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ВЪстннкъ но женил комунистки (ткни социалистки) въ България.
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Общинската програма из Комуаистичвнша партия.
На 7 декември ще станатъ избори за общ 1нс<и съвети. Комунистическата партия навлиза въ изборната борба съ своите революционни
лозунги, съ максималната изборна
програма.

Какго общата, тъй и специално
общинската програма на нашата партия сж насочени не да кърпя гъ фалиралото буржуазно общество, но
да го преустроя гъ издъно на кому
нистически начала. Програмата на
Комунистическата партия днесъ и
по сущность и по цели е революционна. Даже и близките ни партийни искания по отношение насжщнигЬ ежехневни нужди на работническата класа приематъ рсволюционенъ характер ь и цЪль, защото
при пълната анархия днесъ въ про
изводство и размена, те не могатъ
да блдатъ задоволени.

Работническата класа, жените и
децата на трудящ ш се на род ъ гладуватъ, търлять сгудъ, безъ жилища, голи и боси ходятъ. Тези въпиюши нужди революционизирагъ и
можете, и женить, даже и децата
на пролетариата. Поради неспособностьта на днешната държава да се
справи съ тЬзи нужди и бЪхствия
ла прохетариата и мало ъмотните, тЬ
cä принудени да се борятъ за завладяването на държавната власть,
за да могалчъ чръзъ своята работа
ническа съветска власть да органазиратъ права лно ярои зводств вто> р гз-

мечата, разпределение на продук- i
тате, поп храна и ip. и по тоя начинъ да се спасятъ отъ израждане
и смъргь.

Борбата за завладяването на общините е часть отъ общата революционна борба на Комунистическата партия. Съ завладяването на
повече комуни отъ пролетариата
буржуазията се лишава отъ една
важна опора за своето господство.
Общините бЯха гнЬзда за плад
нешки обири и злоупотребление отъ
страна на местните партизани, търговци и спекуланти. Пролетариата
като завладее общините, ще изгони
отъ тамъ досегашните с бщинари
бандити, ще пресуши единъ източникъ за грабежъ и забогатяване на
буржуазнитЬ партии. Новите червени комуни ще бждатъ верна и
сигурна закрила на работническите
интереси.
Работническите комуни
ще бжтатъ една нова и здрава пози
ция за революционния пролетариатъ.
Подпомогна гъ ефикасно отъ своите
Комуни пролетариата ще добие нови
сили и средства да щурмува и разтърси по-осезателно главната капиталистическа крепость — държавната власть и най-после да я пробие и превземе.
Нашата общинска програма е пропита именно отъ тая революционна
цель. За да бжде изпълнена тя,
първото наше искане е автономия
на общините; да бждатъ^тЪ независима отъ централната власть. Аомуните да принадлежать на рабатящия народъ. Избиратели и избираеми да бжд imb всички работящи
мкже и жени. Лишаватъ се отъ
изборно право всички, които не работятъ и живеятъ отъ чуждъ трудъ.

Комуните
добиватъ
средства
чгтЬзъ прогресивен» данъкъ върху ка
питалитъ и приходите и отъ частична или пълна конфискация на
едрите предприятия и богатства.
Премахване косвените
данъци и
освобождаване рабо ницитЬ и малоимотните отъ всЬкакви данъци
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„РАВЕНСТВО“
ИЗЛИЗА 2 ПЖТИ МЪСЕЧНО:
на 1 и 15 числа.
Годишен*!« абономенть 9 леви, за 4
месеца 3 лв. Еди hi. брой 40 стиг.

Всички суми се изпрлщагъ до
Общото Работническо Кооперативно
Дружество „Освобождение“, София.

Ръкописи се изпрашатъ на адрссъ:

Т. Киркова,

СОФИЯ, ул. „Ботевъ“, № 49.

Работни чески те общински съвьти поьматъ грижата да организиратъ про"3вод.твито и размената,
при съдействието на професионалните съюзи и работническата кооперации. Те отварятъ обществ* ни ра
ботилчицип предприятия. Ча.тнитЬ
концесии се прЬмахватъ.

Съветите поематъ изцело грижата за организиране прехраната
и облеклото на населението. Кочфискхватъ всички предмети
отъ
първа потреба и ги разпреде лятъ
равномерно между трудящите се,
при съдействието на работническите кооперации. За тая цель Комуните отварятъ складове, магазини
трапезарии.
Комуните разрешаватъ жилищната -криза. Създазатъ квартирни
комисии отъ работници и малоимотни; съставятъ статистика не жилищата и населението; експрощ ииротъ
големите домопричежа^ия; отнемате излишните и служащи за
луксъ и раз и удоволствия помещения и настаняватъ въ техъ работническото но селение. Споредъ нуждата, строятъ и но и жилища.
Комунистическите
съвети
ще
предприематъ обширни грижи
за
благоустройството, водоснабдяване,
осветление, канализация, санитарно
подобрение на градовете и селата,
особно на крайните квартали. Безплатно лекува»е и лекарства; общински болници; удобни и безплатни домове за родилки; приюти за
бедни работници, деца и старци.
Безплатно образование; снабдяване
всички учащи съ храна, дрехи, учебни пособия съ обществени средства;
построяване хигиенични и удобни
училища.

Съветите се грижагъ за пълна
и всестр нна защи а на работническия женски и дп теки трудъ; подобрение заплатите но общинските
служители, работници и работнички; гарантиране течната прехрана и
обл+кло чрезъ общински магазини.
Покровителстсуватъ работничките
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Страница 2.
n чиновнички*майки: давать дълъгъ
илащшъ отпускъ на родилките.

Комуните

подкряпятъ работниорганизации и
тяхната
дввагъ
безплатни помя

ческитя
борба:
шення,

имъ
осветление и отопление за
събранията имъ; отварятъ работни*
чески библиотеки, читални, просветни курсове.
За своята защита Комуните създаватъ общинска милиция, която
дЪйствува подъ контрола на съветите и въ интереса на трудящите се.
Кога то пролетариата завладее и
държавната власть Комунитя ще се

развиятъ въ работнически и сел.ки
съвячш, на които ще принадлежи
цгыата власть. Те
бждатъ апа-

ше
рата на пролЪтарс ата диктатура,
на Комунистическото общество.
Дългъ се налага на всички работнически жени и домакини да взематъ най живо участие въ близката
изборна борба. Да се турятъ въ

пълна услуга на партии ни тя организации и квартални секции

Да
разнесатъ .Работнически вестникъ“,
„Равенство*, нашите брошури, изборни позлви и бюлетини въ всмки

работнически

с ьмейства,

между

Другарки работнички и домакини, чрезъ вашето
съзнание и преданность спомогнете
за победата на Комуните! Колкото
повече Комуни изникнатъ толкова,
вашата и на децата ви мизерия и
гладъ ще бждатъ намалени, толкова
по-близка ще бжде нашата крайна
победа.
Бр. Илневъ

всички работнички.

Рабстяички, майки и жени па труда!
Свмо няколко д«и ни делятъ отъ
деня на изборите за общински съветници и училищни настоятели. Избирателната борба е въ разгара си. Господарските партии озлобени отъ успехите на нашата партия - Българската Комунистическа партия на
17 августъ т. г., влемкъ всички мЪзки да завладеятъ оти< во общините и
отнево да коагтъ наредби, съ които
да потискатъ, оголватъ, изгладняватъ
и о рабватъ работническите градски
и селски мг си
Робини на труда! Вий, които въ
тъмни зори напускате кжщата и отивате въ фабриката, работилницата или
полето, да създавате бог. тства за чор
баджиите; узкгоряаате тЪмъ и на семействата имъ Щастливъ и охолен,
животъ оставяте сво-Ti деца да се
въспитеватъ на улицата. Заплатата

Bj (ft 8.

не ви стига за иай-иеобхояямото въ
живота. Измдчеии отъ тежкия дневекъ I
труиъ вечерь се аръшате лома, га- I
зите квлъ до колени, за васъ нема
трамвай, нКмя електрическо осветление, живейте въ влажни и тъмни not-

земия и куптори плащате колосални
наеми. Съ месеци не виждаме месо,
захарь, сирене, масло и др. продукти
отъ първа необходимость. Ходите дрипави и боси поради ужасната скжпотия нв обувките и облеклото. Зъзните

отъ студъ, зашото единъ метъръ дърва струватъ 150 лева.

Всички вие жени на труда требва да анайге че виновници да вшчкч
тия ваши страдания сж и буржуазните
общински :ъвЬтн които не се грижатъ за работнидить и не искать да

знаятъ за техните нужди и стр*да
ния. Общинските съвети до като сж

въ ржцете на господарските партии
не чакайте никакво подобрение на
своя халъ, сносенъ животъ.
Господарскитя партии и пиьхни-

тя агитатори се подм^зватъ около
работниците — вашите мжже, братя
и бащи, докато имъ зематъ гласовете,
а щомъ спечепять изборите забразятъ саоите обещания. Неиоже да бжце
иначе, те сж хора на господарската

класа, за това те

защищаватъ

само

нейните интереси.
Изммчени майки и работнички помеднете кои сж тия, които искать
да имъ дадатъ гласовете си вашиге
мжже, братя и бащи? Това сж ония

и отново да пяятъ
вашитЪ д!ца?

яръвьта вя

я ма

Ний, жените носимъ всички тя*
жасти на държалата и общината,
най плащаме данъци но нямаме пра-

во да се месцмъ въ нейното управление- Нямаме право да избираме и

дабмдемъ избирани. Но някоя нъможе
да ни забраня аа участвуваме въ агитацията за изборите. Тсва е наше
право и ний требва да гч използваме
и най еиергнчно да агитираме за листата на нашите представители — за
листата иа Бьлгяроката Комунистическа партия (тесни ссциалисти), която е единствената защитница на ра
ботническата класа.

Жени на труда! Млади и стори
всички иа работа, 3л Комунизма. Н м
дааеиъ за:лужеияя огговоръ

на вси-

чки буржуазии десни и „леви* котерии, които сж се нахвърлили протявъ
нашата партия,
които растрелватъ
безцеремоино нашите сеггри и братя
комунисти, като не дзпустнямъ нашите мжже, бащи, братя и другаря
да дадатъ на 7 декемврий гласа ся за
техъ. Нашата парола требва да бжде:
Нито единъ работнически гласъ за
убийците на народа.
Да се Хбърлимъ съ жарь въ избирателната борба, да обиколимь всички
фабрики, работилници, работнически
кжщи, да се ср+щнемъ съ нашите
роднини близки и познати мжже и
жени, да имъ разтълкуваме нашата
общинска програма; да имъ занесемъ
бюлетннки и да ги убедимъ да гласуватъ на 7 декемврий за листата на
наша а партия — Българската Комунистическа партия (тесни социалисти);
да имъ дадемъ нашия партиенъ и синдикаленъ ергакъ
в. Работнически

сжщитъ господарски партии, които
презъ време на войната не направиха
нищо за облекчение страданията на
работническата класа и нейните семейства. Това сж вчерашните и днешни спекуланти, тоза сж вчерашните
Вястникъ", Женския Комунистически
и днешни к жодери и потисници на j
вестникъ Равенство и др. брошурки
работническата иласа. Това сж онпя
сжщите, които жадни за печалби пс- | отъ които работниците и работничките стоящ* дапечъ отъ нашите орскжпиха живота и измориха отъ гладъ
ганизации да почерпятъ знание и стадецата ви. юва сж най-после хората,
натъ
наши събории.
които пращатъ войска и жандарми да

ви разгонватъ и ргзстрЪлватъ само
за това, че искате повече хлЪбъ по
дебъръ животъ. Това сж вчерашните
и днешни убийци иа работниците и
работничките, които минавайки презъ
труповете на своите жертви искать
да се докопатъ до общините на 7 де

На работа другарки, на неуморна
и енергична работа до деня на избо
ра и въ него да се явимъ на изборното Micro, язъ кварталите тамъ, да

агитираме и водимъ избирателите да
гласуватъ за Комунизма, за болтёвизма. Да дадемъ всичкото си съдей-

ември и* отново да крадътъ, да пра*
хосватъ работническите срядства и
да играятъ своето самодивско хоро.

ствие на нашата партия за да истръгне
отъ ржцете на буржуазия та още една

Вий, жени 'на труда, които дадохте

тамъ да щурмува държавата — да 31владее политичес ата власть и реали-

позиция,

каквато

е общината и отъ

толкова скжпи жертви заровихтетолкова скжпи чада, гладувате, лишени сте
зира не само своята общинска проотъ всички радости на живота, които
грама но я своя краенъ идеалъ Ко*
всеки день умирате отъ недояжааиие I муказна. Да преобърне общините отъ
и преумора ще допустните ли тия кър- | г<.езда на грабежи, корупция и раа
лежи да влезать отново въ общините
вала въ егмища на просвета, щаетие

Брой 8.

и радость

работниците

sa

мало*

и

тилницата е изпълнеяъ съ тютюиевъ
прахъ,

имотните.

Другарки, кажете на

всички

по

тнснатн н о.нетени жени и мжже де
не чакатъ подобрение само отъ общи-

ната, а да се борятъ за завладявания
на политическата власть ето лозунга,
които трФбва да занесемъ между из-

бирателите и въ името на него да ги
обединимъ подъ знамето на Комуни*
нистическата партия на 7 декемврий.
Да изпълнимъ достойно своя дългъ

аругаркя, къмъ партията и своите
дЪца и на 7 лекемзрий да се поздравимъ съ още поголЪмъ успЪхъ отъ
тоя на 17 августъ. Да се развее знамето на болшевизма надъ всички гра-

д ве и села на пукъ на нашите убийци
и потисници, спекуланти и кожодери
отъ всички десни и .леви“ партии
Да жив!й Комунизма!

Да живЪятъ

mw.1

С грмица^
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съветските

Комуна!

пречи на

който

правилното

поемане въздухъ я до като се свикне

въ тая атмосфера,

чувстчувашъ едно

тежко дишане и като че ги дихателните органи надебелявам». Понятно
е, следъ това, зашо тюберкулозата е

една отъ най-честите

болести у тю-

тюноработниците. Дике при една по-

точна статистик*, ще се види, че
смъртностьта у техъ 85’/tl е отъ белодробно заболеване, всички сж блЪ
Жените

дни-ангмични.

нзвършватъ

Жената въ татюаеюто производство.
Днешното капиталистическо обще-

най много приложение на женския
трудъ се констатира въ тютюневото
производство. Маслото участие на
жените въ тютюнвитЪ складове е обяснимо

съ това, че обработването му

не се нуждае отъ квалифициранъ
трудъ, т. е. не е нужцна подготовка
ч р Ъ з ъ дълговременно
школуване,

вите и големя листа отъ по долните,
н ги нячързчатъ на снопчета. Тая
работа тё мзвършватъ седнали на

пода съ свити крака. Това положение
на стоене цель день, пречи на сво

дини

какви

до

65

годишна

сж условията

14 го-

възрасть. Но
при

кои о сж

поставени тия хиляди жени, нас тоящи
майки, ил утрешни такива, дат рабо

тятъ. 0, те сж просто убийств ени,..

Тукъ

се убива

физиката и

уха на

статирано е, че работнички, кзито сж
работили въ складъ по-дълго време,
Но колкото работилниците сж нехигиенични, келкото работата е уморителна, толкова по ужасна е почивката имъ. Иматъ една почив ха отъ
15—20 минути въ 10 часа сутртнь
я друга слЬдъ 3 часа подиръ обедъ.
Тая почивка ставаязвънъ работилни-

ците.

И понеже нито единъ

складъ

работилница иматъ салонъ, нито дворъ,
то почивката става на уляцатв, По

нигде

А и гдето

нема.

достдпъ въ тия работилници. Прозорците сж винвги добре затворени, по-

неже иначе тютюна съхне и става
трашливъ, негоденъ за лесно обра*

ботваие.

Така че,

въздуха въ рабо

че господарите

ще имъ

дадатъ по

големи надници, ще гя пое авягъ
при по-добри трудови устия, само

борбата,

напоследък*» затвагъ да се

уверя

ватъ въ силата на своята организация я те масово навлизатъ въ сек
цията си. Днесъ има близо 500 жени,

има,

то е

проявяватъ къиь
организационенъ
животъ ни говори, че и жечяте, останали тъй назадъ въ своето разви

тие — ще станатъ двигателна сила
за кореното преобразуване ча общес-

твото и премахване на наем :ия трудъ.

Тютюноработничка.

Изъ чужбина.
Работничка» управитель на фабрика. Подъ това заглавие в. „Правда*,
органъ иа руската болшевишка партия
пише: на 20 километра отъ Москва се

намира тъкачната фабрика, на бизшата

фирма Поляковъ, бо,ш1инсгвото отъ ра-

ботниците въ която сж жени.

тютюневите милиони. . .

ха три места, а сле.цъ октомврийската
революция една отъ работничките —

господарите

И тютюно-

все за мораль и честь

говорить на работниците.

"

Вь фабричния комитетъ жените има-

другарката Малютина биде избрана за

работя, която 1 управителка на фабриката. Трудно 6t*
жените извършватъ пглучаватъ дневни ■ ше въ първо врёме да управлява сана
надници отъ 12 до 22 лв., тогава, I това големо предприятие, безъ помощь*

Срещу тая

когато

ужасна

мжжетъ

до 32 лева.

получаватъ отъ 22 ‘ та на специалисти и инженери» но по-

Представете ся 12 лева

надница, а те сж

стоянството

и преданность™ къмъ ni»

половината

почти

лото за социалното изграждание пролетариата Малютинз се справи съ всич<и
жени, когато една работничка за
хлебъ само треба да даде по 8 лева [ трудности и извърши блестяще своята

Знае се,

сут-

женските

групи.
Нека тютюноработниците знаятг,

катъ и се редятъ
. тъй се пазятъ
нравите и морала на създателите на

и 4 лв. û оста ват ъ

отъ 7 часа

мунястяческя секция и въ

ингересъ, който тютюторабог^ичкитЬ

лена да подържа поколението. Въ 11
склада работятъ 3.000 души работринъ до б1/« слЬдъ сбЬдъ съ една
почивка отъ 2 часа. Хигиената нема

всички

hi

жечя въ тюгю.човото проятводстяо дя
се органяэяратъ въ тютюивиге ко

зле върху

децата на тютюноработниците. Кон-

тази, която отъ природата е опреде-

ници и работнички

Éro защо, дългъ се налага

които се редятъ подъ знамето на
своя професионален! съюзъ. Големия

просто скотско . . . мжже и жени ча-

рано. Тия 1,800 жени сж отъ

и те

бодното пищиварене на храната и
причинява стомашно разгройство. Раз-

улицата да влезе и да изпълнява
ваквато и да бьлз функция при обра-

Почти може да ее каже, че това про
изводство въ тоя грацъ е феминизи-

за борба

слабо тьзнаняе.

лия день. Работятъ като чистачки
и дексаджийки, т. о. отделять хуба

квкто това е нужд ио въ некой други
производства. Тука може всеки отъ

ботването му. Въ Хасково, гдето има

сж неподготвени

излопзватъ техкого

ппа-

энного

а това un сгано, когато зюнлятъ
сяоя 'гюгючор^.ботняческй съюз».
Въ Хасково жените работнички

дъжцъ, ветъръ, снЪгъ, ельнце, изморените и утрудени жени, печиватъ
по улиците. — Отходни места почти

много тютюнови складове, при които
работятъ повече отъ 3 0С0 души работници, отъ техъ 1,800 сж жени,

те

гошодаряrl

на женяте

когато те поведать дружно

раждатъ хилави и слабо геле ;ни деца.

ство използва женския труцъ въ раз
нитЪ области на производството. Но

щатъ по ефгинз

работата сн почти седнали презъ пе-

бира се това се отразява

диманм»—— i—.—

Много естествено,

да си

набави и I задача. Текстилните фабрики на около

всичко останало, което й е потребно.
че

тютюневите

гоел дари

бидоха затворени поради липса

иа су-

рови материали и гориво. Обаче, фаI бриката, на чело на която сгои тая же*

натрупаха милиони въ своите каси.
Напримеръ презъ 1916 год. въ Хас- ‘ на комуннетка, работи н доднесь. Ми*
ково у техъ сж постжпили близо 16 ! палата година тя положи големи грижи

милиона лв., чиста печалба. Пата ме, • 'и yenfc да докара неколко вагона. па*
отъ где и какъ ож дошли тия ми- I мукъ чрШ пристанището Архангелскъ
лиони? Явно е, че том е незаплате* ! преди да бжде мето отъ съюзниците.
ний
трудъ на женит! работнички, ' Въ фабриката се устранить Митинги,

Които пр^зе

тая година

беха 2,000,

концерти

има

училище,

трапезария

и

раве нст в

^граница 4.

Ьрой 8.

О

ясли эа депата. Работниците сх настя- I комунистическа просвета aactra псе по
Шиюки и
по-широки гладни
маси,
ненн въ здравословни и хубави кжщи.
които задължително по вашия законъ
Всичко товя стява по инициативата ня
me ви наложятъ комунизма.
работничката Малютина.
Нито слинъ членъ отъ фабричния
Нашия другаръ 6t особено силенъ,
комитетъ не предприема каквото и да е,
когато изобличаваше земледЬлскитЪ де- .
безъ да се е посъв1тналъ съ Параскева
магозн, глЪто въ това си ново законоВаснлевня такова голЪмо е уважението
положение, изключватъ изборните права
ня другарите къмъ нея. Жените пролевя жените. Вие издигнахте участието
на женския трудъ въ производството до I
тарки ржка за ржка съ мжжетЪ пролетарий (награждать новия|комунист.животъ.
необходимост, но вие я държите да- !

Секцията за покровителство на
дЪцата И майкитЪ при Московския

български коршумъ
наши другяркп и.
другари ние високо протестираме противъ кървавото земтеделско-народняшко
правителство и заявяваме, че е близткъ
деня на рясплатята. Нека знаятъ народ-

ните убийци, че комунизма
не умиря,
и въпреки технитЬ
пушки и топоаи
той тържествува и завладява умовете
на широките народни маси.
Жертвипмь на 19 ноември в ь Плов-

дивъ :

лечъ отъ политиката, зящото тя започва 1
Бужура В, Фурнаджиева
24 года става факторъ и въ скономическитЬ
дишна вдовица съ едно деге. Жена на
комитетъ е открилъ една серии домашни
и въ политическите борби на освобозагиналия презъ време на войната Ваогнища. Тяхната главна пёль е възпидителния комуиизъмъ.
Ние издигаме
силъ Фурнаджиевъ, членка на женския
нашия протестъ срещу това. Когато
танието, хранението н национални грижи
комунистически кржжокъ.
говореше нашия другарь за правата на
за дЪиата. Въ всЪко отъ тия „огнища*
Райна Костова тюгюаоработничка
жените всички земледелии и буржуазии
се намира по една зала за конференции,
на 40 години вдовица съ две деца.
представители ржмжЪха и се зжбеха.
една постоянно изложение на предмети,
Нико га Кайтазовъ тютюн »работКласовото издигане на
жените, съ
които служатъ за хранението н гриникъ 27 години членъ на тютюноработжите на децата до две годишна възучастието имъ въ политиката ги упланическата секция.
расть, по една детска амбулатория, по
ши. Нашия ораторъ слезе отъ трибуСтаматъ Матановъ тютюноработедна датска градина и ясли, дето раната при бурни аплодисменти оть наникъ 28 годишенъ членъ на партийната
ботничките да оставать малките си
шата парламентарна група.
организация ,и
тютюноработническата
лрЪзъ време на работните часове. ДаI v
въ Пловдивъ. На 19 секция.
вать се медицински съвЪти и се пригоj' ноемврий работнически Пливдивъ беше
Борисъ Дилилиевъ книжарь 36 готовлява и раздава млеко.
’ свидетель на нечувани истъчлеиия и
Въ Петроградъ 12,000 деца се убийства надъ работниците-комунисти. лишенъ, остава жена и дете. Дьлгогодишенъ и многодеенъ партиенъ членъ.
хранятъ за смЪтка на града.
j
Оть седмици Пловдивчани гладуватъ
Погребението на жертвите стана на
Комисарь на просвеи мръзнатъ поради лип.а на хлЪбъ и
23
ноемврий 2 часа следъ обедъ. Петтата е предвидеть въ бюджета една
дърва. На 19 ноемврий Комунистичеснайсеть
хидедно множество испраги оссума отъ 2 милиона рубли за второто
ката партийна организация свика ми-

Убийствата

Народниятъ

шестмесечие отъ 1919 година само за
пръдшколското детско образование.

Германия.

Независимите социалисти
решили да се присоединять къмъ III ия
Комунистически
Интернационалъ
въ
Москва.

ХРОНИКА
Народното

м.

събрание. На 26 м ел.
об!дъ въ парламента 6t поставенъ на
разглеждане по принципъ закона за задължителното гласуване
Отъ нашата,
Комун. парламентарна група, говори др.
Вл. Димитровъ, който се противопостави
на такова едно законоположение. Подчерта интимните подбуждения на буржуазните партии, конто ги рдководягь
за прокарването на такъвъ законъ, които
сж: че чр!зъ несъзнаниего на широ
кит! маси, искаъ да продължен» своето
господство, каю разчитатъ, че задължителното гласуване, ще имъ даде едно
болшинство било въ предстоящите общински избори, или въ втори законо?
дателни. И че хленча на спекулантите
погромщициг! на България, за пясивностьта на по-готЬмата часть отъ
българските граждани къмъ своите избирателни права, не е въпросъ на задължение, а на съзнание, ватова yrpi
ние комунистите, тоя вашъ законъ ще
го из поле вам
полза.. Нашата

и

е за наша

тингь противъ скжпотията.

Въ 2*2 часа сл обЪдъ работницит!»
и работничките отъ тютюневите складове въ стройни редове потеглили за
„Джумаята“ кждето беше определено
да стане митинга
По пжтя ги среща
едно отделение войници командувани
отъ офицеръ, които се опитали да
спратъ манифестантите, но не успели
и манифестацията стигнала на .Джумаята“. Когато оратора говорилъ приетигналъ единъ ескадронъ кавалерия,
който се няхвърлилъ
в»рху събралото
се
множество
разделилъ
го
на две ча ти и започналъ да бие и
сече наредъ мжже. женил деца. Прие
тигналъ и градоначалника съ стражари.
Пръвъ град« началника
стрелялъ на
Mtco върху народа, слеаъ него стражарите и едня малка часть отъ войската
по големата часть стрелела въ въздуха.
Отъ това злодейско нападение паднали убити на м-1 сто 4 пуши, отъ
които 2 жени и 2 мжже. Има 16 тежко
ранени отъ които тр»-ма много зле
едина др. Борись Дишлиевъ се е по-

танките на скжпигЬ покойници до вечното имъ жилище.
~

ИзборигЬ за помощ, инспектори
на труда ще се произведатъ на 28.

декемврий т, г. Въ изборите ще взе
матъ участие всички
работници, безъ
разлика на полъ навършили 16 години
и се покровителствуватъ отъ законв за
хигиената и безопасността на труда и
правилника за държавните
работници.
Нематъ
право
на
глясъ ония лица,
които извършватъ направо лична услуга,
каквито сж домашните слуги.

Побъркали

адреса. Госпожите
отъ
буржуазния женски
съюзъ
съ
писмо мопятъ всички политически партии (и нашата) да впишагъ въ листата
си за училищно настоятелство и жени.
Побъркали сте адреса уважаеми. Нашата партия си знае работата.
Единствена нашата партия днесъ въ
парламента и вънъ отъ него най-енергично издига своа глзсъ
за правата
на жепите при общия вой и просташки подметания на хората отъ вашата
класа, на партиите въ услуга на които
се явява вашия съюзъ.

миналъ на 24 ноемврий.
Ето съ какво се отплата на работВчшия съюзъ не се бори противъ
ниците и работничките днешното каценза на жените за училищни настояпиталистическо общество. Вмгъсто I телки. Напротивъ, иска такъвъ и за
хлгьбъ куршуми, вмгьсто по-добъръ
I мжжетЬ.
животъ смьртъ.
Покланяйки се пр!дъ скжпата па
мять на загиналите на 19 ноември отъ

Спфми Пар^ийн! срчи<листича'”/8 кинжаримп! и печатница. 1919 г.
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