятъ заедно съ
свситЯ оругари-ижже противъ експлоатапията на господаря; въ кимуни»
етическата партия тЯ се борятъ за
извоюване на граждански и п. лити«ески права я св.боди, за по-д* б> ръ

Поуната 01ъ доШ двмошвшя.
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Буржуазного
женско
движение :
дъбира свситЯ членки най вече отъ
сребиобуржуазнитЯ срЯди и една малка
часть интелигенгни
отъ срЯднята
буржуазия.
Каква е неговата цЯль и какъ ше
я постигне?

Съ други думи казано—буржуазного женско движение стои на
почвата на днешното капиталистическо ( бщество, въ рамкитп> на което
иска да осуществи своиттъ искания.

Буржуазно фемнистичеокия хчракпетарското женско движение отъ бур»
теръ на тая цЯль и бу;жуазния на«уазното и да имъ каже, че тЯхцото
чинъ на схввшания, кейто отличава
мЯсто е въ партийнитЯ, прсфесио»
женския съюзъ доказва, че послЯднкя
нялни и младежки организации ц
защищава интересите на буржуазженски просзЯтителни групи. Да г*
ната класа и при първия случай за
направятъ членки ма общото работизв юзание права за р- ботничкитЯ той
ническо сЯчейство и достойни борч
ше се ебяви противъ, както това
кини за Комунизма.
правятъ феминисткитЯ въ другитЯ
Освобождението на жената е
капиталистически страни.
дгъло само на Комунизма.
т.
БуржуазнитЯ жени искать съ помощь) а на работничката да се докопать до гол1митЯ служби въ разнитЯ учреждения, до депутатски мЯста и отъ тамъ дэ кормилото на
управлението. Тази е тЯхната крайна
Дългоочакванияъ ,миръ“ отъ нашата
цЯль. ТЯ Нгмятъ желание и стремежъ
серрилна буржуазия, която цЯла година
кт мъ прЯ( бразование
на днешния
и още продължава да задущза гласа
стр'й, напротъвъ.тЯ искать неговото
на българския иародъ съ цензура, страувЯковЯчаване. Затова тЯ сж и буржарски ботушъ, пушки и топояе, за да
жуазии жени.
Какво ги интересува
измоли отъ съглашението да ù поднесе
тЯхъ к> питалистическата експлоатаhi тепсия
»велика България', внесе
ци<*, работническо движение и кому*
смутъ въ нейнитЯ срЯди. ТЯ уви. аха
низмъ? ТЯ — поддържатъ експлоаносове и коркодилски заплакаха за го»
тацията, тЯ сж за господството на
лЯмого нещастие, което «мира* нос»
капитализма, за днешния строй, заза българския иародъ. ЛицемЯри! Плащото тЯмъ имъ е добрЯ п се чувчите за своитЯ каси!
ствуватъ въ него, като риба въ вода.
Първа Комунистическата партия даде
Буржуазниятъ женски съюзъ кани
сигнала
за протест г. На зова на нашата
и р&ботничкитъ на „борба“, казвайки
партия се отзова цЯла трудяща се Ьълимъ: „З&що вие внасяте разцепление
гария. Подъ нейното чисто знаме на
въ женското движение, елате съ насъ
28 и особено на 30 септември, се обевсички жени заедно да се боримъ
дини работническата класа: илже, жени
противъ мжжетЯ да ни дадатъ избирателно право, да иэвеяваме- ргтвиб''1' м дАца аасаама—>^ct»a wini* wbiuf bшу буржуазията, смъкнаха й лицсмЯр*
правке“.
I
ната маска и я поставиха на подсадиПролетарското женско движение
.
вози борба противъ капт.талистичес* I мата скамейка.
На 30 септември измжченитЯ, по
кия строй, а не прбтивъ мжжетЯ.
тиснатитЯ, гладнитЯ и оголени проле
СъзнателнитЯ работници—>мжже, на*
тарски маси б< зъ разлика на вЯра, на*
шитЯ другари, отдавна вече сж напироднпсть, полъ и възрасть, изчЯзоха на
сали на знамето на ьългвреката Коулицата и въ многохи/яднн митинги и
мунистическа партия искането: зсеобвеличествени демонстрации въ цЬлата
що избирателно право безъ разлика
на полъ и тЯ се борвть за него. Его I стрэча приковаха на позорния стълбъ
виновницитЯ на катастр.>фята и насилзащо, съзнателните пролетарии-комуническия миръ, иаложенъ на българнист ки назвать на буржуазнитЯ жени:
ския труд/щъ се народъ отъ голЯми гъ
„нашитзъ пмтища не се схождатъ,
и малки. империалистически хищници
ние юъмаме нищо общо съ васъ; прооть стария и новъ свЬтъ.
летарското женско движение е въ
На 30 септември комунистическа
непримирима борба съ днешното каБългария заклЯйыи завоевателната полипиталистическо общество и неговата
тика на-буржуазията и нейнитЯ опашки
политическа система, която вие заедно
широкитЯ
полицейски
»социалисти“,
съ вашитЯ мжже искате да увековесмъкна й националистическата маска и
чите“.
я показа такава, каквато си е — граРаботничкитЯ знаятъ, че права не
бителска и ^'завоевателна.
се давать, а се извоюватъ съ горЯща
Съ своята многолюдность и истини жестока борба. Кей даде равнопраски народни демонстрации, Комунистивие на рускитЯ жени?
ческата партия удави »траурния и наБрейки се зч себе си, рускитЯ
родни' демонстрации на буржуазимта в
работнички и работници чргъзъ ревоя накара да се скрие въ миша дупка.
люцията освободиха всички и извоСкрити зааъ гърба на «благотвориюваха своитгъ права съ цгъната на
телнитЯ“ и .културни“ дружества, поск&пи и кървави жертви.
громщицитЯ i*a българския народъ се
С&мо подъ напора и страха отъ
опитаха да се изплъзнатъ огь отговор*
революцията на пролетариата днесъ
ностьта, която носятъ за националната
буржуазията ьъ Ачглия, Италия и др.
катастрофа и тЯжкитЯ условия на »мира’
дава политически права на женитЯ
и да минатъ ва невинни, но не имь се
Дългъ на всЯка комунистка е да
удаде това.
занесе до знанието на всицКн трудящи |
Въ буржуазии» »траурна“ „неродее жеги раалмчията, кеитв д^Ли про- 1
м* демонстражия, пачвло съ чернокап-

к-в».

животъ, за завладяване на пслитлче- ■
ската власть и о.жщестгяванке на
Комунизма. Зн’чи — цълъта на женското пролетарско движение е комунизма, които ще донесе свободата,
равноправието братството и политическитгь права на жената, поради
това женското пролетарско движение може да бмде само комунисти- |
ческо. Средството за борба га женското пролетарско движение е: Организираната класова борба на про- t
летариата
подъ
революционното
знаме на комунизма.

Буржуазного женско движение иска: .Иэвсюзане граждански и политически права за българката въобще.
слЯдователно и на работничката“. Неговата цЯль е равноправието. Неговата крайна пЯль не отива по-далечъ
отъ политическитЯ права и равноправието на жената съ мжжа.

Впой б.
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Bpoft 6.
цИТЪ, отсжтствуваше народа; той беше
на своето Micro, па своя пост»» — пол»*
знамето на комунизма. Въ тази демон*
страция — пО1ребално шествие—б!ха
капиталистите, кожодерите, чорбаджии*
ri, техните синоне и жени облечени
въ раскошнн диколтета (несмущавани
разбира се, отъ г-нъ Пастухова) и въ

ярки пвЪтове тоалети, (като ва траура ).
Въ таэи .народна*

кмчкм,

демоне раина б!ха

н господарските орждия
джин—общоделниП.

Лицемери!

Още

Страни» 3
борбата съ 6t iwri

канската. Този апелъ защищава неосьО*
римит! права на Бъпгария, спсрЪдъ самите Уй Конови принципи и очаква висша
справедливост, поне гъ дванадесетия
часъ".
Кой с* тия, които ше измолятъ
.пене въ дванадесетия часъ* милость за
България ?
Това гж женит! на бившите и настоящи министри, висши чиномкци, капятялисти и банкери,

вълнъжъ

искаха

показа своя коравъ юмрукъ и високо
имъ заяви, че е близъкъ края на тгьх*
нота господство.
Озлобени отъ победата на комуни*
Стит!, буржуазии! ! партии на дпугня
день чр!зъ своите партийни органи и
желтата подкупна преса се нахвърлиха
върху нашата партия съ ругатни и
хуй. Нито нема да ви помогне, г да
кожодери и потисници. Колкого н да се
зжбяте и съскате отъ злоба, керванътъ
си върви Вие ще си остените съ зло*
бата н .паметниците* въ Търново,
Бургасъ и пр. които си издигнахте на
_3ö W- « _ ______
Прокламираните лозунги на 30 септември отъ нашата партия за завладяване
на властьта, конфискация на капиталитЬ,
социализация на средствата за производство и тържеството на комунизма,
се разнасятъ днесъ съ още по-гол!ма
Bipa и ентусиазмъ отъ стотини хиляди
синове и дъщери на работническа Бъл*
гария.

Въпреки венчки ваши насилия и
злословия нема ла спрете пороя, който
иде съ стремителна бързина. Той ще ви
зал!е и стори пжть на новото комуни*
етическо общество въ което, който не
работи, не тргьбва да яде.
Такава е поуката отъ двете демон*
страции на 30 се сгември.
т. К

„борса“ за миръ п> подписи из
- бЬЛИ ЛИСТОВЕ.
Бглгарскнт! буржуазии дами отъ Htколко седмици сж се разшетали мзъ utлата страна да събиратъ подписи на
бели листове итъ женит! за н!какъвъ
си апелъ.
Този апелъ ние н!маме на ржка. но
отъ това що пише в. .Миръ" отъ 6 т.
м. се вижда, че е издаденъ отъ сдружените буржуазии жени. .Миръ* пише:
.Въ разните средства на борба
« л и з I и единъ апелъ
на
българските х.еня дв английска га и амери-

ще донесе

ОтИИЗМИЕПЪ ЖИВОТ!

Въ нея б1ха
н коридора*

да се подиграятъ съ мзмжменпя рабо*
тенъ наропъ, но не имъ се уделе. Ра*
ботничесхйягь и трудящъ се народъимъ

листове

мирътъ, който трудящнг! се жени и
мжже <кка1ъ, а революцията.
Вие не смеете да отидете въ работ
ническите квартали съ ваши)! бКлилистове, а ходите мзъ училищата, между
д>ца’Я, т!хъ карате да събиратъ подписи яа миръ. Наивници! Сш+шлювци!
Вие не разбирате, или не искате да разберете духътъ на време.о, въ което
живеете.

Том см, сдру
женят! буржуавни жени,

Tt и тогава писаха въ своите вестници .дванадесетия часъ наближава,
до като не е кьсно, да плеземъ въ войната и си аемемъ том, що . е наше“.

Тия дами, както и техните мжже,
колко горди и високомерни 6txa въ
1916 и 17 г., какъ на л!во и д!сно
разправяха за патриотизмъ и наистина,
голЪмъ б!ще техния .патриотизмъ*, siшото валеше златенъ дъждъ въ касит!
имъ и ги правеше още по големи патриотки На вси страни Tt крещЬха, че
съ .сила“ требва да си земемъ „свое/ло*. Днесъ т! забравиха своята наду*
тость и патриотическия си б!съ, а пъзливо и у щзително молятъ закоравелите
завоеватели за справедливъ и траенъ
миръ. Забравиха «силата" вече и повтарять, както свои ft мжже: съ молба, съ
петиция, съ .народенъ* гпе-ъ съ подписи на бели листове, да бързаме, до
като не е ударилъ .дванадесетия" часъ
да изпратнмъ апела до американските и
английски милионерки н мялиардерки, зя
да измолятъ отъ своите мжже да ни
поанесатъ «велика България« натепеня.
Лакейски души! Чр!зъ хл!нчъ и молби
искате да върнете на България онова,
което продадохте, заробихте н прогуле хте.
Вие, заедно съ вашите мжже, требва
да'о/товаряте пр!дъ българския нзродъ
за нещастието, за мизерията, за ззробванисто и унищожението, което му донесе вашата политика.

Вие се опитвате да хвърляте було
надъ вашите д!ла и имате нахалството
да се промъквате между женит! съ б!ли
/исюве и на ново да ги залъгвате.
Но т! ви внаятъ. кои сте м ви дадд1ъ ааслужанота. Tt вя мшватъ : же

Кюстендилъ. Тукашни«тъ съдържателъ на тютюновия склади Ст Чапръ*
шкковъ експлоатира съ правята си. като
(Осподарь, надъ малолетните работнички. Въ склада рзботятъ 10—12 голи
шии момчета и момичета по 12 и повече часа дневно!...
При .контролна* комисия о^ъ ,Ин1 спекаията на труда", господаря, скрива
ммол!тнит! д!ца въ избата, или ги изпраща по полето, до каю мине .опасността“, сл!дъ което тормозенето продължава! ... Това е В1.змутнтелно!... Уволнява несъзнателните работнички, защото
посещавали нашия клубъ! По тази причина е уволнена и другарката Иордана
НедЪлкова!... Проче, нека знае този безподобень потосмукачъ, че работничките
само чр!зъ организиране и сплотяване
ще изкоюватъ по-честити дни.
т. Г.

I
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София. М!стната Женска Комунистическа комисия пр!зъ месеците септемврий и октомврий е уредила редъ
б!седи съ реферати, както въ централния клубъ така и изъ кварталите.
Разгледани сж сл!днит! въпроси:
)
1.
Училищната политика, рефератъ отъ
др-ката Р. Кандева; 2.) Жилищния зъпросъ, реферира дэ*ката Л. Димитрова;
3) Империалистическия миръ, реферира
др ката Р. Кгндена и 4.) Балканската
Съветска Социалистическа Република
реферира др-ката М. Тутманикова.
Комисията е устройвала и редъ к< н
ференции съ парг. членки и членки огь

■ • кварлалнит! комисии. Обмислени сж
съвместно мерките за нривличание на
жените и работничките въ групите и
: професионалните секции, сжщо и за
i распространение™ на в. Равенство. Въ

една отъ конференцию! друоаркит!
pt ini'xa всКка членка да запише по една
абонятка за в. Равенство.
По редь причини въ нЬкои отъ кварталите д!йнсстьта на комисиите е писляба. На другарки]! предстои да се
заем?;ъ се’;а по енергично, та да заеил*
I ять своята л!йность въ кнзрталыт! и
J занимать връекнте сн сь семействата на
работниците.

Варна. Редовен ь организационен!
животь групата ни започна въ края н
м!сецъ анриль. Броимъ сега ИЗ членю
Имаме 12 > абонати на в. Равенство. Р<
ботнически BtiThMKb се чете отъ поя1
чете члеыкк на кржжеха

Брой 6

РАВЕНСТВО

'.ТрвИИЦВ 4.
Женската комисия е устроила въ
клубя 6 събрания съ реферати отъ лруiаркитЪ, 2 и) бчмчнн събрания съ съдействието ня мёстння партненъ комитетъ
и 5 квартални събрания ня женския дени.
Издяла е единъ позинъ зя жените.
Групата е взела най-живо участие
въ избирателната борбра и акциите на
партията не разпространила голЬмъ брой
отъ ве'тници и брошури. Бихме могли
да имаме по-лобни резултати за групата
ни. като работимъ съ оше по-голема
любовь и преданость за собственото ни
дело.

Хасково. Групата ни прЪзъ тримесечието е проявила дейность, която се
излива въ следните резултати. Членките
отъ 72 увеличихме до 102. Вестника Равенство се получава отъ 113 абонати и
37 ржчна продажба. Устроили сме 4 публични събрания съ слёднитЬ сказки:

1. ) „Комунистическа просветя за жените“.
2. ) Скжпотията и жените. 3.) Изборната
борба и жените. 4.) Положението на
жената работничка въ днешното общество.
Устройвани сж по изборите и квартални събрания, на които приежетвуваха
по 300 и 400 жени.... Жените проявяха
живо участие около работата по изборите съ пръскане афиши и позиви, сжщо
и ра .продаване на брошурки издавани
отъ партията. Вь тютюневата секция имахме 44 работнички, а сега надминаватъ
100, въ партийната организация 7 и сега
даваме 6 за това тримесечие. Пролетарските жени въ града ни съ живъ интересъ посещаватъ и следятъ просветителите ни беседи, които водимъ квартално.
Местната комисия реши: всички пролетарски майки да запишатъ децата си
за „Другарче“, за което свиква специална конференция.
Партийната организация живо следи
работата на женската комисия и винаги
се отзовава въ помощь на нея.
Сливенъ. На 30 септември, ?00
пролетарки протестираха заедно съ своите братя, мжже и близки подъ знамето на комунизма противъ насилническия
мирен ь договпръ, съ който, съглашенската буржуазия почти уби млада България и я подложи на тягостни бедствия
и непоносима мизерия : 800 пролетарии
демонстрираха отявлено и гордо своето
неюдувание прогйвъ българската буржуазия, логромщицата на народните интереси, която си позволи съ неприкрито
лицемерие да устрои и трауренъ день
по случай нещастието, което тя,съ своя
егоиьмъ и непримирима алчность създаде ;
800-тинъ пролетарки
призоваха
като свое спасение революцията — носителка на светли дни за онеправданите и
се заклеха съ борба да създадатъ по
лгугъ животъ за своите деца,
х К.
Т.-Пазарджикъ. На 5 октомврий
'1919 год. Женската
Комунистическа
група има публично събрание на тема —
„Какво донесе лщрътъ
заложни-

прочте декларацията на правителството
1 цитпК• Сялоньтъ бе ПЪЛСКЪ ОТI» мжжс
която беше пълна сь много и голщ
н жени, които беха дошли ля чуять
обирания, коята вь голЬмата
чагть
нещо зя учястьтя НЯ СВ”ИГе близки въ
ще остане само черн > на бело. За ра.
дялеченъ. нечуяанъ край. СлКдь рЬи.тя
ботниннте не се казвз нищо. Техенъ
на др. К. С. събранието взема следната
дългъ е чрез ь организация и борба да се
резолюция — протесть: 1.) Протестира
н^ложятъ и защищать своите интереси.
най енергично противъ прел »телскята и
По дебатите
о бюджетопроекта ц
убийствен«
политика ня целокупната
правителствената декларация отъ страна
бълг. буржуазия; 2.) Иска наказанието
на всички предатели и опропастители ! на Комунистическата партия взе думага
на народа; 3.) Иска немедленото о.водр. В. Коларовъ, които въ своята дву.
бождение на всички плЪнкни и заложчасова речь показа, на какво се дължи
ници, а дотогава правителството да изпълния финансовъ банкрутъ на страната.
плаща най-редовно средства за плениД-рьтъ Коларовъ подчерта, какво виновците и техните семейства; 4.) Заявява,
ници сж всички „десни* и „леви“ пар.
чс само организираната и неспирна бортий вь погрома на страната. Неговата
ба на пролетариата за събарянето на
уничтожителна за противниците речь
капиталистическото господство, те тури
предизвика воя на всички партии безъ
край на всички страдания на работния
исключение.
народъ.
На 16 т. м. др. Н. Габровски говори
За събранието председателка,
по поводъ дебатите на договора за мира.
Неговата енергична и изобличителна речь
Р. Андреева.
направи правителствените и опозициони
Ломъ. На 21-IX. М. Ж. К. група
партии да подскачатъ като ожилени и
свика публично събрание, на което др.
да сьскатъ отъ злоба противъ нашите
К. Пастармаджиевъ говори обширно на
дру»ари.
тема: „Жената въ труда и семейството".
I Хасково. На 22 октомврий бе назСъбранието беше добре посетено.
начено да се гледа делото въ окржжния
еждъ, заведено отъ широките социалисти срещу местния комитетъ на нашата
комунистическа организация, че въ едно
печатано отворено писмо сме нарекли
широкия социалистъ Бозвелиевъ Санчо
Виена. Избухнала е текстилна стачПанчо. Широките искаха оежжданего на
ка. Обявяването на стачката е ознаме
5 наши другари. Партийната -ни Opi НИ*11 '
нувано съ една демонстрация отъ 3500
зация реши тоя день, въ който ще се
текстилни работници и работнички.
гледа делото, всички организирани ра"
Дания. Повече отъ месецъ стачкубот яички и работници да не работать
ватъ работниците отъ пристанищата.
дообедъ, а да се явятъ предъ ежда, за
да изкажатъ мълчаливо нашето възмуИталия. Италиянската камара е разщение отъ тоя общоделски стремежъ,
турена поради авантюрата съ Фиуме, инда еждятъ наши другари и да пречатъ
спирирана и ржководена отъ италиянна делото ни.
ските империалисти. Социалистическата
Достатъчно бе да се разгласи това
партия е устроила изъ целата страна
въ складовете между четирихилядното
масови публични събрания, въ които
тютюнево работничество... И сутриньта
италиянския пролетариатъ е издигналъ
на 22 рано въ 8 часа предъ ежда бе
гласа си открито противъ фиумската
построена величествена демонстрация, въ
авантюра.
която участвували повече отъ 400 жени.
По изпитите и> ъ бледи лица се виждаше дълбоката майчинска любовь, която
се изразяваше въ възмутителното питане : „Кого ще затворять, кого ще еждятъ, тия които ии показватъ пжтц на
Заседанията на Камарата се отланашето освобождение ли ?.. О, не, ние
гать за 20 ноември.
не сме букви мъртви вече. .. ние сме въ
ОбщинскитЬ градски и селски изор^низапията, ние ще се боримъ*...
бори и тъзи за училищни настоятелства
Ето какъ гладътъ и мизерията пръскатъ
ще се произведатъ на 7 декемврий.
тъмата и заблудата отъ изморената глаСто лева подари др ката Д-ръ
ва на жената работничка.
Д. Горбанова за фонда—специална женД+лото се отложи понеже, широкитЪ
ска комунистическа литетатура.
Цен
социалисти изб-feraxa и не се явиха въ
тралната Комунист. Комисия изказва своежла.
Направихме грамаденъ митингь
ята благодарность.
слЪдъ това.
а . X. Кр.
Т. Пазарджикъ. С >едъ осемчасови
Майки, най хубавия подаракъ
за
адски мжки се е поминала другарката
вашитЪ дЬца е сп. Другарче. АбонаПана жертва на хорски клюки. Нашите
ментъ 8 лв. годишно.
съболезнования на опечалените другарки.

М- Канова.

ИЗЪ ЧУЖБИНА

X P O Н И H А

Народното събпание. Заседанията
на народното събрание се подновиха на
10 т. м. Следъ избора на бюрегто, Министръ председателя г-нъ Стамболийски

СофвА. Пхвтмвня

MaiMMakr.Mue н

Обръщаме вниманието на другаркитЪ допненичкй да с< съобразяватъ съ
нанжтвания на редакциония комитетъ,
печатани въ бр. 2 на вестника.
’’
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