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ВР АНГЕЛ.
Преди половина година съглашенските империалист експедираха в
Болгария 20—30000 щика врангелэва армия, която маршируваше
под звуковете на своите музики и
правеше паради. На желтия печат
бе забранено да говори за т^зи ар
мия, на народняцИ и цанковисти не
се позволи да я посрещнат с подо
бающи почести, а тесняците не
дразнеха да покажат изхабеното си
,*оржжие — протесни резолюции и
митинги.
От денят на „евакуирането" из
пределите на Русия, врингеловата
армия се вэе под покровителството
и нздржжката на съглашенските им
периалист, за да я използват против
Съвет. Русин и за конкретни свои
цели и задачи на „близкия исток",
Бжлгарската буржуазия подписа мир
ните договори, като че ни иа шега
и при изпълнението им почна да
хитрува. При разформироването и
разоражаването иа „народната" ни
армия буржуазните партии, печат и
правителство зареваха пред победи
телите: „България загива, оставена
без защита, както от външни, така
сжщо и от вътрешни врагове; бол
шевизма ще ни удуши, добровол
ческата армия е невъзможна, доб
роволците са ненадежен безделнически елемент и на него не може
да се опре съвремення
строй". Ра
ботата дойде (до там, че българско
то правителство и. буржуазията. с
'••разпущ,аметО'-иа-вр.миата..предадоха.
• душата си в ржцете на сжглашенските империалиста „Благородната"
Франция влезе в положението на
българската буржуазия и вкара
в .страната врангеловци, за да
гарантира безопасности и спокойс
твието на контролните военни и репарационни комисии. От друга стра
на не бе на сметка на великите съ
юзници домогванията на Сърбия,
Гжрция и Румания, които с голям
апетит се готвиха да налагат санк
циите, като окупират и поделят стрз ната. Всичко това -' стана не днес, а
преди цели шест месеца и цялата
буржуазия до сега мълчеше като
пукал, а пролетариата под водителството на тесняците далеч небе ре-.
шающ фактор в живота Този про
летарият едва сега почва да проя
вява признаци на класов живот, в
лицето на. своята вече основана
Бжл. Раб. Ком. Партия.
Пита се, защо тесняците звънари
едва сега разбраха врангелоаската
опасност и забиха тревога от своя
та камбанария. Отговора е прост н
ясен: — Защото военното положение
и цензурата едва сега се дигнаха. Тесняшките „далековидни" вождове
могат свободно да кукуригаг на „го
лемите" „революциони* маси от
кржчмари, бакали еснафи, ,,малои
мотни" и многоимотни да излезат *
еснафската си промена на широкия
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В крея на януари и началото на
февруари т. г- избухна небивала до
сега в Германия обща железничар
ска стачка, Повече от 800,000 же
лезничари беха на крак. Разбира се,
че ос всесветската война насам
тази не е първата стачна борба,
която Германските железничари во
дят. За пржв-пжт те поведоха та
кава борба в 1919 г., когато Гер
манската резолюция се измираше
на своя връх Требва да забележим,
че в тая техна стачке участвува
предимно помощния персонал, ко
гато грамадната част от чиновни
ците останаха чужди иа чая борба.
В 1920 г., през време НЙ Каповн-я
преврат, железничарите също се
дигнаха на обща стачка, но тя бе
декретирана от самото соаиалпа-

съюз се числи кжм 10-милионния
Общ Синдикален Съюз.
За отбелезване е, че когато на
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Е'усия с шум и излезе с пълна ке те са следните: увеличение на за
сия. Бжлгарския" пролетарият се t платите, по-справедлива класифика
наситил на тесняшките топурдии, и ция, запазване на 8 часовия ден,
за да помогне на Руския пролета премахване на уволненията по съ
рият, както и на себе си, той сеотг кращение на бюджета, Едновремен
деля от тесняшкия дребнобуржу з- но стачката бе и един енергичен
зен калабалжк в своя га класова пре - протест против „данъчния компро1
мис" на социалдемократите с бур
летарска комунистическа партия и,
жуазията. Тоя „компромис" костува
м м работнически, революционер ..,* „, р й а Н амте работници 50 мили
юнион
'
арда данъци и намалява хлеба му
Руския пролетарият ще се нуж наполовина. Очевидно, че тая стач'
дае и днес и утре от солидарности ка бе продиктувана от борбата за
на международния пролетарият. И съществувание на самата германска
бжлгарския пролетарият ще е в съ работническа класа
стояние да поведе борба, отбрани
Още в предвечернего на избух
телна и нападателна, да даде ефи ването
стачката, ръководителите
касна помощ на своите ежбратя по на лаетена най-важни
н решаващи в
труд н положение, когато в рамки случая работнически организации
—
те на производството, — неговата Общия Синдикален Съюз и Общата
[.одна стихия, се окопае в партия, федерация на служащите — я пред
юнион и червена гвардия. От фа ставиха пред самите работници и
бриките, мините, заводите и рабо широките ратотящи маси като „бе
тилниците пролетариата ще атакува зотговорна",
„нес
мировата контрареволюция и Вран ^мислена" — и „безсъвестна",
с
това
дадоха
право
гелошщината, а не к а т зяпя*по ши и възно,;<носг на социалдемократи
роките мегдани, в устата на поли ческото правителство, в лицето ha
тическите въжеиграчи, които съби неговия
президент Еберт, да обяви
рат сивия калабалък с спекулативни тая стачка
ват or законите и да
„политически" цели
декретира, че на железричарите и
Врангеловци са нераадалко цял* с джр^авните служащи е .аабракено
да стачкуват. Същият тоя Еберт
българската неитр&ревоякшя.
Борбата против Врангеловци е натовари министра на траАспорта
борба против свесветската контра- да повика . стачкоизменническите
отреди, които по-рано социалдемо
рево.пюция I
Долу дребнобуржуазните хленче- кратическото правителство органи
зира под прекритието „техническа
ния против Врангеловци!
Долу исканията на дребнобуржу помощ". За ония, които подбуж
азните страхливци — • да ги спаси даха н подбуждат към стачка се
предвице затвор и глоба до 5000
дружбашкото правителство!
марки.
Да живее активната, организира
Социалдемократическият полицей
на революционна борба под зна-'
ски президент Рнхтер пак заповеда
мето на Бжлг. РаЗ. Ком. Партия!
_
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- куващите работнически организации,
триоческо правителство на Еберта к а к т о и д а б ж д а г арпсТ уваии и
— Носке против капиталистите. Оса- B a i 4 K l f i КОИТо подбуждат към стачка.
че, отредното и за отбелезване в
Борящите се железничари и рапоследната железничарска стачка болници в Германия не са очаквали
е това, че тя за прлв път спре и н е м о г а т д а очакват друго отноггочти целото железно-пътно дви- ше(1 , 1е к ^ м техната стачка на сожеиие в Германия. Това бе истинска циалдемократическото правителство,
обща ;келезничарска стачка.
освен това, което констатираме тук.
В противовес на досегаините же- Това се знаеше и се зн.е от порано. Но какво бе отношението
л е з н и ч а рски борби в Германия, тая
борба бе започната от чиновниците, към тая стачка на незавнепте и на
локомотивистите и огнярите, които Германската Обидинена Комунистиса организирани в Имперския Же- ческа Партия? Партията на незалезиичарски Синдикат, който пък висимите социалдемократи, чрез
от своя страна влиза в Чиновии- своя пасивитет и' околни писания
чески Съюз. В тоя синдикат, който ло нея, просто я съботираха по
боои повече от 270,000 члена, или- един най-подъл начин. Г. О. К.
-!vr потопената част от средните и Партия пжк, както винаги, тжй и
нишите железнопжтни чиновници, сега, пропита от полвинчатост, явно
Наоед с него-съществува it тъй малодушие и страх, който по хилянвоечения
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(fotBK лозунг», с които да задълбо
чат, разширят и THIIHST напред тая
борба кжм нейния логичен револю
ционен край, а се задоволи с едно
адвокатско хитруване до абдикира
от своите революционни задачи,
като премина кжм формално изна
сяне и обобщаване в своите печат
ни органи исканията на стачниците.
Единствена га политическа групиров
ка и ехономическ* организация, кои
то подкрепиха стачната борба но
германските железничари и работ
ници с ЕСИЧКИЯ си революционен
устрем и жар, мак?»р и още срав
нително малочислеки, това са Гер
манската Работническа Комунисти
ческа Партия и нейния Общ Рево
люционен Работнически Юнион. Тия
две организации застанаха здраво
на евзята истинска революционна
позиция, но те беха заглушенн от
реакционния и контраревопюционеи
*'вой и организиран уд*р на социал
демократическото правителство, на
синдикалните водители на обюрократнзираните и обуржуазени економически организации и на юдителите на опортюнисти ческите и реформистнчески партии от независи
мите социалдемократи и от Г.О. К.
Партия.
Всички тия вкупом взети реак
ционни и контрвреволюционни сили,
от които едни лреко, а други ко
свенно, еднакво действуваха и про
валиха гигантската борба на гер
манските железничари.
Поуката от тая стачка за герман
ските работници е извънредно голема. Никога до сега те не беха
.виждали тъй очциднв да изпъкне
противоработиическата, контрареволюционна и предвтелска политика
на социалдемократическото прави
телство спремо тех, на синдикални
те и партийни водители от стария
тип работнически партии, синдикати
и синдикални съюзи. Тая стачка
окончателно разори пред стачкуващите и широките работящи меси
гнилост» и несъстмтмноста ка яодитвлената политика », оправда с неежкрушима ясност на действител
ните факти правотата на усвоената
раволюционна тактика от страна на
Г. Р. К. Партия и Г. О. Р. Юннон,
и разчисти пътя за тяхното близко
засилване и окончателен успех пред
всички бюрократически, опортюнистически и реформистически партии
и синдикални сжюзи в Германия и
пред самия 111 комунистически ин
тернационал.
Тая сгачка е един ценен урок и
за българските железничари и ра
ботници, които понесоха върху собственните си гжрбове всичкия ужас
от изменническата и предалска по
литика на водителите на Б, О. С
Съюз и иа Българската Комунисти
ческа Партия през общата желмяичарииа стачна от 1919 и 1920 г.

Разграничителна линия.
Революционната енергия в скри
тата потенциална сила на пролетарията в даден исторически момент
е величина определена и се мери с
висотата на класовото съзнание, а
не с организираното количество. То
ва ни доказа историята- Германския
и английския пролетарият, имаха
най-многобройни организации, но с
недостатъчно пролетарско револю
ционно съзнание и за това прояви
ха слабост п борбата си против контрареволюцията. Руския пролета
рият бе малочислен и със слаби орга
низации, но имаше високото съзна
ние и той изнесе нл плещите си
велики борби и положи началото на
революционното освобождение на
мировия пролетарият. Когато проле
тарската маса рзета в своето цяло
е погълнала съзнателния пролетар
ски гвангард, последния е негоден
да ржкозоди таз;4 паса, която го
дърпа назад. От тук произлиза
стремлението в ман-ежэиаталнатя

Стр.2.
чао- на пролетариата да се цеии от
общата маса и обособява п партия.
Единството всякога е било лозунг
на назадничавата п р^акциола част
от пролетариата, която се е влачила
след опортюнистите и буржуазните
агенти,
Пролетариата не требва да се сму
щава от станалите в него деления
и разцепления — това е необходи
мост, сжщноста на която по форма
е двояка: или сжзнателната част
прави крачка напред, или несжзнателната — крачка назад. Ренегатството и предателството на втория
интернационал, обослови създаване
то на третия интернационал, а днес
когато последния се вржща кжм
втория интернационал, обославя се
сжздаването на революционния ра
ботнически интернационал. В нас
полицейския социализм даде живот
на теснящината. Опортюимзма на
тесняците прави необходимо сжздаванието на една революционна ра
ботническа партия, каквато е Бжл.
раб ком. партия,
В краткото си съществуване Бжл.
раб. ком. партия блфзо се стжрсвз
от наследството на миналото, Радикалствующата буржуазна интелегеиция, която се присламчи в нашите
редове ни донесе и „Бжрзовщина"
и „Ганчевизм," които си приличат
като две капки вода. Това еж два
ма едноутробни братя, за които ин
дивидуалните схващания и разбира
ния стоят над всичко и които бжлгарската бедна" действителност ги е
орисала да бждат „вождове" без да
има кого да водят.
Пред нас еж: в-к „Революционна
Истина" на Бжрзов и вестниците
брой 3 и 4 „Работническа Искра"
— на Ив, Ганчев; (брой 3 като ооган на Бял. Рае. Ном, Партия 1!!! а бр.
4, като орган на „софийската лево
комунистическа организация" — И*
скристи 1! Каква смелост! Каква под
лост! Тия два вестника еж две ли
чни трибуни. „Рев. Истина" на Бжрзов е 6 души, а ,,Р. И" на Ганчев,
с една персона повече, — 7 души.
Бжрзовата „Революционна Истина"
е. тя сама за с е б е си, — тя
е н е г о д н а и непотребна за
борбите ; на п р о л е т а р и я т а .
Нас малко ни интересува ежлзливата и оэлобена физиономия, и накжрненото честолюбие на плоския дребнобуржуазек политик Бжрзов, кой
то бжлнувзза я общеграждански калабалжк", Кклометрическия предго
вор на „откритото писмо" до'.всички
е хвалба, която ни напомня хвал
бите на еснафите — Джщерята
казва на майка си: „мамо, мамо,
ама колко ни хвалят нас"- , а кой
джщенн хвали"? — пита самодовол
но майката— „та ти мене, а аз
тебе мамо". Бжрзов се хвали сам.
Ганчев, вжэпитан в редакцията
на „ Работнически вестник" от Кабакчиевци, Кирковци и Благоевци не
му липсва нито фарисейщината. ни
то подлоста, нито карнеризма. Този
вжжеиграч, след като направи дек
ларация в сливенската конферен
ция, в която се постави в положение
то на редник, че ще служи честно
и искренно за изгражданието на
Бжл. Раб. Ком. Партия, излиза в бр.
4 да хвжрля кал вжрху партията и
да я нарича „недоносче". Ако той бе
ше преизбран в И К. и ако
движението се оставяше в не
говите узорпаторски ржце, тогава
нямаше да е „недоносче".—Нека то
зи самозабравил се ннтелегент се
запита: по чии доклади германските
другари имат доброто мнение за то
ва ,,недоносче." Тия доклади не ги
ли писа самия, този, Ив. Ганчев и'
то само преди два месеца, след сли
венската конференция. Кога лжже
този „образец на революционен мо
рал и чистота" — когато писа до
клада си до германските другари,
или сега когато хвжрля кал вжрху
партията ?
Щастливо е нашето младо движе
ние, че още в началото си разчи
ства сметките с всичката гнилост,
който теснящината ни даде в
наследство.

Парижката комуни
Преди 51 год. неделята 26 варт
1871 бе ден щаслив за Париж. Пред
градския дом беха се стекли двеста
хиляди мжже, жени и деца, които
преизпжлнени от радост приветствувяха пжрвата светлина, която от-

РАБОТНИЧЕСКА ИСКРЯ

Брой 5.

С 13 лева надница неженения по
'криваше пред тях свободното про на- Друг случай: работника обущар лучава 735 лева, женен без деца—•
Теичо
Димитров
е
обложен
е
тол
явление на един свободен nszop,.
805 лева, женен с 1 и 2 деца—875
' сто как предава Лисагаре прокла кова патент, колкото и господаря* лева, е 3 и 4 деца — 945 лева, а с
•
обущар
Димитр
Решсв,
макар
че
мирането на комуната: „Площади се
5 и повече деца — 1015 лв.
запалваше, пееха ей песни, музи последуя има 5 - 6 работника, има
Тези, които получават основна
••
друетажко
здание
в
чаршията,
соб
калните капели свиреха, роговете
надница по 6*50 ла-, 750 лева, 8*50
ствена
кжща,
лозя
и
пр.
.
•
Друго.
бучеха, топжт на старата комуна
лева, 9*50 лева, 1050 лева, 11*50
гжрмеше на кея.. Внезапно шумжт Секи тютюноработник — мжж или лева, 12*50 лева, 13-50 лева, имат
•жена,
баба
или
дете,
плащат
иедзаглжхна инастжпи тишина, Ранвие
горната заплата и още 1750 лева
член от централния комитет взе ду яйчно пя 15—20 до 25 лева, което месечно.
прави
близо
1000
лева
годишно!
мата: „Централния комитет отстжпГолямата част от рудничарите са
ва свойта власт на комуната. Позво Още един пример. Тук сега се ра
с
по
б, 7, 8 до Ю лева основна
боти
10-дневната
трудова
повиност,
лете да възхваля Паршинин парад за
^Общината
с
обявление
нареди
обу*
надница.
великвн пр«кер иойто даде на света,"
щарите да не се явяват с смените,
Като се прибави кжм тази надниЕдин член на комитета провъз ; понеже
ще им вжзложи нзработка- "ца добавжчното вжзнаграждение и
гласи имената па избраните канди Ча на обуща за общ. прислуга. Как- процентното 40Vo вжвнаграждение
дати.
110 стана, обаче, обущата се разда — ето, това получава а действител
Барабаните забиха, музиките за доха на господарите (по 2 чифта са- ност всеки рудничар.
;
свириха и двесге хиляди гжрга за- мо за изработка, понеже материала
Не по-добра е картината на жи
леха марсилезата; неискаха да слу е общински) понеже господарите не лищните
условия,
шат никаква друга реч. Ранвие ед могли да си остават дюкяните, а ра
В махале „Ралица", например, жи
ва сполучи да извика при една меж ботниците могли да отилат и рабо
динна пауза: „В името на народа тят на пжтя по 10 дни — те няма лищата са следните'
В една изба, без прозорец, на зе
комуната е прокламирана".
ло що да изгубят! И така стана. До
Двесге хиляди човеци отговориха като господарите си сожршиха „пж мята, дето по-рано са затваряни
с единствен вик из джлбочините на тя" в дюкяна с някакви 80—100 ле- свини, живеят 7 души, които пла
щат 60 лева месечно наем. В сж
душата: „Да живее комуната".
па, то работниците работят по 10 щия двор в 4 тжмни и развалени
И когатослед това Тиер — кржво- дни и само от надници губят 500—•
лока насочи своите пжлчища срещу 600 лева. Управия Нека се помни, отделения —• дупки живеят 20 ду
свободни Париж, на барикадите де 'че в ежвета има 4 комунисти. „Ра ши, без печки, без слжнчево освет
цата се показаха тжй-сжщо велики ботнически Вестник" кани- занаят ление и при голяма нечистота. В ед
герой както и мжжете. Най-добрия чиите да се наредят „рамо до рамо" на стая1 на земята, без прозорец,
стрелец на барикадата, в преградие- с нас работниците. Той е сбжркал. живеят 4 души с 100 лева наем ме
то дю Танпл бе едно дете Когато Занаятчиите отдазна еж рамо до сечно. В една кошара, без никакво
барикадата бе превзета и защитни рано с нас — в производството. Но осветление, живеят 5 души и пр,
ците Ь. избити идваше реджт на де нсеки работник занят в занаятчий
Стаите изобщо са нечисти, праш
тето. То помоли отсрочване застрел- ското производство энае с каква не ни, задушни. В такива жилища, оването му за три минути, за да за навист, мжет и злоба гледат занаят чевидно, нито почивката е почивка,
несе на майка си часовника Офи- чиите на работнишкатд организация нито ежня е ежн, а едно ново мжцерат го пуснз. След три минути и борби, даже и когато се наричат чение след тежката работа.
момченцето се вржща и извиква: „комунисти" с каква ярост,се на
А какво да кажем за храната?
„Ето ме", скача на третоара и се хвърлят .против 8 ч. раб ден, обед Нея и свините на буржуазните го
обляга леко на стената до трупове на и празнична почивка и пр., той лемци не е ядат.
те на другарите си . . .
знае още, че в занаятчийското про
Всички сме заприличали на скеле
Делеклюз — военния министер на изводство господствува най свирепа ти, одрипани, черни и ежеиспити тела,
комуната — този стар изгнанник и неубоздана експлоатация. Но за подобни на героите на Хауптмана—
крачеше равномерно без да се що тогава тесняците толкова много Силезийските тжкачи, които е дине
оглежда дали го следва некой кжм плачат за еснафа* н дребните тжр ни кори и печени кучета често уто
барикадата. Той бе едничкото живо говци, а -остават работниците? От- лявали глада си, е тази разлика са
сжщество на. бугТеварда Когато говоржт е, само един: защото еж мо, че ние не ядем кори и кучета,
стигна на барикадата, той се обжр- партия на градските еснафи и селе а гладуваме с дни.
на на лево и се покачи на барикад- нията — на дребната буржуазия.
Тежко е, много е тежко положе
ните камани. За сетен пжт — пише j Моля дайте место в „Раб Искра" нието ни и кжрвавата песен на тжЛисагаре — видехме ние неговото на горните ми редове за да видят качите има пжлно приложение.
сириозно, белобрадо лице, което бе .работниците кому служи тесняшката
„Ужасен ежд ни на смори.
обжрнато кжм смжрта. Изведнжж •"«артия.
•
—
Какжвто нигде нема.
Делеклюз изчезна. . , Той падна Без право и без формалност.-• на площада „Шото.До".
-Хасково, 5 март 1922 г.
Той ни тика в гробната яма."
И колко други безименни герои
Работник обущар.
При целия тоя ад „революционе
за които историпта не е отбелязала
рите*" правят анкети и иитерпелацин.
Перник.
нищо, умираха с пламтяща вера,
Предателите са в ролята си: вмес
като повериха на бждащето своите : На 2 и 3 март т, г. дойдоха гру то да кажат на-работниците нищо
светли образи и отмжщения, кжмто па тесняшки депутати в Перник да да не очакват от другаде, а да се
контр а революционната паплач.
правят анкета" за условията, при вдигнат като един човек ида турят
Когато си спомняме за 111,000 които се работи и живее в мината. край на тоя ужас, те отдушник
жертви, които Парижката комуна
Когато работниците в мината са тжреят — парламента.
даде за задоволяване на буржоаз се обжрналн на роби и скотове при
Но чашата ще прелее и тежко
ната ярост, отмжщения и кржво- ужасна vi нечувана мизерия, при из- на предателите.
жадност, ние си спомняме сжщо ьжнредно малки заплати и кучешки
Шило.
така за великия завет на тези хе жилищни условия, тесняшките пжррои—мжченици: че работническото венюта правят анкети и интерпелаОтзиви.
движение е революция и че в пред^' ции внасят в Народното Сжбрание.
Хасково В бр. 198 на „Р. В." че
стоящия двубои на синжт — све- •. За да потвжрдиме гореказаното,
светския пролетарият е буржуазията даваме по-долу едно кратко изло тем дописката на П Илиев под за
— требва да.избегва направените жение за заплатите, които получа главие: „Резултата на искризма"
грешки от бащата — Великата Па ват рудничарите и за жилищните Там се казва, че преди неколко ме
сеца по амбицията на Г- Ю- се от
рижка Комуна.
услозия, при които живеят.
цепили неколко работници от обу
С б лева основна надница, като- щарската секция при тесните и сегаму се смятат но 25 работни дни трима от тях се предали в ржцете
средно в месеца, неженения рудни на буржуазията (по несжзнание . Те
(свободна трибуна)
чар получава месечно 420 лева, же зи трима наши другари не еж чле
нения без деца —- 490 лева, женен нове на парт, ни организация. Дру
За кого ппачат.
е едно и две деца — 560 лева, с 3 гарчето П Илиев не вижда по-даДругарю редакторе,
и 4 деца — 630 лева, а с 5 и по леко от носа си. Ами в демократи
Редакторите на „Раб. Вестник" в вече деца 700 лв
партия чии членове основа
бр. 186 от И февруарийт. г. в джл- ; С 7 лева нздница неженения по ческата
тютюноработническа секция, коя
га статия оплакват тежкото поло лучава 455 леаа, женен без деца — ха
днес брои 120 члена? Где е ва
жение на занаятчиите и дребните 525 лева, женен е 1 и 2 деца— 595 то
тютюноработническа секция?
тжрговци, скжрбейки за «хубавото лева, с 3 и 4 деца — 665 лева, а с шата
Где
е
плащания ви секретар/ Като
старо време на еснафа". Партията 5 и повгче деца — 735 лева,
не
останаха
в тютюнорана еснавския комунизм пжк устрои . С 8 лева надница неженения полу ботническатаработници
ви
секция,
защо ви е
в София, шумен и др. специален чава 490 лева, женен без деца — плащан сечретар? Работниците
беден на занаятчиите. В този ден (13- 560 лева, женен с 1 н 2 деца—630 гат и всекидневно отиват в устата
II. т. г.) в софийския „Колозеум" лева, е 3 и 4 деца — 700 лева, а с на вжлка — защо? Защото те ви
тесняците рониха едри ежлзи за „ма 5 и повече деца — 770 лв.
дяха, че вашите водители изменихалоимотните" занаятчии и тжрговци.
С
9
лева
надница
неженения
по
на комунизма и тржгнаха по сжщия
Плакаха за 20 милионния кредит, лучава 525 лева, женен.без деца — пжт
на общоделството. Но да оста
за търговските им тефтери, за да- 595 лева, женен с'1 и 2 деца— 665 вив тях
— другарчето казва, че те
нжк занятие и тоя вжрху общия лева, с 3 и 4 деца — 735 лева, а е еж несжзнателни.
Ами ти като сжздоход и поканиха занаятчиите да 5 и повече деца — 305 лева.
кателен
работник,
защо работиш
тржшат под знаг^ето на- „комуниз
С 10 лева надница неженения по на господаря си Борис Белев по 10
ма". „Раб. Вестник" с данни на ржи с 30 лева дневна запвата, а
ка „доказа" как милионера Гешов е лучава D60 лева, женен без деца — часа
когато прави господаря ти кжща,
обложен е по малко (13,500 лв.) от 630 лева, женен с 1 и 2 деца—700 ходиш
да му копаеш избата, без да
колкото шивача Жак Кваин (14,400 лева, с 3 и 4 деца — 770 лева, а с ти плати
за тая работа, защото би
лв.). Ние работниците пжк казваме,- 5 и повече деца -— 840 лв.
ло
нецеля,
а егмо те почерпил една
С
11
лева
надница
неженения
по
че един работник плаща повече даСжзнанието у теб дошло,
нжци, отколкото занаятчиите. Ето лучава 595 лена, женен без деца—• баклава?
те потупал адвоката Т. Кипример: моя колега — работник обу 665 лева, женен с 1 и 2 деца—735 защото
ряков и ти казал, че си се сжзнал
щар Васил Енчев плаща данжк за лева, с 3 и 4 деца — 835 лева, с 5 да
станеш партиен член.
нятие 250 лева, а господаря му Же? и повече деца — 875 лева.
С 12 лева надници неженения по
лга Мутафов, който има 5—6 работи
Тжй се „сж^напат" тесняшките
ника в дюкяна си плаща само 150 лучава 630 лева, женен без деца — работници.
700
леза,
с
1
и
2
деца
—
77илсна,
лева, а Панаст Манолов собственик с 3 и 4 деца — 830 лева, а е 5 и
Работник.
сарач в сжщия дюкян плаща 70 ле повече - 900 лева.
Печатница Д, Тодоров — BapHiaT"

Работнически глас.

