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РАВЕНСТВОI
ВШкнкъ на женкП комунистки (тЪсни социалистки) п България

Жената

н политиката.

Днесъ въ ц-Ьлия свЪтъ се развива едно масово движение за участието на женитЪ въ политиката,
за даване на женитЪ изборно и избирателно право. Това движение,
въ което учавствуватъ милиони пролетарски жени се подема и развива
съ бързи крачки. отъ комунистическата партия и въ нашата страна,
която чрЪзъ мЪстнитЪ женски комисия бърза да организира всички
пролетарски жени подъ знамето на
комунизма, да ги въоръжи съ комунистическа просвета и да ги подготви за участието имъ въ политическите борби, ЧрЪзъ които ще защитятъ своктЪ економически интереск Jr
общестзенс положение.
Много естествено е да подчертаемъ, че въ борбитЪ за даване политически права на женигЬ, наи-голЪмо участие взематъ работничките,
т. е. заетигЬ въ производството же
ви, rh иматъ економическа сила,
чрьзъ която ще разкъсатъ политическото женско робство на капиталистическото общество.
ПрЪди всичко, какво нЪщо е политика? Политиката е само срйд
ство на економиката, или друго яче
казано, въ политиката се сблъскватъ
иж борятъ интересите на разнитЪ обществени класи. Попити^ата, това
е борбата за господство о на посилната класа. Политическата борба
е класова борба. Работническата
класа води тая борба съ цЪль да
завземе политическата власть и поср’Ьдствомъ диктатурата на пролетариата м преобразува днешната
наредба отъ капиталистическа въ
социалистическа.
Буржуазната класа въ тоя моментъ е го подарь на политиката.
Днешното капиталистическо общество, което се крЪпи върху частната собственост^ разполага съ всич*
ки средства нуждни да я крЪпятъ,
като властелинъ. Така напримЪръ,
народното събрание е институтъ,
гд^то се иареждатъ законигЬ ; то е
така устроено, че всички закони,
които се коватъ въ негог сж приу

годени, да пазятъ интересите на господствуващата класа
Наистина, това е единъ изборенъ
институтъ, членоветВ му — народните п )Ьдставители, се избирать
on народа, но начина на избиране
е такъвъ, че това народно представителство, което се праща, съвсЪмъ
не отговаря на народната воля, особено въ тоя момей гъ. Пролетарски
тЪ жени, които извършиха такава
ц^нна работа, около изборитЪ за
народни представители на 17 ав
густъ, си спомнятъ много добрЪ,
какъ тогавашната полиция на широкия социалистъ Пастуховъ, арестуваше комунистигЬ агитатори ; какъ
ги затваряха, искаха
имъ големи гаранции отъ хиляди лева и
ги поставяха пръдъ невъзможность
да се освободятъ отъ ареста : Какъ
не ни позволяваха предизборни пу
блични събрания и пр. пр.
Но както и да е, тая камара сега, това народно представителство
ще гласува закони, чрЪзъ която ще
се управлява нашата страна. /Много
естествено е, че тя ще гласува закони, които да уреждатъ отношения
та между труда и капитала, т. е.
между господари и работници като
се запазятъ прЬди всичко интереси
гЬ на капитала. Ще гласува закони
за уреждането стопанския животъ
на нашата страна ; За уре кдане данъцит'Ь, училищата, съдебни и много други подобни закони.
Рсички тия закони, прЪдметъ на
политиката прямо, или косвено заеЬгатъ женитЪ, а най-вече женигЬ
на пролетарската класа.
Днесъ у насъ въ България имаме осемстотинъ хиляди работници,
отъ които повечето отъ половината сж жени Има даже производства,
каквото е тютюневото, гдЪто на 100
работника 70 сл жени; въ цветарското и шапкарско производство 80
на сто сят. жени и пр.
Върху тия хиляди работнички,
както и върху работническата класа
въобще законодателната политика
по отношение се стоваря всичката
тяжесть на буржуазнитЪ закони, гла
сувани отъ народното събрание съ
ц'Ъль да се увековечи - експлоата
цията на труда и се стоварятъ да
нъиитЪ върху работническата класа
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Пролетарските майки и бащи лонасятъ постЬдипнтЪ на училищната
политика за своитЪ д+ца. Всички
жени, мжже на труда се изправятъ
прЪдъ наказателните закони за из
вършенц дЪяния несъвместими съ
капиталистическото безредие, наречено общественъ редъ и съ безподобния мораль на днешното капиталистическо общество. Е добрЪ, на
кое основание тогава слч лишени
женигЬ да участвуватъ въ политиката и да влиять върху нея, когато
всичкн влияния и резултати на политиката засЪгатъ тЪхнитЪ интереси
и общественото имъ положение ? Защо буржуазнатата политика иска отъ
пълнолетниrb жени да се подчиняватъ на политическите наредби и
на законитЬ, когато тЪ не сж участвували въ политическите борби и
не сж упълномощавали и избирали
никого, да създава закони и политически правила за тЪхъ — женить.
ТЪвъ политическо безправие за женитгь, което днесъ поддържа капиталистическото общество е едно
отъ най-жестокигпгь насилия и безчовгъчно робство за пролетарските
жени, Ето защо, въ тоя моментъ
комунистическата партия, която се
бори за премахването на всЬко безправие и онеправда^е. развива една
деятелна агитация за участието на
женатЪ въ политиката, за даване изборни и избирателни права на женитЬ.
И въ тоя моментъ, ние женитЪ комунистки извикваме : Политическото
безправие на женитъ съ нишо сериозно не може да се обоснове и
оправдае, то е една обществена несправедливость при днешното масово участие на женитЪ въ производството и въ економическитЪ борби
Политическото правно изравнение
на женатгь съ мжжетгь се налага
отъ общественитгь нужди, създадени
отъ економическото развитие и отъ
интереситп> на пролетарската класа.
Да, участието на женитЪ въ политиката се налага и отъ интереситЪ
на пролетарската класа. Нима, же
нага работничка не е подхвърлена
на сжщата* експлоатация,? на същото несигурно и не гарантирано утрешно материално, положение, както и
работника? Отговорътъ е утвърди
теленъ. Като тъй интересътъ и край
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пата цЯль на пролетарската класа,
— премахването на днешното общество чрЯзъ завладяването политическата власть отъ нея — повелява
въ тоя моментъ жената да настмчи масово въ полити ата НЯма ко
лебания за пролетарската жена, за
работничката, че тя трЯба да бжде
безучастна зрителна въ политическите борби, които тъй бурно се
извършватъ прЯдъ насъ. Вниманиего на работничката — жена въ тоя
велик ъ моментъ е насочено, какъ
именно да се подготе* тъ по-бързо
женскитгъ маси за пргъдстоящещо
имъ участие въ политиката. Това
внимание, впрочемъ» се излива въ
грамадната организациона и просветна работа, която трЯба да развърнатъ организираните работнички
подъ знамето на комунистическата
партия, синдикални съюзи и женски
комисии между стоящитЯ вънъ отъ
тЯхъ пролетарски жени.
Нека винаги помннмъ, че нашето
политическо, екон*мическо и полово робство ще падне само съ възгържествуването на комунизма, който съ вихрава воля върви къмъ събарянето на днешното капиталистическо общество, нашия подтисникъ
и господарь. Така че, свЯщенъ дългъ
ни се налага да се отдадемъ съ
всички сили на работа тежка, строителна, на мжжка и неуморна въ
служба на комунизма. Конто работничка и пролетарска жена още стои
извънъ борческите редове на комунисткитЯ жени, тя е врагъ на политическата си, економическа и по
лова свобода.
Ана Май.

Тютюноработничката у насъ.
НЯма вече у насъ хора, които да
отричатъ, че жената и у насъ взема
участие въ произвсдствсто наравно съ
мжжа. Едно стъ видоветЯ производства, гдЯто най-много е заетъ женскиятъ трудъ е тютюневото произведство. Тююнеэи фабрики въ България
сжществув«тъ еще отъ прЯди освобождението, но моперни по голЯчи
заведения има отъ 30 35 години. Но
докато до прЯди 30—35 години тютюневите фабрики се брояха на пръсти 5—6 и нгй мне го 8 стъ тогава
насамъ тЯ достигнаха нгьколко десятки: почти въ всЯки по гол) мъ градъ
има по една, двЯ. три и псвече такива ? фабрики, които сбработватъ и
ириготовляватъ ^ютюнъ и и«*г?ри изключително за вятргъшна консумация»
Съ увеличеното търсене, сб>че, на
българските тю'юни въ чтждитЯ пазари, наредъ съ тю юневитЯ фабрики
почнаха да кикнатъ и единъ другъ
видъ тютюневи з<ведения —така наpt ченитЯ тютюневи складове за
сортиране и приготовление тютю-
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ните за износъ на листа. За пръвъ
пдть такъвъ силяоъ. доколкото зняемъ
се явя въ гр Хасково въ 1890-тЯ го
дини на нзяЯстнята Ачстро-унгарска
компания Херцогъ и Cue която имаше
такива складове въ Турция (Сол »нъ,
Кавала и пр). а по-послЯ и въ Дупки я Азъ като ученикъ еще въ Хасково пемня, когато се появи тоя складъ
това 6Я едно р>дко събитие
за
града. Отначало боязливо, но поспЯ
постелено бЯдната градска маса въ
Хасково почна да нахлува въ склада,
наредъ съ малкото мжже женитЯ —
дЯвици, дЯиа и стари жени се впрЯгнаха на работа, за да добиять н1 коя
и друга пара. Първоначално надницитЯ
бЯха 30 - 40 стотинки за момичетата
и до 1 — 1 50 и рЯдко 2 ля. за майсторят Я мжже. Но минаха години. Ч/ж
диятъ кяпиталъ, подушчлъ евтиния
трудъ и цЯннитЯ тютюни въ България, се втурна бЯсно да основава тютюневи складове, които привличаха
съ стотини работници *• главно жени
к дЯца съ една неимовЯрно низка
надница. Въ продължение на 5—8—-Î0
години слЯдъ първия складъ въ Хасково се основаха оше 10—12 склада
за сортировка на тютюнь И днесъ
(отъ 1914 г. насамъ) въ Хасково има
около 15—16 тютюневи складове. Благодере ие на факта, че Хасково е
единъ доста населенъ градъ (15-16 000
жители), преимуществено еснафжо население, ксето поради пропадането на
занаятите, .освободи* и създаде много празни ржцЯ, — благодарение на
тойа тютюневите складове намериха
скоро годна почва и евгинъ тр/дъ.
Ата, на редъ съ Хасково, и другите
центрове станаха благоприятна почва
за изникване на ткгюневи складове.
Пловдивъ веднага отвори обятията си
за пласирана на капитала въ тютюневото производство; Дупница сжщэ
се изпълни съ такива складове. И заредиха се: Варна, Русе, Т. ГЬзархжякъ
Харманли, Сливенъ, Б'рисовградъ, Сг.
Здгора, Ссфия. Горня Джумая безъ
да говоримъ за блаженоизчезнапите
отъ българска територия ткгюневи
центрове — Гюмюраж<на и Ксанти,
гдЯто имаше повече отъ 20 "кладове
съ не по-малко отъ 10 — 15 000 работници, изключително жени и деца.
Днесъ за днесъ Пловдивъ, Хасково,
Дупница, Горня Дкумая, Ссфдя, Bipwa
Шуменъ, Русе сж главните центрозе,
дето тютюневото произв дство е по
гъпнало съ десятки и стотици милиони калиталъ и десятки хиляди работнички. Въ н рмалнк времена въ X сковскитЯ тютюневи ф брики и главно
ектадеве сж заети не nr-малко отъ
1000—1200 работнички. Вь Пловдивъ
дею напослЯдъкъ се коицектрнратъ
тю юневите складове за екгпортъ (има
не по-МйЛко отъ 15—-20 склаоя) сж
заети не по малко отъ 2000—30.0 ра! ботнкчки.
8
Но което е главното при това про-

изводство. то е рзобщо преобладаю
щия женски трудъ въ него я то ма
ловъзрастнитЯ жени—момичета. An
чниятъ за печалби ка 1игалъ намира
най-голЯма смЬтка да си служи тукъ
съ женски трудъ, защото женитЯ сж
били и сж, за голЯмо съжаление, най
податливия еламентъ, най-малко съпротивла ющия се на жестоката каги
тапистическа експлоатация. ЖенитЯ
работнички се заповоляватъ съ п<^
малки надници и тК
безропотно се
примиррватъ съ най-лсшитЯ и иехи
гиенични условия. Печално но фактъ!
Вь това отношение тЯ се явяватъ
конкуренти на своитЯ събратя — мж
жетЯ работници и по такъвъ начяьъ
намалявагъ надниците, усилватъ еи
сплоа^ацията.
Живота ка тютюноработничката
въ фабриката и сктядовтЯ е сжщин
ски ацъ: едвали има други видове
произасдзтвч които така немилостиво
да подкосяватъ силитЯ и живота на
работничката, както тука. Азъ въ качеството си на дългог^дмшенъ инспекторъ на труда винаги съмъ ce
поразя« лъ отъ страшно непоносими
тЯ усл вия на труда въ тю юневитЯ
фабрики складове, на сжщото сж се
натъквали и другитЯ инспектори, кои
то сж интересували искрено отъ ра
ботата си. Вь тютюневите фабрики
има нЯколко процеси,. нЯколко
ти които въ разлита степень всички
сж вргьдни за здравето и живота:
сортирането на тютюна, ргъзшето
му. пълненета му еъ пакети, правенето на папироситгь и особ но така
наречения „хаомтмъ*. „Харманьтъ" е
пр.сто една пущллка отъ пр хь и никотянъ. Обикновено при тая работа
се поставятъ възрастна мжже, из понеже нашитЯ тютюневи фабрики не сж
никакви специални здания за такива,
а приспособени други здания за „фабрики*, затоза и разни гЯ процеси,
отделения сж почти заедно — всичко
се извършза сбор. Сгаричтъ гаконъ
за женския и детски трудъ и указъ
№ 63 огъ 1906 год. изрично заирЯщава да работятъ жени въ тия опасни за здравето и живота отделения,
обаче всички писани нареждания си
оставаха мъртва буква. И по такъвъ
начинъ КнЯхкигЯ женски организми
вЯхнатъ и чсзя ’ат ъ . Нвма по изгощени, по«блЯди, изпити отъ тЯлата и
обэязитЯ на българската тютюноработничка. Но за това доаринася^ъ и
нарздбптЯ ка акцизнигЯ власти Знайно е, че при тютюневите ф1брики и
складове има поставени контрольори.
Т >ва сж хора облкневено съ низка
култура — но изieгени партизани и
бездуш <и сжщества — които проявяватъ нечувана жестокость спрямо живота на тю'юневитЯ работнички и
работници. Озикновеио нвлеаие е контрольорите да зжлючв гтъ по обЯдъ
работниците въ ф>брнкигЯ и складояетЯ — зашотс не и скат * да си на-
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яргаятъ труда да ги контролират* —
е откватъ по домовотЪ си или в*
.гъсЪдните кръчми, а въ това воЪме
работничките Визползуватъ обедната
си ;ao4FBira* затворени въ фабриките.
Друго щеше да бжае, в ко ф брмкантнге оо загрижеха и опр^д^леха особи и салони, стаи ва почивка или
>бедъ, но гиЪ сж такива фабриканта!
Д работният* день? М<каръ по за
жонж»е на труда той днесъ и да е 6
-аса дневно въ тря заведения факти*
"acut обаче том е 8 и повече часа.
Дълъг* работенъ день, почти никаква
почивка, низки надници, най-нехиги«
енвччи условия въ самото произвзд*
СТЭО — ето картината! И при тия усяобкя туберкулозата и смъртьта сж
сигурните последици. И какви майки
а какви деца ще имаме—ясно е—изроди! Но кръвожадният* капитал* не
яска и да знае за живота на работничката и за нейното дЪте; той иска
само печалби, па макар* тия печалби
« да се добиват* чр%зъ труповете
за работниците.
Тютю кора бедничките. както и всички други работници, могат* да добият* по-сигурни условия, по-добър*
кивотъ само като се организират*
еъ работническите професионални синдикати и етюзи и чрез* органмзациите ск да налагат* свсите искания. Но и самит* работнически професионални орюнизации не требва да
спират* само ту<в—стремлението на
все^а тютюнорг ботничка требва да
бжде» чрез* професионалната организация към* социализма и комунизма.
Сако като се сгрешат* веригите на
наемния труд* и се устрои социалистическото и комунистическо царство,
само тогава работническата класа ще
се почувствува господарь на своите
еждбини.
Свестете се, тютюноработнички!
Прегърнете знамето на комунизма!
Организация и борба! — ето вашият*
яозунгь, ето вашият* пжть! Д-ръ Д Т.

Жената и избзрнитЬ борби.
Победата на комунистите въ законодателните избори б!ше голема бор
бата се педе стъ широките трудящи
маси въ страната съ грлЪмъ жаръ.
Работндпате се проявиха смЪло, активно.
Тукъ е местото да направим* прЪгледъ на това щ-* извършиха жените
в* тази борба. Жените кскунистки
взеха организирано участие въ борбата, те водиха агитацията въ рабj Tмишките семейства, но трудящите жени
не се проявиха така, както би требвало да се прояви майката, жената и
сестрата на загиналия, осокггения отъ
войната, н% заложеника що в пачи далеч* веригите на роба, гъшата агитация я не можа да се разрдсгне до
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там*, че угнетените, язмжченя жени
да ги пр ипо мни м * и сметка за всичко
да схванат* изборната борба като епида потърсим*. Тр>бва ла наарчвимъ
зод* отъ класовата борба на трудя
всичко, щото жените на труда и р?.*
щите се маси. И въ тази борба тре
берат* веднажъ за винаги че другь
бяа работническата класа да се пропж ь за спас* ко нЬма, ссвЬи* този
яви цела, т. е. съ участието на макойто сочи комунистическата партия
жа, жената, та даже и детето, които
Трудящите жени требва да издигнем*
сж един* важен* фактор* въ произдо разбирането, че те по положение
водството и въ живота
и берба принадлежат* къмъ работническата класа и да се втурнатъ в*
Жената, която изнесе прЪзъ войборбата за щастието на семействата
ната целия икономически животъ на
ся за жявгта и здравето на рожбите
страната, която днесъ понася големися.
Кецж
те тяжести на непоносимо скжпня
животъ, тя, която вижда изражданията и смърьта на своите рожби, би
требвало по време на изборна)а борба да я видим* стекла ее масово на
събранията, митингите и манифестаКатастрофата въ мината Перциите. Въ деня на самите избори на
ник*. На 3 т. м. въ един* оть зясамото изборно место съ червено-вибойге на рудника мБ%ли брФгь* изнени бюлетини въ ржка да води агибухнал* пожарь, зз да се потуши потацията всредъ избирателите мжже.
жара, било заповедано да се зазида меТя требваше да се яви и високо
стото при забоя, без* да се даде возда каже на господарската буржоазна
можность на работниците таи* да изкласа: „Ехъ, ти класа на гнега, моилетать навън*. Извадени сж 5 души
те другари сж тук*, но без* менъ
мъртви и около стотина полумъртви.
трудящата се класа не е представена
Големото нещастие лодигна буря
напълно. Азъ съмъ важенъ фактор*
отъ негодувание въ работниците, коего
въ живота, аз* съмъ навсекжде съ
се изл1 въ импозантно събрание. За
моя jругарь и творя благата на жимигъ рудниците опустеха. Въ 2 ча^а
вота, азъ съмъ даже тамъ, гдето моя
сл!дъ
обЪдъ петчилядната рудничарска
слабъ организамъ не би требзало да
маса, подъ ржководството на руднибжде поставен*. Щэмъ това е тъй,
чарския съюз* об-ви стачка съ следазъ. се намигам* въ борбата в* полните искания: 1) Анкета за нещастието,
за на моята класа, да усиля нейните
като се взематъ всички необходими мЬрредове, да изпратя чрезъ агитацията
ки за предотвратяване за напрЪдъ на
си повече представители на работни
подобни нещастия; 2.) Н^медлено и точеската класа, които достойно ще зачно изпълнение на подписания отъ м-ръ
щитят* нашите общок тассви интереБуровъ протокола и 3.) С шрание проси. За мене вие не можеге да мисливокациите. отъ страна на дирекцията.
те, защото за взе* е безразлично, кой
СлЪдъ 54 часово стачкувание стачката
ви дон»ся печалби и гхоленъ живот*
се прекрати съ yentx* за работниците.
мжжътъ, жената или детето на тази
жена, което е принудено отъ мизери
Погребението на жертвите се изята на 10 години още да отиде въ
върши на 4 т. м. въ 3 ч ка слЪдъ обЪдъ.
работилницата“.
Шесть хиляди рудничари съ свалени
шапки и др. две хиляди жители на Пер31 о жаление голема часть от*
ник ь съпроводиха жертвите. На гроба
трудящите жени пропустив xi момента
се държаха речи отъ др. др Г. Димивъ изборната б рба да кажатъ своята
тровъ, Хр. Тодовичевъ и Ал. Миленовъ.
дума и чрЪзъ агитацията да издигнат*
гласъ на протест* за своето безпраЛевски. Ограбване работнически
вно и политическа плдчененость.
трудъ. Работниците заети въ товарянието на захарното цвекло отъ гарата,
Това, коею не стана по време на
болшинството отъ които сж жени и д!ца
законодателните избори трЪбва да ce
сж подложени на ограбване. Предприизвърши въ поедегоящите общински и
емачите взематъ за иатоваряние на цвеокржжни избори, които загЬгатъ по
клото отъ фабрик 1нтите по 6, 8 и 10
очебийно жените като майки, работлева на тонъ, те го препродават ь на
нички и домакиня.
други по 4 лв., а те на други по 3 л в.
Дэугарки, изборите за общински и
а некога и по Г50 лв Така че, работокржжни с*> ветници наближават* трениците, за да искаратъ по 5 или 10
бва да се стегнимъ за предстоящата
борба и да се хвърлим* въ нея съ лева надница, която не имъ стига за
хлебъ само требва да работать деновсичкия жаръ на боркини. Ние треб
нощно.
ва да вдигнем* на кракъ трудящите
Време е работниците и работкич”/,
се женски маси и да направим*, оноките да подирять своята организация и
ва, което пропустнахме да сторим*
организирано да се борятъ против* малвъ миналите избори. Въ наша полза
ките и големи тЬхни обирачи.
сж делата на буржоазните общински
ХаСКОВО. 4000 тютюноработнички и
съветници и оная защита на галкото
работници сж въ сгачка Пожелаваме
съветници — комунити из* общините.
имъ пълен* успех*.
ТрЬбва да ги изнесем* пред* жените,
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Карлово.

Обинеияг! пр!ви блмяо
гдииъ м4цтиъ стачке кв текстилните
рвбоТН1«Ц*(И К рв5оТНИ1К СТ RBBVpm* СЪ
усп1х^. Овчнумтв 1ВП души
Русе. PiAoiHUIIWV! ОТЪ WBtBpHBli
фабрика ив брпй 740 думи CÄ ВЪ СТВчка. Испратекит! on алвстига въ услуг*
а* фабричното управлеииа стражаря
глспвп. аобнтъка и яоатъ краямт! не
фабртта

Оргаииэационенъ

животъ,

Вядинъ. Напит, просветители» женска комунистическа група брои 120
членки, npinwMHO домакини-работнички:
жимчкн, работнички въ вемледЪлието
и учителки. Несносима животъ ги подтикна къмъ организации и борба. Съаиавайкн нужлата отъ просвета, Ti piинха веки» неделя да правятъ събра»
«ия. Събранията ставать въ работи, кдубъ
.Искра* и въ домътъ иа др-та Арсова.
Презъ изтеклите две тримесечия
групата е устроила 22 събрания по
разни въпроси, конто вълнуватъ жените*
работнички
На 12 м. м. предъ доста добре посетено събрание др. Т. разви на лост жпенъ sa другарките езикъ темата:

.Работническата класа иучилащето*
Станимжка. На 2 т. м. женската

комунистическа група устрои публично
събрание, въ салона на училището
„Патриархъ Евтими*, на което нашата

отлична др ка А. М. говори на тема:
Положението, пр!дстоящит! общински
избори и жената. Другарката ораторка
подчерта необходимостьта отъ участето
на жената въ политиката. Ядената пролетарка тр!бва да подеме енергично
политическата борба така, както и мжжътъ пролетарии за поскорошното съ
баряне на капиталистическия кървавъ
строй и изграждането на новия — комунистическия, кжд!то жената ще се
почувствува напълно свободна и ше има
възможно.ть да непълни достойно задт лженията си като майка, възпитателна
я другарка на мжжа.
Събранието б! много добр! посетено. Р1чьта на другарката б! изслушана съ внимание и възсторгь.
Сл!дъ об!дъ сжшата др ка устрои
конференция съ организираните жени
отъ която конференция ний станимжш кмт! комунистки почерпихме добри
уп&твания за предстоящата ни просветна д!йность.
С Ахранова

Харманлийв На 31 октомври т. г.
по инициативата на м!стната комунистическа женска комисия свикахме публич
но женско събрание, на което др-ката
А. М. говори на тема: »Жената въ
днешното общество“. Още на опр!д!ления часъ клуба се оказа т!сечъ да
побере всички посетители, поради което
събранието се развърна въ мит инг е .
Пр!дъ повече отъ 1000 жени и
мжже на труда др-ката обрисува поло-
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жгнм! то яа женят• работничке въ днеш
илтл обшестоо, ими гид тояуягмт! яа
Българската Комунястямеска партия, като
единствена носители* па свободата иа
угиетеннтА женя
Т. В Г«гдва
КариобДТЪ
Въ началото ня м.

мартъ се тури основа на женско мля
дежкия ни кржжекъ «Рова Леке«*бур!ъ*, който си попади яа пълк ля
и роса! щя вя и буди съвиачяето иа пролетарски?! жени и д!па, да ги неправи
см!ли борим те сМилия комунистически
идеалъ. Осиовеиъ само съ 15 членки
крвжока достигна до 70 членки. Д1й*
нопъта иа кржжока се изразява въ 14
събрания съ реферати. Кржжока вае
най-живо участие иъ проагигирванието
на всички партийни акции и особено
въ избирателната борб». Почти кич«и
другарски еркщи и вечеринки сж изнесени отъ чл. на кржжока. Кржжока
прави свонтЪ събрания в:Ъка неделя
и» 3 ч. сл. обШ. На 12. т. м. др.
Н. Костова чете своя рефератъ .Организация на жената*.
Ange
^■^■■вияеягввяиявваяив

ИЗЪ ЧУЖБИНА

Женското социалистичесто движение въ Германия. Работничкут!

въ Германия до 1907 год. се организираха отд!лно оть G Д- партия затова, защото законит! зарбаняваха на
женит! да участвуватъ въ политическит! организации»
Когато закона се узм!ни и женит!
можеха да влизатъ въ партията, въ
Нюрнбернския гонгресъ се лодигна
въпроса, тр!бва ли-женското движение
да запази своята организация за пропаганда и агитация между женит! или
да се разтури?
Сл!дь дълги разисквания конгреса
р!ши, какво особенна пропаганда меж*
ду женит! е необходима, тя се налага.
И затова н!мскит! работнички влизайки
въ партията, продължават ь да водить
своята енергична работа за вербуване
нови членове за политическата и економическа организации на пролетариата.
Въ партийния уставъ б!ше прибавена
нова точка (4), споредь която вс!ка
партийна организация, която има членки жени, тр!бвя да избере по една
пр!д:тавителка въ Ц. Комисия на партията. Т!зи представителки иа женския
пролетариату ржководятъ агитацията
ср!дъ работничките. При всЬка м!стиа
партийна организация има груг.а за
пропаганда между женит!

ХРОНИКА.
Народното събрание. На 8 т.
Народното събрание б! свикано да чуе
доклада на Т. Тодорол> за мира, който
той донесе въ окончателната му форма.
Дневния редъ б! доклада, разисква*
нията по договора и иктерпелацията на
стамболовиста Б. Боевъ по аресгит!,

Upon /.

които ’равчгектяого предзрис и н
кои отъ внкпвннингК за катастрофгг
и войната. Докладът* си г. Т. Год
ровъ лале ял 9 т. ш. пр!ди об!дъ

СлМъ об*яъ станаха разисквания яър
ху яоговорътъ за мира. Отъ страна ш
Комунистическата парламентарна гру.
говори др. Д. Бли осят, кой го иетуки
че докладваното отъ г. Т. Тоаорою и
е н!шо ново
Подчерта, че мира и
само не е смекченъ, както иашт! яьР
ЖЯЯМИ1Н залъгваха масит!, но е
Испкна сервилиатя политикя м
ксички приятелства, които упраялявяж
България отъ елка година конто няпряяи

всичко, зя да засяид!телст»уватъ cowr
смиреностъ пр!яъ стглашението
Ущ
тр!бихя всички насилия, проливаха рв
ботническа крояь. задушена нарогни
гласъ съ цензура и военно положениа
т! тьпкна таконит! само и само ла от
немагъ и п пчатъ свобрлата иа пр<лесп
и борба иа народнит! маси подъ ли
мето иа комунизма. Сл!ль като обсгойно
се спр! на adeMCKponua^ia^t из коите
Т. Тодорояъ възлага поел!днит! си иа

дежди и * лигата на народштъ*
ораторъ завърши: само демокрацията и
милионни г! работнически маси може х
пов/1ияе зл изи!иението на условията
мира. Свобода из народи г! и траеи
миръ може да създаде само тържествот
на болшевизма. Сл!дъ тояа др. Д
Благоевъ прочете протестната декяара

ция на комунистическата, груш
договора за мира.

•Народенъ' еждъ за виновницит! на войната. На 4 т. м правители

ството, на чело на което стоять водачит! на землед!лския съюзъ предприе
ха масови арести въ столицата и нровинцйята на министрит! отъ Радославова кабинета на членове оть радоелзвовото болшинство на генерали журналисти и др. които подържаха правителството на Радославовъ. Арестувания^
продължавате Народнит! маси ще яоср!щнатъ съ радость вс!ко сериозно
издирване на виновници?! и т!хнотс
наказание. И ний сме за наказване виновниците, но кои са т!? това сл.
всички управляващи до сега буржуазии
и дребно буржуазии партии, начинав
отъ Радослависти, Народници, Цанкови*
сти Демократи, Стамболисти, Радикал

Земледелии и Широки социалисти«. tW
лн всички т! гласуваха кредити за войната, нали т! всички дадоха
и подкр!пиха политиката на Радославова. Ами нали т!зи сжщия партии
днесъ подкреаать сжщата националистическа политика? Тогава! Кой кого ще
ежли? Или това е прахъ въ ачит
на народни ! маси или предизборна шз
шарма. Виновнициг! на катастрофата
н!ма да получать наказание о:ъ
роди 1й “ ежд ь на вчерашнит! и днешш!
управници. См 'ия за това гол!мо пре-1
стъпление на целукупнатл буржуазия л
нейнит! партии вд!с«и“ и жльви“ може
да бжде и е. само — комунистическата
партия — партия на изрода

