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авмопшикъ^иаспвктори.
Презъ 1917 год. мЪсецъ априлъ,

Народното събрание на капиталис-
тическа България гласува и прие
единъ законъ за хигиената и безо-
■асиостъта на труда, който законъ
влезе въ сила отъ 15 декември ся-
тата година.

Този законъ, колкото и да не е
яъленъ, все пакъсе явява, като едно
начало, чрезъ което се внасятъ из«
вестни подобрения въ труда. По
важни положения въ него са : 1 во.
ВсЪки работодатель, т. е. господарь
елдоьжеяъ да дава сведения до 15
мартъ, всека втора година, чрезъ
обидената до инспектораригЬ на
труда, за броя на работниците ; със-
тоянието на работните места, усло-
вията на труда и пр. 2-ро. Работил-
ниците треба да отговарятъ на изис
кланията на хш йената и медицината,
въ строежа си, осветлението, отоп-
лението и да се запазва морала на
работниците и работничките главно
въ отходните места Машини, дви-
гателни лостови, стълби и пр. да
бАдатъ здраво поставени, чрезъ
което да се избегнатъ опасности
на злополуки. Да има особени чисти
места за пазене на водата, която
се употребява за пиене; сащ о са-
лони за хранене.

3-то. Въ производството не мо
гатъ да работятъ деца не навър-
шили 10 год. или до 14 години, ако
в мап завършено основно образо-
вание. Деца не навършили 16 год.
не се долущатъ на работа въ ко
жарегво, тютюневи складове, стък-
ларство, цинкография, при работа
съ оловни съединения, язмалжийсгво,
солници, варници и кланици. Жени
и до 16 години отъ двата пола дена,
не са  лопущатъ на работа въ зи-
дарство, поставяне на покриви, во-
достоци, мелници, леярници, рабо-
тене съ трионъ, да бораватъ съ сж-

дове, които съдържатъ лесно из-
бухливи и запалителни вещества.

Отъ двата пола до 18 години не
се пущатъ въ тютюневи фабрики,
освенъ да пълнятъ пакети и кутии,
да лепятъ бандерола. Въ хотели,
бирарии, увеселителни, вариетета,
болници, диспансери, санаториуми и
пр. До 18 години и жени не се пу-
щатъ въмини, тунели, канализации,
фабрики за взривни вещества, за
спиртни питиета. Всеки работникъ
за да се допустни на работа» треба
да се прегледа отъ лекарь и да се
впише здравословното му състояние
въ работническата книжка, издадена
отъ общината. Нощната работа е
забранена за всич<и жени и мжже
до 18 годишна възрасть.

Бремени жени и родилки иматъ
8 недЬленъ отпускъ, плащьнъ на
половина npi ди и следъ раждането.

4-то работилниците иматъ спе
циаленъ лекарь, който безплатно
преглежда работниците, на които
се плаща отъ господарите.

5 то. Приложението на тоя за-
кенъ се контролира отъ ОкрАжните
Инспектори, назначени отъ Министра
на труда за всеки окржгъ и отъ
помощниците инспектори избирани
отъ сам тЬ работници въ всека
околия, гдето има повече отъ 1000
работника.

Това сж то главните положения
въ тоя законъ, чр^зъ които законо-
дателите на днешното капиталисти-
ческо общество мерять да помирятъ
труда съ капитала, работници съ
господари.

Следъ предаденото резюме на
поменатия заюнь, ние не можемъ
да не о бележимъ че подбудител-
нит b мотиви на народно го събрание
за прокарването му, не бЬха добри-
те желания на го подарите, които
по време на войната вършЪха сво-
ето грабителско дело върху изоста
вените пролетарски семейства отъ
техните бащи, но той се дължи на
женските бунтове по онова време,
които макаръ к стихийно, като въ
Пловдивъ, Бургазъ, Пл1венъ, Кю-

степдилъ и Хасково, предимно отъ
работнички манифестираха своето не-
доволство огъ хайката на господа-
рите и воените коменданства за ог-
рабване ттхния работенъ трудъ. То-
ва стихийно жен ко бунтарско дви-
жение, даде материалната сила на
комунистическата парламентарна гру-
па, която можа да измъкне тъкавъ
единъ законъ. Друго едно положе-
ние имаше тогава, че мартенската
руска революция пр+зъ 1917 голина,
не по малко стресна нашата буржу-
азия, която бе готова да направя
известни концесии на труда, за да
си запази своето господство.

Закона отъ две години слществу-
ва, но неговото приложение е още
мъгляво. На много мес»а отъ тия
законоположения, работниците ги
наложиха чрЬзъ стачните си борби.
Напримеръ въ тютюневото произ-
водство, работнициз е извлекоха за-
кона въ правилникъ и го наложиха
на господарите, чгезъ двете ipa-
мадчи стачки на 2000 раберчици въ
Пловдивъ презъ месеиъ юлий и
4000 такива въ Хасково презъ м*Ь-
сецъ ноемврий т. г.

За гордость на пролетарските
борби, нека отбележимъ, че трихи-
лядните жени стачнич си въ тия двЪ
стачки беха въорАжени съ комуни-
стическата воля на мАжете стачници
и храбро водеха своята 6 седмична
стачна борба.

Ясно е, че господарите не се
подчиняватъ на с« бствените си за-
кони по отношения на труда, докогато
те не се сблъскатъ съ организира-
ната сила на работниците. Ето защо
дългъ е на работничките и работ-
ниците всички до единъ ла влезатъ
въ своите професионални комуни-
стически секции и да подържатъ
дружно борбата.

На 28 декемврий по силата на
тоя законъ ire се произведатъ избо-
ри за помощници инспектори, чрезъ
тайно гласоподаване отъ всички ра-
ботници безъ разлика на полъ и
възръстъ отъ 16 години. Работнички
за първъ па ть вие се повиквате
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прЪдъ избирателните урни да даде
те вашия гяасъ, при тая първа сгжп-
ка вие требва да покажите, че вие
ум*Ьдо цЪнитЪ пролетарските кла-
сови интереси. Че вие искате пълно
родобрЪние на вашите трудови усло-
вия. Ролята на помощниците инспек-
тори е да контролиратъ прилагането
на тоя ваконъ. Техното првво е да
бранятъ интересите ла труда отъ
тия на капитала. Запитайте се тога-
ва кой вашъ избраникъ ще защити
най добре трудовите интереси ! Да-
ли кандидатите господарски орждия,
които ше бждатъ представените ли-
ца отъ широки и други партии или
кандидатите на комунистическите
местни работнически съвети?
£ЛВие работнички изпитахте прово-
каторските и противоработнически
аларми на широките социалисти
презъ време на вашата стачна бор-
ба .. . видехте вие, какъ те сж
продавать на господарите, какъ те
ведно съ полицията нападать и съз-
давать кървави бани на мирно ма-
нифестирующий гладни маси, ще се
съгласите ли тогава да дадете ман
дать на тъкива измЪници на собст-
веното ви освободително дело ?...
Не, работничката, която вижда сво-
ето освобождение огь економиче-
ския и политически гиетъ на днеш-

то общество само въ комунизма,
н0 на 28 декемврий съ гордо чело
тяе се яви предъ изборното бюро
щъ бюлетинката на кандидата за по-
мощникъ инспекторъ предста *енъ
отъ местните комунистически работ-
нически съвети. Въ тоя день жена-
та работничка ще покаже, че тя
утре ще бжде решаващъ факторъ
при барикадните борби на револю-
ционния пролетариате за завладЪва-
нето политическата власть и изграж-
дането чрезъ пролетарската дикта-

  Tvpa на комунистическото общество.
 Ана МаА
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* ^Нашата партия излезе съ голЬми
успеха отъ изборната борба за
градските и селгки общини. Тя спе-
чели десятки градски и селски ко-
муни Борбата продължена огь 17
августъ т. г. даде сноигЬ обил ти
плодове на 7 декември. Победата
на комунизма е гольма. Тя бе из-
воювана въ борбата съ всички пар-
тии. Почти на всекжле буржуаз-
н<те партии се 6hxa съюзили и си
служиха съ вай мръсни средства за
агитация прогивъ нашата партия.
Правителство го упражни тероръ
надъ нашите другари, фалшифицира
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списъци, лиши маса наши избира-
тели отъ право на гласъ, като не
нмъ издаде избирателни книжки и
удостоверения. Прокара законъ за
задължителното гласоподаване, за-
конъ за събранията и пр. само и
само да попрёчи на нашия у.пЪхъ.
Това, обаче, не ги спаси. Работни-
ците и малоимотните показаха, че
тЬ разбирать вече своите интереси
н достойно ги бранялъ, че те сж
сити на лъжи и обещания, съ които
цели 43 години ти храниха буржу-
азните котели, за което имъ се
отплатиха добре на 7 декември.

Смазани огь успеха на кому-
низма буржуазните „десни“ и „ле-
ви" партии още не могатъ да се
успокоить и помирятъ съ мисъльта
да ги управляватъ „приплющите"
и .голтаците". И за да прикриятъ
страха си брътвятъ въ своите пар
тийни и желти вестници: „успеха
на комунистите е времененъ. той
се дължи на множество клубове,
позиви, платени агитатори и на же-
ните, които подобно на „досадни
насекоми“ се нахвърлиха всредъ
избирателите В. „Народъ" бр. 274
отъ 8 т. и. съ тия просташки обя-
снения иска да скрие горчивата ис-
тина отъ очи ге на своите партизани
и да утеши себе си по леко да глът-
натъ горчивия хапъ, който имъ под-
несе българския народъ на 7 де-
кември.

7 декемврий донесе голема по-
беда на комунистическата партия,
но борбата не е завършена, тя про-
дължава и все повече се разгаря. На 25
януарий ид. г. ще се произведатъ из-
борите за< кржжнисъмьтк’щи. Намъ
предстои още по тежка борба, ко-
ято требва да изнесемъ съ още по-
б лес к а ви резултати. Отминавайки
съ насмешка „обясненията" на бур
жуазните вестници ние ще ce npb-

I дадемъ съ още по голЪма енергия
и жарь да разнасяме нашето огнено
слово между насградалитЬ се ра
богни и малоимотни маси, да будимъ
техното съзнание и да ги редимъ
подъ знамето на комунизма. Да про-
дължимъ подетата борба и на ^5
да се поздравимъ съ още по голЪмъ
услехъ. Нека всички ижже и жени,
млади и стари станемъ смели борци
и немилостиво да жилимъ и шибаме
кожодерите, убийците спекулан-
тите, търговците съ интерес <те на
народа. Нашата амбиция трЪбва да
бжде да ги изгонимъ и огъ тази
техна позиция — о^ржжнитгъ съвъ
ти и отъ тамъ да обстрелваме глав-
ната имъ позиция държавата, за
тържеството на комунизма. т.

Цинизма на бигокскня жеки cwm.
Вългврскиятъ женски съюзъ, който

прЬзъ вр^ме hi войната, и сега по-
държа политиката на властвуващит!
партии, възхищаваше се отъ .победи-
те'’ и беше въ пълна услуга на войната,
защото тя отговаряше на интересите
на буржуазията отъ която той е съ-
ставна часть, често ни гощава съ
позиви и наставнически нарежда, кой
какво требва да правя. Такъвъ по-
зи въ той издаде къмъ българското
„гражданство* на 25 м. м. Ние ще
цитираме само по-важните мисли отъ
този позивъ.

„Скъпотията раоте и засЪга осно-
вите иа семейството за когто бъл-
гарската жена к&йнепосредствено
бди. Разкоша взема широки размери
и възбужда чувство на негодувание и
ожесточение въ средния и иеимотенъ
гражданине, които могатъ да бждатъ
въ известни моменти л гад съветни-
ци. ГолЬмитЬ плащания (дългове)/ 
които ще имаме къмъ странство слЬдъ
подписването на мира ни налагать
зацържанието на паричните средства
въ страната, за да закрЪпимъ маст-
ното производство, нужда.ще се отъ  
взе повече капитали.

Български тл рговци и индустря-  
алии проникшего се otfc любовь към »
нашия многозаслужилъ народъ! Не  
търсете големи печалби отъ средния
и неимотеиъ български гражданине;
дайте имъ доброкачествени (каква от

? кровеность! б. н ) предмети, за да
' задовопятъ своите нужди, зашото бла-  
1 гото на широк *тЬ народни мази е   

благо на цёлия народъ, а безъ до-
волство у широките народни маси
Hi ма сигурность за никого отъ насъ*.

Изплашенъ огь надигащата се ре-
волюционна вълна на работниците и
малоимотните, женск я съюзъ на
свой редъ бърза да заблуждава и за-
мъглява съзнанието на трудящитЬ ое
маси и да избега отговорно пъта,
която и той носи за създзванието иа
скъпотя та, мизерията, глада и из-
ражданието на трудящия се и хвър-
ленъ въ лишения на одъ.

Кои сж тези, които толкова са
, са „тро-нали* сега отъ нещастието

на средния и неимотеиъ граждакмнъ ?
Бьлгарскиягъ женски съюзъ —

това са организираните буржуазии
жени. Това са жените на каяига-
ЛпститЬ, които притежават ъ ф<бри-
китЬ, работилниците, банките, акци-
ите въ кооп рациите, а кок шиите
дружества, големите кащи, които спе-
кулирате съхранить, облеклото, обув
к->те, месото, дървата, жилищата, зе
ленчука, захарьта и пр. предмети отъ
първа необходимость. Ж* дни за пе-
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«»ata я нем» павяря ва стоките си, 
т! обявя * а войната, яспратиха мж- 
werb ма фронта, жемета въ фабр я- 
«ата, откъснаха майката отъ дЪтето 
ж разрушиха семейството, ва «ссто 
(5пагозвори те лгите* отъ женския 
л»зъ .плачатъ". Поскжпижа живота 
я обрекоха на гладъ я мизерия ра-
ботническата гласа. Те»и господа 
хггавпха 150.000 български синове 
мложняци въ солунските и др. плен* 
нячеоки лагери, обрекоха тЪхъ и се-
мействата имъ на нечувани страда* 
4О1я и мизерия. Техните жени днесъ 
ж квдпреварватъ да се лигав«тъ и 
'эарадяратъ съ .грижи* за пленниците.

Те»н. сАщите жени се обръщатъ 
гъмъ своите мжже — кожодерите, 
лесу пантите и убийците народни и 
«мъ назвать : Откажете се отъ голе 
«иттЬ печалби, не обирайте народа, 
проникнете се отъ люб эвь къмъ него, 
дайте му ефгиня и доброкачествени 
продукти. Откажете се огь лукса, 
дескоша к доволството, въ което плу-
вате, престамоте да бждете вълци.

Каква мръсна демагогия, какъвъ
-дешзмъ о’ъ страна на женския съ- 
юзъ. Съ Тизи езуитски поз*въ. съ 
който се нека хемъ агнето да бжде 
чедо, хекъ вълкътъ ситъ, прозира 
■големял страхъ отъ надигащите. се 
работнически и малоимотни маси отъ 
«ша страна и гол!мото желание да 
зе закрепи и увековечи господството 
■за буржуазията — отъ друга.

Ние работниците и малоимотните 
4ГКОГО добре разбираме кжде стега
ботуша на Женския съюзъ. Н>е зна- 
эмъ, че големите печалби, разкоша, 
благата я доволс* вото, на което се 
радвате вие и вашите д+ца не ще 
отстлпнте додроволно. Не. и»* е ше 
го истръгнемъ не въ миръ и любовь 
-Л» вашата класа, а съ борба. Борбата 
вече е започната и въ лицето на ва-
шия съюзъ ние виждаме свея класовъ 
apart. Ние не възлагаме надеждите 
ж за по-добъръ и сносенъ животъ 
на ми лостът а на своите палачи и на 
лгрмжить* ма вашия съюзъ, който е 
подлога на всички буржуазии партии, 
а на своята самостоятелна рееолю- 
фюнля классва борба, чрЪзъ която 
«ю завладъемъ политическата власть 
а ц& въдворямъ комунистическо i о 
эбш&ство, въ което нема да има 
«rtcie за спекулантите, кожодерите 
я лентяите, въ което ще се приложи 
за в ячки принципа: който не ра- 
боти не тргьбва да яде. Тога връме 
ааблмжава, то туря въ тр<вэга вашата 
класа и я тласка по пжтя на ирЬ- 
тгАалеммята, въ които най после ще 
ж разбие главата. т. К.

По българските жени комукиегки.
На българските жени комунистки, 

италиан ките комунистки излращатъ 
топля привети!

На васъ симпатични сестри отъ 
дивния и луче заренъ изтокъ испра 
щаме туй, като позивъ за по-голема 
солидарность и съгласие въ свещен- 
ната борба за светлия идеалъ подъ 
знамето на комунизма!

На кракъ!
Преброени сж дните на подлата, 

гнусна буржоазна диктатура и гнетъ; 
Оковите почватъ да се трошатъ и 
буржоазията трепери прЬдъ силата и 
сплотеност ьта на всесвЪтския проле* 
тариатъ!

Дните иа отплатата сж близки, ко- 
гато угнетеното работничество ще из-
лезе на улицата да потърси своето 
право и разруши днешните лъжливи 

• порядки на империалистическия строй, 
върху раз- вклините на койгощзпос- 

, тави основите на единъ новъ животъ, 
I ново общество, волно, въ което слън- 
? цето ще топли измжнениятъ работникъ- 
I робъ, я ще даде нови насоки на всич-

ПЪсень на жената.

На тоякозъ векове въ тжмите непрогледни, 
Днесъ слънцето огре и моя духъ смразеяъ. 
Робиня, дълго влдчнхъ оковите железни, 
Въ позоревъ мракъ тлеякъ до тоя день!

Съ лжжа и заблужденья кърмиха ми душата 
НрЪдъ троновете иа лжжливи богове, 
И назнача ми: яТи, огь бога прокълиата, 
Въ незнание и мракъ заспи за векове!

НесмЪй да хпърляшъ взоръ къмъ ширните простори. 
ГдЪ nbe свободата въ слънчевия день;
Съсъ погледъ прикованъ въ земята, иекъ затвори 
Вратата си за тебе всека мисъль — блЪкъ!

Децата, що къ| мишъ, тЪ нека неузнаятъ 
Отъ твойта гръдь за волностьта слова; 
Жена си ти! Мълч<4, търпи до краятъ 
И никога невдигай дързостно глава!*

А други съ ласки, съ пЪсни, идваха при меня— 
„Бжди царица ти на нашите сърца!* 
... А тръновий вЪнецъ бе моята корона, 
Лжжливъ бе блЪсъка на моите слънца.

Но дойде день! . . . Азъ свойтЪ кървави окови 
Победно днесъ разкъсвамъ по света, 
И пЬя вдъхновено химнъ на свЪта нови 
На своите вериги надъ пепельта !

Съсъ огненъ мечъ въ ржката ида възродена 
И мечъ подавамъ. Въвъ жестоки боеве» 
Готова и на смърть за правдата свещена, 
Азъ тръгвамъ смЪло съ Васъ, о мои синове!

Пейка Д.

|ко; въ това общество само правдата 
ще тържествува!

Напрецъ, безъ страхъ, съ силна ве-
ра въ победата! На барикадите! Га-
ранцията за пъпна побМа дава на-
шия гъ изтинзки, чистъ и непороченъ 
пжть къмъ правната и братството.

Ние ви позцравляваме,стискаме ко 
равчте ви, напукани рждея извикваме:

Де живее ревоволюцията! Да живее 
Ш-я интернационалъ!

3’ италиячките коммннетки:
Линда Малчати, Карлота Кле- 

ричъ, В>лга Дель Ре.

ОРГДНИЗ/ЩИОНЕНЪ животъ.
Пловдив ъ. На 9 ноемврий т. г. ме-

стната женска комунистическа комисия, 
устрои голеко публично събрание, на 
което присжгствуваха повече оть 600 
жени и много работници и вземаха след- 
нята резолюция : Многолюдното женско 
събрание, свикано отъ женската местна 
комисия, като изслуша другарката 
А. Маймунковя върху.' »Участието на 
жената вь политическите бор^м*. Под-
чертаваме, че политическото бззлравиз
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мв кеннт4 днесь е едно иечумно р<б-
cîbo , отъ к(сю капитала черпи все по*
големи н погилЬви изгоди яя своето го-
сподство; че всм ши «л^ви* и «десни*
пвртин подкрепит това бсзпрввмг, 4в лв
удглжагъ ЮеПОДеТВОТО nt днешното о4»
щество; че днесъ ни преси те па капя*
гала сж вовлекли стотини жилили Женя
въ производството, й пр1Л'Ючитатъ жсн-
ски трудъ, като беэп|Л>тестеиъ и лишенъ
отъ политически прана,

Заявяваме,
че издигаме ви;око искането за да-

вана изборни и H3t ираеми права на же-
нит t на трудяшия се народъ надъ 18
годишна възрасти.

Че смело и бодро поемаме кръста
на комунистическия ндеалъ, които носи
политическото, економическо и полово ос-
вобождение на жената.

Приканваме всички жени работнички
м пролетарки, да се наредягь масово
подъ нашето знаме, въ Комунистичес-
ката партия, синдикалните секции и жен-
ските групи, да повдигнагъ своята око*
вана мисъль отъ тмжестьта на веков-
ното А робство; да подтикната» своята
воля; парализирана отъ днешното й еко-
иомическо и брачно положение, чрезъ
коею ще създадемъ класовата проле
таре ка сила и раздрусаме днешното ка-
питалистическо общество, върху което
ше издигнемъ нашето комунистическо об-
щество което носи политическата, еко-
момическа и пол^ ва свобода на жената.

Настоящата резолюция да се напе-
чати въ в. .Равенство*.

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.
София. Стачката въ тютюневата

фабрика «Ксанти* е прекратена съ час-
тиченъ усп+хъ. Стачката бе стихийна.
Сочкуваха 50 жени и 13 мжже. Поу-
ката отъ 8 дневното стачкува не за на- (
ши! млади другари и другарки е: по-
спорив ноти изграждане на организа-
цията, безъ която те не предел авляватъ
никаква сила. Поздравлявайки ги съ из-
воювания успехъ, пожелаваме имъ още
по-гол!ма сплотеность.

— Работнички, упражнете своето
изборно право. Гласувайте на 28 т. за
помощ. Инспектори на труда. Д1йте гла-
са си за кшдидатите на комунистичес-
ките местни работнически съвети. Която
работничка не гласува на 28 — ра-
боти противъ своите интереси.

Стачката вь мина «Марица* обя-
вена на 8 т. е прекратена съ успЪхъ.
Работн*-цитЬ започнаха работата.

Стачката въ мина «Марица* обя-
вена на 8 т. е прекратена къ усЛхъ.
Работниците започнаха работата.

ГолЪмъ усп1иъ иа РусенскмтШ
работници

Сл1дъ дя!се дми ihi упорита борба
работ-ч .чч йт Ъ и работниците отъ а хар-
ната фабрчка спечелиха стачката. На
17 м. и. по.тдпияа на работа всички.
Благодарение на «всята стегната орга-
низация ряботнип <тй устояха до край
безъ да дадатъ нитс единъ и <м1нникъ
Организацията брои б.-иво 600 души
отъ които 40 жени. Иска. ията на ря-
ботинцигк нальлно удовлеткоенн. Ti
пплучгха увг шчение на заплатите съ
150°'q и испл<нцлне стачните дни. Радс-
стъта е голина отъ блестящия yenixb.

Запомнел работнички, и вземете
примерь сгь вчера стажуяящитЪ ра-
ботници отъ захарната фабрика. Орга-
низирайте с< ! Само въ органи «ацията е
ваше«о спасение. Увеличавайте комуни-
стическите организации само тЬ ще ви
извалять отъ настоящето тежко поло-
жение. т. Р. Хрястом

ХРОНИКА.
Около посрЬщанието на ПЛеннИ-

ЦИгЬ. Буржуазниятъ парти е нъ и желгь
печать напоследъкъ вдига гол1 ма врява
около посрЪщанието на пленниците.
BctKH день четемъ полканяние за помо-
щи, кпито изглежда неохотно постъп-
ватъ. Вчера в. «Миръ* даже прави мъ-
мрание на търговиите, че не били сж
отзопали бгрзо на поканата и не били
пожертвователни. Престжпници, съ по
няколко лева, съ 2—-3 цигари и 1 ча-
ша чай, искате да за мажите очите на
ония, които гниха изъ плЪнническитЬ 1
лагери, а вие грабихте, обирахте и из- I
гладнявхге жените и дЪцага имь. Hi- |
трупахте милиони, плува!е вь раскошъ,
искате да очистите съвЪстьта си и за-
ложите нещастните си жертви съ тро-
хи ri отъ богатата си трапеза; искате
още да се гьврите съ нещастието имъ,
да ги залжгвате и давате видъ, че се
«грижите* за тЬхъ. Нищо нема да ви
помогне. Ti знаятъ, за какво се «гри-
жи! е* толкова и добре ще ви се отпла-
тить — ще имаге случай да чуете тях-
ната дума.

СизацитЪ гладуватъ. Сираците
гладугать тржбягъ «благотворителките*
отъ приютите изъ пресата. Този въ-
просъ не може да не интересува же-
ните, които претърсеха всичката мизе-
рия на войната и които видеха нехай-
ството, съ което Се отнесе държавата
къмъ вдовиците и сираците, мжжете и
бащите на които сложиха костите си
по бойните полета. Държавата създаде

■ катастроф та, а остави грижата за издръж-
ката на деся!ки хиляди вдовици истотици

i хилядисираии на частната благотворител-
ност». Оставени ней, сираците гладувать

и мрятъ отъ студъ. Че том е там, мм
цитираме писмо то на геяретар-ат*
дружектяо «М «ле ърам*: «Спргмтп»

вКнягъ Нориса9 на бу^^арО*
лфррдшш^ъ9 244 разполага
съ по /66 л». .w легъко отъ /49тл
дгмр, м които се грижи, ******
никаква зам*ч*а. „Лиша ма pua***»
ии. депата ив тия, която с^о**** жи-
вота си за яасъ, глмумгъ.* О^мнДка
се к»мъ ситите и доволните, па момте
войната донесе ггьлми ка и съ ааато,
секретарката каш: «спомняй ге см *да
давате радост!» на изоставени ■ мвглад-
rit.**и деца*.

Това писмо ие се нуждае отъ дълг»
и шир >ки коментарния; то иде само д»
потвърди твърдението на нашата партия,
какво боржуязията и нейната държава
се грижагь само за богатите, а за бед-
ните широки народни маси псъ пара
не дава: държавата цени техъ и де-
цата имъ до т< лкова, до колкого А до-
ста вя тъ пушечно месо ?а топовете в
пушките.

Не сж апелите и писмата, гито
ше заставить закоравелите сърдпа ма
народните обнрниии да се смилятъ в
отворять касите си и южертнувать часть
отъ печалбите си. Дьржавата требва да
вземе напълно издрьжката на вдовиците
и сираците отъ войната, а това ти вае
стори, като почувствува силата и юмрука
на пролетариата.  

Q Енина На 7. XI къмъ полунощи
следъ кратко боле <уване почина нашата
съчувственица Рада Илиева* съпруга
на нашия пр'дянъ и дъл.огодршенъ
другарь Илия Сг. Балабановъ. Въ по-
гребалната процесия, която се И1възшв
вчера, взеха активно участие местната
партийна организации ъ знамето си в
местната женска кимун. група — Др
Коста МггЬеаъ държа на гр »ба кратка
прочувствена р!чь. Огъ името на орга-
низацията и групата се поднесе на гроба
венецъ отъ живи цв»ти.

Покойната Рада Илиева, макаръ в
да не взимаше активно участие въ на-
шата ежедневна дейност^, но тя 64
решително убедена комхнистса и не
пропускаше всеки удобенъ момента» да
разтоваря съ ененските жени работничх»
за великия пролетарски идеаль — осво-
лоди елния к>муниз»мъ. Тя умре п^Ъдк
да бКше навършила 38 годишна въз-
ра ть — тъкмо тогава когато требваше
да живее, за да вземеше живо участие
въ утрешните революционни борби,
които историята ни налага за докарване
пълното тържество на комунизма — Съ
нейната кончина др. И шн Сг. Бадаба-
новь изгуби еша примерна другарка-
съпруга, трите й малолетни деца —
своята нежно и силно любяща майка.

Поклон ь иредъ духьтъ й св4 щенъ
________ Ж К. Група.
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