
     Синдикатите говорят за:
-за мизерното положение в което се намират стотици хиляди български семейства;
-за неизплатените заплати възлизащи на 130 милиона лева;
-за предстоящите съкращения;
-за непосилното нарастване на данъците, таксите, цените на електричеството,

     отоплението, хляба;
-за намаляване на обезщетенията при болест и т.н.

     Всичко това е истина.
Въпросът е: Къде е причината? И какъв е изходът от социалното бедствие?
ПРИЧИНАТА Е:

      че националното богатсво е присвоено от шепа алчни паразити, наречени бизнесмени,
     които заради своите печалби погубват нашия живот.

ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД Е ОБЕДИНЕНИЕТО НИ!!!
Владетелите на богатството могат да отстъпят само под натиска на сплотените и

     решителни действия на трудовия народ.
ПООТДЕЛНО СМЕ БЕЗСИЛНИ, ЗАЕДНО ЩЕ ПОБЕДИМ!
УЧАСТИЕТО НА ВСЕКИ Е ПРИНОС ЗА ОБЩИЯ УСПЕХ!
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