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Безчетни и безбрежни са пъ-

но? м в J и и

Ло тя х върви човечеството в
вековечния си устрем да открие истината, да сдобие сво·
бедата, да познае щастието
и правдата за всички.
По някоя нътека вьрвят само отделни единици, из друzа
вървят zpynu от компактна
съсловия, а из трети пътища
вървят ми лионните човешки
маси. И често тези п&т11ща се
кръстосват и юяемите и ма лки интереси се сблт,снват, но
посоката на всички люде е една

ь.
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СЛАВЯНИНЪТ
го поэнава?rе. Toll е въ:тре в caНаn-сложната Dуша е славян;,ата. Ако не беше така, нямаше дJI
r.n11зв11ква нас11лн1щ11те срещу себе с11.
е е лесно да бъnе111 шнрок, добър.
11:?стонрнеиен, 1<оrатр себн•щостта е леr·
l_Ла в ос.tов,пе на •rов?ш?ото светоr·ле;?не. Ако това е мъчно, нелосrът,о за
?г1tте 11арод11, за славян1ша тня проя·
лэ на11-характерн1t, те са неговата

чрез м11лосrта II саможертва ra.
Тъкмо nорад11 тая същестое11а пр11ч11на

Н11е

-111ша. Другояче

не може да бъде,
?щото тоn се е офор?щл върху наА·
рспорното-върху плодната зе11я 1t
181 снньоrо 11юбвеоб1111но 11ебе. Труд
1ор•1есrво, ето кое 1?аr1равлява 11егов?·
?а It дух. В труда. тоn се прнliа и свързва с чщ,ека, а в твОР.·
то осъществlf!\8 сроАаианеrо сн с
сичкн .,юде 110 ремита. Ton оrята, че
1 да имаш, не е достатъчно .аа 11ска1111
110 Al обн'{аш. Искането ражu нa.Иllero, а обнчта-цссqтдаJ111осnа. до·
:lто другите о:rиа,т кы1 сnравеnпнвочрез сн.,ата, тоn се стреwн .111 я
11

11

славя1111нът искре11110 нярн?. ч? х?:11ст11я11-

скатз правда е осъществ11?iа
1t

.

дава скъп11 жертв11 да

на

зе)1яtа

н 11arrpaв11 ОС·

нова на ж11вота.
С.1авя11ското Уворчество 11н>1а рамки,
защото з1rае, че 11аn-из.111ш11ото нещо е
да постав11ш в оrра1111•1е,111н човешката
душа. Ton догонва безкраR11остта II затова от?1н11ава с бърз1t крачк11 невсже,
стаоrо II оrр11111че11остта: По-важно с !!JI
него да се стре?111, от?.:одкоrо да благо·
душествува. Тон стре)1еж го 1tpaв1t бу11·
rap 11 11оватор, а те от сво/1 стра11а ru
коро11ясват като •1е.11111к • борбата срс·
щу смъртта. В една бъ.чrарска nece11
едни бу11тар възлю6е11 от 11ародn

.В.пко башбаnрактар•,

-

прввнква:
.Ах, шtе бях1,1е .аеветчщtа братя, ос.и11·
11вта под баnряк умряха, ?tобър е Гос·
noit II за мене•. B1.nнn 11ска ita nобед11
см1,рrта с по;?внrа, с ве.111чието 1ta са( c.?eitвa 11,1 З нр.)
се

ни пищни трапези, н11.11а прини подути от
преяждане и разгу., човсшки
блаzоутробия.
Тоя път е пътя на самдотрвчението, на доёроволнат« бе·
дност, пьтя на себепожерт1J_уванието нъм ближниR, към ооата си· чеповвн, к&.ч и зтер зв нвто II онеправдано човечество.
Тоя тьт е пътя на героичното
борба за правда и истина, бирбата за свобода, красоти 11
щастие I
да трьгнем всички по СВЕТЛНЯ ДРУМ на живота, граждани! .il.a трьгнем без шум, без
парадни речи, без площадно .чузина, без тартюфщина и фариceJi114uнgl до трfо?нем с.водпост
и самоувереност, с простота 11
скромност,» да тръгнем с ентусиазъч и вдъхновение по пьтя
на сеяепажертвуваннета з,, свобода та II щастието на човече-

ствотоЗащото всяка суетна
е

с.лава

нетрайна и преходна, всяко

блаzоутробие ще дьдв проядено
един ден

от земните

червее,

всяко богатство ще бъде раз-

ядено от молците и раэтавено
от разбойници.
нвпоеходна и вековечна е са"
мо борuата
за истина и прав·
да, за свобода и нриспта, ноито
единствени ще ни дадат жадуваното бе1смъртис,-ще 11и дадат нетленност срrд mлl!нносm·
та на човешкото битие.

Да mpr,1нl'J1, t1сични 1раждони,

по CBL;TЛlfH дР:'УМ на

живота!

Аnопон

'Ялчън Ефенди мироносец!

110ст11п1е

llJI! нас.

11

1
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тищата на живота, граждани! назен разкош,

1

:

"!!!",...

по светлия ДРУМ НА ЖИВОТА

u

Ако би трябвало да търсцм най-вишата форма на no·
?1р,mическа зрялост и самоуправление У нас, то безспорно
ti! ie тряб ва да приемем, че тона е ОФ.
Преценявайки управлението на всички политически nap·
'flhuu у нас и особено на тези през фашисткия режим, ние
...
мяло можем да кажем, •1е единствената политическа де,
«онратична организация, която най-верно отразява и зацищава интересите на цепокупния бьлгарски народ у
tac. е ОФ.
Нека се знае, •te за прокарването на нашите интереси
!0 миров ред е необходима единна, лtащн8а и сьэнателна
II съща, както и целта и.м е
ноемврн е най1е_ганизация Това трябва да се докаже I
обща.
?обния момент. в който тракийската емиграци л ще .AtoЕдни падат, друz11 стават, но
.
да рояяи своята сила, спмипеност-ги C'Rfiliй..lf.JJ.C.,_.,,:u,.,....-:::...t·--':?e Rf)ДJJ11J11:..eftнu J; паач .и възи ехид'ните фактори за вьздействие и осьщестеяване поли- дишни, други. с присмех
приведени
ност;
едни
с
робски
)ж?сата на ОФ.
глаен.г други с гордо вдигнати
Чрез организация. дисциплина, сплотеност ние трябва
чела: едни отчаяни и обеэвврв,;,, t обединим целокупното тракийско население в една единна. други вдьхноввни интусиа- но всичка до един вьрзисти,
да
на
ноемери
вземем
найда
можем
/8
организация, за
вят
напред
и все напред, тика,\..?тивно участие в законодателните избори за тържестни
неудьржимо
и властно от
на ОФ власт, което ще рече тържество на нашата
могьщата сала на бнааогичния
0; бода и независимост за национално процьфтяване идеазакон.
IJUlr:·
Безчетна и безбрежни са пънашата страна.
,i,r;;
тищата на живота, граждани,
ие
я6ва да бьдем уверени. че само ОФ власт ще
но само един от тя х е СВЕТда обнови живота ни и осигури. щастлив изход в ми·
:..оже
?
i и ни върне в ро дните огнища ве д неж за винаги и се ЛНЯ ДРУМ НА }ltИBOTA!
u,
no него сал вьрвят
u
борцитео
?CU.At от това наше бежанство.
сал
из
неzо
zepou
в
живота,
..
чиНека всяка mpa1Cuuкa и тракиец, които наи-добре знавv,рвят ония, ноито са надс.ио·
r,o
zнали живот11нсния наzон на
J1рез цо е робство и тирания, 1Соито не ведн1,ж са изпит.аз·
emu.сеоето
? робството и потисничеството, на 18 ное.Аtври да да- хийния еzоист,rчно
си реrюлюцпонен vстре.ч
гласа cu и по д кpenu.At ca.AtO е д инната оф листа, зада се пожертвуват за свобода,,'V,_Omo са.лю отечествено- ронтовска Б1,лгария .Аtоже д а ни
ф
та и щастието на човечеството.
!'l?де истинската свобода в нашата Родина.
По тоя п-ът няма 6оzатство,
В Катърджиев н,1 слава; няма златни оtJежди,
__
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В ко1а?11uцата ка д?.rа
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Когато човек пъrув11 по люr,1· 111
Свипенгр1щ София 11 впезе в ко14такт С ПЪТltНЦИ И11811ЩН ОТ Турция,
OCТIIBII нзненада\1 от TЯXHIITII пред·

става з11 отечественофронтовска Бъл·
г11рия. Те стр11JUШВ0 OrJ\eljlдllf BCJIIUI

внимателно следят всяки път·
ник и смутено питат колко р11зстре·
лянн нм11 в селото през което ми·
н11ва влака, къде са бесилките 311
опознщtонернте 11 11ма л11 чоосхо·
?ущи между пътниците, които се су·
етят no перона. R. t\ll една гар11, къ·
дето изпр11щот няк11кв1t весе1щ свот·
б11р11 с обич11й11нте за случоя гърмежи, стоящия до мене ефенди, упл11·
wено се свива до .гьла на купето
ако се
11 розтревожено :sаЯW1в11, че
.случи нещо" 11а се 11н11 предвид. че
е чужд подан,tк 11 we ПОТl,рСН 311,•
крилата на международните :sаконн.
Розбнра се, влака npoдъlUl<llllll да
трака монотонно, на всяка гара cno·
г11р11,

1:()ЙНО

се качват н ели

п
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з11вежд11.1t отдела
Нврвенпроне (Н11·
кснисерство не пресвегега),

В онова врем
1111

учнлищ11т11

род
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Год.1
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1111

То у м 11зв11к11 Н11дежд11 Конст1111·
тино 1111 Нрупская, която работеше
в Дhржаоtнtя с1 вет 1111 учените и
1111 ве: .Владнмнр Илич се интересува, как роботи нешего училище 11
KIIK t С11 эненнягв It р О 3 В 11 Т Не Т О
на нашиге уч 1нщ11. Добре ще бьде, а о о най-близки дни, да кажем
в друrн ден, вий it owe някой от
nnш tr работници зам111111т в Горки
за учипишего ".
11 непревяг псхпап
уговорихме с Надежда
11 1111е се

эвминеи в дру·
станция Гереги де1t з11 Горки.
синовске щеше да 1111 посрещне
евтонсбип.
Конст11нт1111001111

д11

Н11

Р.з звпоч 111.1t с вълнение да се гот·
вя зn доклам. Н11 пругия ден Нвдежла l{oHCТIIHТltllOOltll ми ЗВЪНИ ПО те·
rефо1111: .Вл11днм11р Илич отхвърли
1 вшия ппан 1111 эаниневене. Той ут·
ре Щ(' 11Эr1р11т11 311 вас HOBIITII СИ ма·
шина 1111nр11во в Москва". Владимир
Илич искаше до крвйност да упрости

нешето пътуване. Действително, но
други11 ден привечер за нас прие·
тнr1111 автомобил от Горки. Той бе·
ше необинисвен. В града ввтомобииз·
1111 .u ьрвеше 1111 копеле, но като
пезе на края, където имаше много
сняг, шофьоре подложи под колел11т11 нещо като кънки и ний се no·
несохне бързо по с11ежн11т11 равнина.
Е.то, ние сме вече в Горки. Вървнм през парка по пътеката към
ярко осаегленете къща. Обхвана ни
блегоговейно чувство: още две-три
нинуг t и ще виаии Ленина. Влади·
мир Ил11ч ни посрещна с привегпи-

усмивка. Той подробно разп?та,
как е вървял автомобила, с конто
сме пристигнали. После 11и покани
1111 м11с11т11: да пийнем чвец от само·
вврчето, да се посrреем от студа ...
Н11 нас tie ни беше ДО чай: вьп1tу1111ше ни доклада. Но Владимир
1111

Илич с свойственагв си

-

-

-

ците.

Защо по математика, -говоре·
не се преиз·
we Владимир Илич,
педет хубавите учебници на Киселйова?I
И веднага тук този въп-

други прогресивни селяни, привет·
ствувахе бригепириге с добре дошли
Бригадирите се нвствиихе в учи·
пищсто и започнаха своята работа.
П ьрво 11•111лно селяните се суетяха
11 глед111111, като чудаци,
на тия не
канс111 гости, 110 след като се уве·
риха, че тня бригадири неистина са

дошли да нм nомоп111т, в надпрева·
ра I осеха кoil к11квото имаше: плу·
ове. 1111лешннцн, брадви, земедел·
ек и 1струме1нн tt ceЧlldll, платове
н р. Бр11г11цирите се отрупаха с ра·
ота it с усм11вк11 на уста посреща·
ха 1• приемаха от ръцете предлага·
111те а поправка предмети.

-

-

рос беше решен.

тогава.
ми та·
вечер,
видим
Ленина и да почувствуваме, с какво
дълбоко внимание се отнасяше Владимир Илич към училището и към
учението на нашите съветски деца.
Много години минаха от
Но още е пресне в паметта
зи незабравима февруарска
когато имахме щастието да

Едно злополучно
тмон
-

Именитният наш оперен певец
Това не би трябвало така
Тодор Мазаров, е предприел с rpy· де и по нешв скромна оценк
па ,артисти турне из провинцията, за турне само излага престижа
н
да гастролира оперни откъси. Няма
пемия певец. Тодор
съмнение явяването на големия ле· векът, който разнесе Мазаров
славата
вец по·близо. до народни:е маси е рода си no столиците и
колкото неооходимо, толкова и на· градове на Европа, Той е гол
наие
временно, ако това става така, че певец с световна известност
народа деиствително да почувству· w:то желание-желание народ11
ва неговата сила на голям певец. За
тон до заживее с духът на но
голямо съжаление това съвсем не е време, със болките, страдания
тахв. От афишите, път и от това, радосгите на народа си.
което се .разправяше от отделни ар·
Изкус вото на Мазаров впы
тисти, се разбираше. че трупата ще ва и възродява българската _
даде някоя оперетна, а която цен- само българската-душа. да n
трално място ще Играе Мазаров. Р. това е негова задача и неотем,
то какво излезе?
Една блудкава нужда на неговия духовен ж
пиеса .Мелодия на мечтите" от пет потребност на неговото сърцц
картини, която не подхожда на ду· призвание на съдбата му да охр
хът на днешното ново време, нито вдъхновява, облагородява и 8
на вкусовете и желанията .на широ· сява народната душа към nо·све
ките народни маси. Явяването на и по-чесгиги хоризонти. И като
Маэаров само за няколко минути тинскижрец на родното ни изку
на сцената дойде като реклама на той ще трябва пренесе своето
артистите. И последните постигнаха куство долу в низините на на
своята цел Името на Мазаров пов- обществен живот, за ца го раз
дигна до виша степен интереса на и почувствува народа ни по·бл?
гражданството, което се тълпеше да до своето сърдце и му отцвце
купува билети по 300 и 200 лева, та ден. От това няма опастност
за да види и чуе иненигня певец,
пострада неговото 'реноме на го
а не да гледа на сцената мечтите певец, нэпрогив той ще стане
на разхайтени жени от хей-лайфа на ценен и по-мип' на
едно разкапващо се вече общество.

:

-

Лекарите най-щателно преглежда-

страната ни, за опита на реакцията
да разедини единството на о. ф.,
опроверга лъжливия слух пустнаг
от опозиционерите за него, че бил
избягал в С. Съюз, като каза, че аз
съм пред вас и говоря с вас. В то·
ва време пристигна и Кръстю До·
брев, който също говори и напълно
разобличи опозицията. След него го·
вари Дано Златев от БЗНС. Той
разобличи хасковския пехливанин
Д. Стоянов.
Говори и един войник, който под·

сега не са били прегледани от ле·
нар. Работ11Т11 беше извънредно мно·
го и за това едва към два часа мо·
жвхие да нагостим скъпите гости,
Привечер, след привършване на
работа, бригадирите заедно с селя·
ните на широкия селски мегдан, за·
виха кръшно хоро, спеп което д·р
Георгиев, ръководител на бригада·
та, даде кратък отчет за извършенатв от бригадирите работа, която
възлезе 235,000 лева. Игзъкна голя·
мото значение и роля на трудовите
бригади в изграждането на братския
съюз между селото и града, между
работници и селяни. Връщайки се
от с. Кн. Борисово др. д·р Тагаров
се отби в селото ни и пред събра·
ното множество произнесе реч, в
която между другото говори за вън·
шното и вътрешно положение на

здраво зад отечесгвення фронт и че
войската е достатъчно зряла за да
се меси в политическия живот на
страната ни.
На края кмета на селото · Мана·
хип Стоянов благодари на бригади·
рите, които с громко .ура" напуст·
нахв селото ни.
Като голям спомен от тази брат·
ска среща между работниците от
града и селото останаха портретите
на Г. Димитров и Стамболийски,
нарисувани на стената на общинска·
та сграда от един бригадир худож·
ник.
До тогава, до когато работниците
от града носят в сърдцето си вели·
кото знаме на братския съюз между
работниците и селяните, той ще жи·
вее и крепне.
Хр. Петров

ft. Толстой
Превела: Евгения Филипова

Трудова бригада в
На 28 ономврий т. r. селото 11и
бе посетено 01' трудова тех, 6p11r11·
да в която взеха участие 105 души.
Посрещането бе скромно, поради
особе шето настроение на селяните
'IЪМ о. ср. власт. Ремсистите, начело
с своето з1111ме, заедно с кмета и

чистосър-

дечност съумя да разсее нашето въл·
нение и ние незабелязано преии1111хме към беседата за съветското
училище и неговите ученици.
Говореше се леко, просто, интересна. Владимнр Илич задаваше
въпроси: как работи нашето съвет·
ско училище, какви знания то дава
на децата и как да се направи, за
да бъдат тези знания по-дълбоки и
по-здрави.
Р. четат ли нашите учащи се
-вглеждайки се в очите, питаше
Ленин,-класиците
Пушкин, Лермонтов, Гогол, Лев Толстой? Достигна ли до тях красотата на езика
на Тургенев, неговите .Записки на
ловеца"?
После се заинтересува за учебни·

Стр, 2
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Динево
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Твърде радостно е известието,
Отечествения ф
в Кърджали е направил пост
да се освободи зданието на ту
т,а прогимназия, която бе заета
сега от воените
Войната и грижите окоnо нея
времето наложиха изпразването
тая хубава сграда.
Сега, обаче, след успешното·
завършване, военните нужди о
тъпят място на грижите з" с
?_<омитета на

.11

щ
Si:

?HE'f&Ofl)._..l?I........................

народа.
Отечествения фронт все так
во се интересува за култур
нужди на турс1<0то население.
на

,

ПАМУЧНИ ТЪКдНИ ЗА НАGЕЛЕНИЕ

За селското непроизводително
селение, разпределени са 366,
кгр, памучна прежда. Досега об
за цялата страна са разпре
i
1,382,000 метра памучни? 'тък
510,000 м. американ, 331,0'\'О ме.. ;
оксфорд, 21,000 метра бархе1\ 59, ,
метра хасе и док 95,000 метрt.
По инициативата на МиJнст
ството на социалната политика,
отпусна семе за посе_в .(зимнина)??:
преселниците-тракиици, което с воs•
временно им бе раздадено от а
pu.
номическите власти.
1

?
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ШЕВНАТА
МАШИНА
F'аэкаэ от Леонид Ленч
ВЪJстnр11хт Н11роде11 съди?, с

мо?но лнце,
ка

-

р11зтвор11 с11н11т11

ю·
паh·

каза:
Щ? се гледа делото за раз·
1роrв11не брака 1111 Лисюкнн Николай
Петрович с Лисюх11н11 Прасковя Ива·
но11н11. Станете Л11сюх11н I
От скамейката стана слаб мъж,
об11ечен а ново, 110 лошо ушнто
палто 11 ttамръщено эастан11 пред
II

С

-

11

ка

Лнсюхин, колко

с е женен11

311

от
Пр11ско111 Ива·
ГОДННII IIMII

011 11'?

ЛИСJОХI\Н се 113KIIШЛI\,

изгледа на•

криво седящатв до него

Пр11ско11я

-

И..но1н11-чер11ендалест11 пълна брю·
нетu с трвпчннкн н11 страните
н
1С8311 с сподавен неестествен r nae:

-

Нввърwавм осем години бра·

чен живот, rражданнно C"WRИ1. В се·
re мо1111 да ме р8311еАете • • . • с т113Н
особа.
Зlщо ltCIUlre рuтроr11нето на

-

-

руга, Николай Петрович, то тя е на
ъгъла с Максимов. Той я черпи га·
зирана вода. С
сироп между дру·
·

rото".
Щом ми каза за този сироп, граж·
данино съдия, пред очите ми 11ре·
тъмня. F\ бабата продължи с нас·
мешка:
.Вашата Прасковя Ивановна на·
последък
много обикна газираната
без да успее да изтрие покритото с
пот н11зко чело, отговори с същият вода. Излязна ли от двора, непре·
менно при будката ще я срещна.
неестествен, сърдит глас:
Мога на съда вснчко да раз· И всеки път Максимов я черпи. И
винаги с сироп•.
каж11 наред, ако обичате ...
Горещо е, дуракl ... Пие ми eel
Говорете.
каза 9т местото си Прасковя Ива·
Добре! Rз, гражданино съдия,
работя в фабриката за тухли като новн11, чиито страни и шия се пок·
сортировач. И ето, значи, тръгвам риха с червени петна.
Николай Петрович Лисюхин ела·
113 от ф11бр11к11т11 в едномесечна команбо потрепери от злоба и прошепна:
днро11к11. Прнстигам. Отивам от гарата
F\э, глупачко не съм дурак, а
у дома си н конст11тир11м: жена ми
истецl Тук е съд, 11 не кухня! ...
11 няма! R телеграма изпратих, меж·
Почакайте, Лисюхина, вие пое·
ду впрочем, че пристигам.
Сегв, тръгвам да II търся и сре· /It аснчко ще разnравите-каза неж·
щем съседката
Продължавайте Ли·
старицата Rнти· но съдията.

брака?

Не желая да се намирам в брач·
ни отношения .... с тази особа! ...
По каква причина не желаете?
Лисюхин извади от ц коба на пан·
т11лою1те си голяма носна кърпа, но

--

--

-

ПOIIL

К113н:

.Rко търсите ааwата съn·

-

сюхинl

К11к110

-

да продълж11вам, гр11ж·

данино съдия? Сега всичко е я
Която жена обича мъжа си и
людава съветския закон, тя не
сироп с определена личност. fu
щата вечер, гражданино съди,,
прибрах вещите и отидох у друг?
Нека сега тя пие сиропl

- Значи,-каза
съдията,-аз
разбера

rpt

ва да ви
така: вие сте
дени, че жена ви е изменила?
туй основание молите да ви
дем с Прасковя Ивановна, така.1111
Точно тъй, гражданино?
R доказателство за изн ?
считате факта, че вашата жена
видяли да пие газирано вода?
С сироп!
каза Николаii Пе
рович Лисюхин,-като вдигна
гозначително палеца си.
С сироп,
поклати г111111• ?
дият11, -в присътствието на н11t
си Максимов. Тъй ли'?
Лисюхин помисли и каза:
Тъйl
Rми вие, какао ще
Првсков11 Ив11новн11,-обърна с:е
днята към Лисюхнна;
yfs

11

---

-

,

1

Год.1

•

Тракийска дума•

Стр. 8

На майка ми

Кf!_мrнта/!_на сt611ти11„а

ареила сърпа д'Wlбоко .... JС'1оТ811Те
днеска свояга песен проплаква една стара жена,
а над нея гори слънцето, светят Jеннцнте хпътнаnи
и едреят съпзнте it, като презрелите житни :sърна.
Много мъка тя с песен изплаква в полетата
и с това днес теwи наскърбена до 6олка душа,
а когато класът зawyl'tи и полъхне от някъде виnр,
тн се вслушай, тя бързо налива с възторг песента.
И тогава ще чуеш, как пее там днеска народ?,
песента тн ще чуеш на моя поробен нароа,
ах, да мога натам, като волен орел да пребродя,
в тая песен да влея и моя размирен възторг.
Но от ро аен и бащин край враг ме вапече прогони
да се ·скитам без радост, бездомен и чужд по снета
и за там да ми само прохладният вятър нвпомня,
че н днеска в покоя размирно народните бури пnющат.
Затова аз се често полъгван н вслушва" no вятьра,
те макар и неясно да чуя гласа на тая жена,
чрез която народът на Ми:1ня цн ескв в полетата
пее н разпюпява покоя на моята родна страна.

А ПОЛИТИЧЕСКИЯ ХОРИЗОНТ
След прекъсване рабо гага на Лондонскага ьои.реренпи», поради раваичия в
куването 11а погсааяскиге решения, .Сънсгьт 11d пе гиивга> фактически прена да функционира кьго .ваконовагеаен- орган на Uбсд1111е1н11с 11а1111н.
Никои ди11,10,,?н1ческ11 среви подхрапваха иацеж.лага, че през втората сена Съвета 11а петимата ще може да се постигне тъn желаного с ьгласие no
11ащ1ч,11 важни вьпросн на саедвоеното световно устропство. Т11н нааежьи
ха основание в раз„с11е1111 re любеэни ппсяа между Мол о гои н Бе1111н, в кон го
вамага я-ри изразиха вярата с11 н бъдещето съгаасие, а също II гоговиостга
на юана11111 огстъпки в иието на светонния •111р.
Ала въпреки всички очаквания, 110•11111 за ново свикване Съветът на петита не е взе г посега от никъве и тове показва неввусыисаено, че причините,
то докараха с ьюзииците-е-победигели в противоречие, не са саио or форяааестестно или саио от различно тълкуване 11а Погсдаиските решения, а от
нципално, т. е. идеологично, социал-еконоиическо, геопслитическо естество.
ва ще рече, че съювниците 11е могат да постигнат евиноинслие по разделяне.
Европа и света, в ьоёше, 11а сфери на влияние, а освен това II по въпроса
характера на политическите системи, 110 които ще се управляват малките дърави II ще се изгражда тяхния обществен живо r.
непоправиинге
Така, работите стигнаха до непреодолима и ьртва точка
кептицн видяха в тона отново, страшния призрак на третата световна вояна,
най-различни усъвършенс твувани човекоиатреоято с своите .атомни бомби"
ригелt111 машини би представлявала наистина една пълна и окончагелна гибел на
Jул гурата, 11а цивиливацията и на човечеството, ивоёщо.
Но за щастие 11а човешкия род, не всички иаглепи за разбирателство са
1агубен11. Куражът в тая насока можем да почерпим от внушенията на далновн1ннте дипломати, конто препоръчват наложително една нова среща 11а • Тримата
ле61Н", притежаващи нужцния авторитет, СИЛЗ И ВЪЗМОЖНОСТИ да ИЗГЛЗДЯТ ОПЗ•
to.
f1ште нелораэумения и да постигнат съгласие по всичко.
Съобщението, че преэндента Труиан е отправил послание до генералисимуса
талии за една нова среща на „Трн11ата големи> 11 че (та.11111 е отговорил с благолоност на това предложение, предизвика най-голеио въодушевление в цялня свят.
Защото повече от сигурно е, че само една нова среща между Сталин, Трун н Атли ще бъде в състояние да изведе колата на мира 113 зааъненага улица,
къвето я изостави .Съuе1ът на петимата", поради невъэяожността от равёира-

В мои роден краА

11

11

гелство,

Преввнд на спешността на проблемите за полагане основите на евин соли• да
ден, траен и справеллив мир, очаква се новата среща на • Тримата големи
.стане в най-скоро време
На всеки случаи, тази среща ще изясни много работи, съдбоносни за света, и засегнати в последната реч на превидента Труман, както II ония, които сепосгавени на предстоящата среща между Труиан и Атли в Ва·
га ше бъдат
UНIНГГОН,

Политикус.

сл

н

(продължение от
·

.t?)жертвата II името на правда, която
11;?11rар11нът-славянин нарича човещ1111а.
· късно революцио11ерн
народните
1е.
на освобожде11ието пеят: • Не
. , iтарн

re-

богатство, не щеме ниll п.ри,
свобода, човешк11 правдини•
?ърху таи ве.?ика са,?ожертоа изгражсръбския
ря с11авянски светоглед
,Pon. а /{осово по11е се реш?ва съд·,та на Сърбия. Турците са
силни 11
.,."oroбpullнi1. Водачът на сръбската воn·.ка е смутен II търси помuщ о г небето.
troraaa ангелъr слиза от небето и 1·0
fт1та, какво r1редпочита
земното ,ми
?ебесното царство. Водачът мисли дъл\·о н наl\-после решава и иска • царско
\tбеское •. Иска да запази че?тта на
/iюя народ, неговата дълбока вяра в
1равдата, човещината и свободата. За•
ва предпочита пог11ва11ето 11а цялата
ска, но да запази светлината в ду:ffilt\),e н,111

,л,О\!Скаме
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11
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t Првсковя Ивановна Лисюхина бав·
110 стана и заговори шумно с низък,

-

,rълен контра-алт:
f\з ще кажа, че той не измъ. чн с npoкn ,тата си
ревност, граж,данино съдия! Ето как отслабна от
неяl Като еrипетск11 червей! f\з в
•• къщи Cr занимавам с шиене. И, дей?ств11телно, на Макс11нов лятна ру·
от негов натер11ял.
?шк11 уших
ноrо му стои добре, гражданино
И наистина, той двв пъти с
lсъдия.
ода ме черпи ...
С с11ропl
каза пак Н11колай
,.

.

-

-

-

етров11ч Л11сюхин.
Нека даже с с11роп да бъде,
квl Но какво право 11на той, rрвж·
liHo <:1,д11я, за този нещастен си·
пред съда да не срами, а? f\з

k

tn- Ii

.

1

х

-ro,

му вярна жена!
Знвч11, вие не сте съr ласнв нв
<:1,н

uод?

Не

сън съгласна! Защото аз

подпецът, го ос511чвн н в ни·
Пко не съм внноана пред него?..•
Placoa1 Иаановна замълча и 11:,·
Hllllc

nцо

nрнбав11:

1

страница)

шите на т11я, конто остават в ж11вота.
По-важ1t0 е да живееш с 11адежда, вя-

стремеж, отколкото да господару.
ваш нас11лtш•1есю1 над други човец11.
Този основе11, главе11 мотив шествува
и в народно го творчество на. другите
с.1авянн. А в руската литература тоА е
све гли11ата и величието на човешкото
дyxoult(Э богатство.
В неразумшпе вражд11 11 воАни между сърби II бълrар11-безумства, в11уша·
ва11н 11 насаждани отвън у двата 11арода,
макар че проляха скъпа, свята кръв, 11е
наруш11ха светостта на славянското начало-човещ1111ата. Кръвта се проля, 110
1<ръстоsете по незнаl\ннте гробове ОС·
танаха като неопровержи•ю св,щетелство на духов1t0то славянско веnнч11е. Про·
стн в0Rн11цн, селски синове и от едната
и другата страна 11>1шеха с твърда ръка
• заr1111ал в братоубиnствената воnна •.
ра

11

-

Моя майко, по-смяло народната песен разливай,
разп on явай из дъно ти оня настръхнал покой,
н тъг та. и мъката, легнали днеска из р эпннте ниви,
ти изn ей с възторга на мощен народен порой!

Лозан Стрел><ов

Тая велика, безбрежна славянска ду.
сега в тия жестоки н ярачни вреиена 1111а своята мисия. Да освети скъпите н беябройни гробове с едно славно човешко вяло, Славянските народи
трябва да осъществят тъй иного желаното от тях братство, което да даде
тласък 11а новата све говна култура, да
създаде една истинска човещина, която
да се разлва на света чрез благодвт,ште плодове на е11н11 справедлив II ненаруш1111 иир,
Възиожно ли е да се осъществи тая
светла яечта на славянството?
Възожне -е. I lpennocтal!Кlr1'!! а "Ira"" 111,ne.
Най-иощният и непобевия славянски
народ-е-руският-е-е в възход. Под неговото крило и е неговата пояош 1111е
наистина ще се възродим -ще се освободим от пагубните, странични влияния
ще даде" простор на душнге сн за
творчество, иир II братство.
Тая належда не е хнwера, а една
деRстn11тел11а възможност. Кръвта, която голе1111ят наш брат
Русия- проilНва още веднъж за нашето 11ово освобождение, ие бива да бъле о?кверня·
вана от нераэумства 11 пагуб1111 хитрости,
а да ста11е истинска храна за нашето всестранно освобождение н възраждане.
Славянинът по строеж не е назадни·
чав, затова нне дълбоко вярваме, че е
дошъл часът за наn ве,111ю1ят подвиг
чрез пълно единно братство на с.1а1яннте кън ш11рокото, бебрежното II божествено братстnо между вснчкн народ11 в света.
Конст. Петканов
ша

11

-

-

_

,

Нека ми върне шевната мвш11·
на, тогава ще двм развод.
В залата юбухна смях 11 настъпи
шум. Съдията почука с молива си
no масата и каза:
Каква шевна машина Лисюхинвi'
Моята машина, гражданино съ·
дия. С11нгер, с двойна сувмка. Пре·
ди пет дни я взе от мене, задигне
I
я и не я дава.
Безобразие!
строго квзв съдията. -Незабавно н върнете нвшинвтв, Л11сюхинl
Не нога. f\з вече я продупчих.
Какво е това .продупчих"'?
Продупчих в смисъл на про·
пиn ... от скръб.
Той лъжеl-квзв Праскови Ива·
новна. -Машината е цяnвl Мене хо·
рвта ми казаха ...
Николай Петрович Л11сюх11н по·
гледна таввкв, намръщи чело, като
дв обмliсляwе нещо трудно и к11За:
f\ ако върна машината, ще да·
деш лн ра:,вод'?I
Върнеш л11 я,-ще двмl..•
Вземн иl-с мъка квза Н11ко·

---

Ето, смътно пак вятърът нещо поаиаго нашепва.
-Спушай I Някакви думи неясни, но близки звучат;
да, това е гласът на жетварката с грубите шепи
в него ясно познавам на моята майка гласът.

-

nвй Петровнч Лнсюхин-използуввн
я! И кажи пред съда, че си съгласна нв развод! ...
Скривайки усмивката си, съд11ята

отново

-

се

обърна към съпругата

Лисюхинв:
Той ще ви върне машината. В
такъв случай съгласна ли се нв

развод?
Очите на Прасковя

сън
нервно.-Не

HIIЛЯXII СЪС СЪЛЗli,

Ивано11н11

-

се

КВ38 тя
съгласна!
съм съгласна Ii туй тоl
Щом решава да нн върне машина·
та, ,н11ч11 и той ме о.S11ч11, граждв·
нино съд11я ... Той е скъперник. нно·
го гоnям скъпери11к. Не 611 Лli обн·
чал-за н11що нв оетв не би я 11ър·
нал?. Това е присъщо на хврактерв
му, мъжка ДJJ&oлнllf Внж ти какво е
измислил! По съд11л11ща да ме але·
чеl Хайде, норw в къщи/ С тебе у
донв ще сн попрнка:sаам- Запо11·
дайте ну, гражданино съдн1, да at
отиде у дома1 ••
Тя крещеше снпно, като мвuwе
с р-w?е-червена, едра, а ю черм1nе

Не

Ялчън Ефенди мироносец!
( llрод?.лже1111е or I сrр.11111ца)
ви зе сътрудничество с гермвнците,
тепеrьозлука нв нвшия юже11 .пр1t•
ятел" ще нвмвnее. Оказв се, обаче,
че Яnчън Ефенди поради посто1111·
ния си живот сред политически ни·
язми и клевети е изгуб11n обоняние
към действителността и н11писал 110·
вв статия в вестник • Хабер• в коя·
то съветва англо-11мериквнц11те де
nустнат някоя и друга стомна бонба » Бълrё1рю1.
И р11Збир11 се, Ялчън Ефенди е
оч11кв11Л като специвnен пр11rею1к 11а
президекта Трумвн в Соф11я да при·

стигне нещо друго, 110 11е ед11н журналист от разреда на н11стер Етер11дж. Той е очвкв11n от американският самолет атомна бомба. Насле·
дн11к на

еничерск11те траднцн11 на

своите прадеди и приемник на германския .нов ред", Ялчън Ефенди
в своето вестникарско въображе1111е
вижда само р113рушения и пожари.
За да бъде в пълен исторически стнл
обаче, Ялчъ11 Ефенди трябва дв се
снабди с 11рф11-арфатв 11а Нерона
сред горящия Рим. Врене11но, обаче,
той може да подрънка Cllнo златните
л11рн, спечеnенн с .честен труд•.
След всички тии заслуги, съвсем
не ще бъде нескромно, 11ко златнн1
журнал11ст nоска дв го вп11шат а
списъка на Нобелов11те лауреати за

Стършел.

н11р.

.

н очи, сякаш, 11зк11чсхв саетл11 не·
кри. Слабиит Н11колай Петрович Лнсюхин, с свито тело, 11 rлед11wе с:.
ужас и страхоnоч1Пакне.
В съдебната .ам се ckeuв гпк,.
110 и от все сърдце. Съдt,t,пв, бе, д,1
ста11е от местото с11, се посъветва с,
народните заседатели Ii к838:
Прекратявам делото а11, ЛНСIDхин. Вървете 01 у дона! И в11е а.що Прасков• Ивановнвl Тр•бва асмчно добре да се обмнс:тt, Лмао?
nредн да се ontдe а съда- C...Qi
вренето Hli ontexтel.I
Съдът започна да pa:,rлe)l(ДII НО8О
дело, в зад вратата I корндоре аса
още cnopexa н крещ1п C"Ьllpptne
Лиао1иноан. С е1,рднтн,п at rnac:
НЪIНЪТ крещеше:
Но сиропът?! С"НС'W!ЪТ на а..
pona'?I
И C"Ьllpyraтa му оnръщаwе с :sаn-

-

мwнтелен,
- да
'nl
ЕА

1С81К1

n'W81 мotrтp8"81nt
стмrнем у АО"8,
тебе еднн acponl-

а

-.
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Тракийска дума•
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ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА
-

••

Светлина I Светлина I Светлина I
Един възrnас, който от векове кънти над робската земя 11 търси
осъществяване всред нейното озверяло човечество. Зов, който приканва
на бунт разбунените сърццв, който приковава в ледена уплаха гузните
съвести на поробители и деспоти, нонврси, папи и патриарси' Един възклик 1111 небивел възторг 1111 революционните тълпи от гладиаторите и
париите не древния Рим, от демосът н11 Ел11д11, през пожерищета на възражд11щат11 Велика френска революция, към Октонврий и с ясно осъзнат11т11 бурне действителност н11 революционна Испания.
Свегпине I
Светлина!
Зов първи и последен ...
Още малкото пеленаче. току що видяло белия свят, току що пръкнвло из утроб11т11 1111 своята свещеннв майна, протяга ръчички към светлината н11 своя пръв ден, 11 с товв към свободете и към Жf1ВОт11... R народът е ноже би дете, което протяга ръчички ... но н съзнателно борещо
се същество, което може д11 разбере идеалите на света: същество, което
гни1111 р11в11а нога може д11 държи шнвйзере н11 свободага, да щурмува
лнте укрепления нв рвэвреге и робството и да държи в десницата си
rръмоносния и мълниеносен факел н11 светлината, който руши невежест-

--

1

•ото

н тъмнин11т111
И днес, когато човечеството живее дни буреносни, първият и пос.nедният възклик е: Светлине I Н11 народът трябват учители! Той трябва да
провиди, да разбере яс110 свещенниге иде11ли н11 своето битие: светлина,
брвгсгво, истина! Н11 народът трябват учители, които не да се затварят в
прашните канцеларии на .училищата" си и от тен потънали в своето нищожество д11 резказват на пецате историйки за царе, папи 11 патриарси, а
сублнмн11 да се с11морвзд11ват, д11 изгарят 11 да разнасят словото на све-

чценнвге 11ст11н11I
Вървете, тичайте, тичайте, учители, философи и професори, просветигели и носители н11 живота-разнасяйте светлина I Тичайте по ппощади, стъгди и негпани, по пътища и кръстопътища-разнасяйте светднна I Всред мирния или разбунен народ-реэнасяйте светлина I
Н11 народът трябват такива учители, каквито младата поетична дy'
ШIII ги вижве:
,Вий вървите в бодър марш несмущавани
ни от воят на хиени, ни от нучи лай жесток!
Вий вървите в бодър марш вдъхновявани
от вековните проблеми на Живота •••
Вървите под студ,
и дъжд,
и виелици,
и бури безконечни,
и чертаете с мощне ръка пътя лазурен
Н/1 спедаащите ви чвдв Hit майк11та Земя I"
След септенврий м. г. 11ашет11 страна изживя моt1енти _на револю?цнонно въэреждене+не едно просветление, което трябва да оэнаненуве
аоя кран (.кр11й" сено като фигуративен изрез, защото просветлението
свегаина за целия
не може да имв край) с една пълнокръвна светлина
::n10бнм нерод I Неговите учители да го поведат по пътя на свободата към
евятъл възход, д11 го поведат към опознаване на мировите иден за братСТ110 между човеците и всевечна свобода I
Дълг е н11 истинските народни учители да тичат по' стъгдн и мегдаис1111, невсякъде, където може да бъде народа-заедно с него да творят
тинския нов човек I
Ние зовем I
Ние тръбим I
1

-

И вяра11меl

Защото сено по тоя н11чи11 ще можем да разчитаме на един нов,
щастлив и пълнокръвен жнвотl

„Аз

СЪ М

против партиите

Д11 не· мислите, читвтели, че тия
:11уми ги е казал цер Борис 111 или
Еогд11н Фипов, К11з11х11 ги и те, но
тук думаn? ми е 311 друг един, който

n11р11днр11

д11

е борец з11 аемокрецня,

с:вободв на партиите. Дум11n ми
-е з11 Димитър Стоянов, когото нвсе,.лението 1111 Хасковска околия, при
пълно единство меж11у Зенепелската и Р11бот11ическ;j11ртии избра, в
1938 год. '311 wa
н представител,
:,в д11 Зllщнти интересите на отруденнте селяни и рвбогници от Хвско80 И окслияге му. Избран квто леввчареки 1<11ндид11т, Димитър Стоянов бе представен за изнпючвене
от Народното събрание. Н11стъп11
момента, когато 1111wия избрвнник
.311

,рябВllше да ЭIIЩИТИ свеяге кеузе,
да зашити нашите интереси. И ето
иак проведе тон свсяга 11.наша'!Ъ"

защита пред фашнсткото попицей.народно събрание"
Г9сnрда народни предет11в11телн, обdннен сън още в това, че сън
про11ви11 nap ld\нa денност. Не съм
проявявал таквве пеиноет по две
а.ображенн11 Първо, к111<то Ви KIIЗIIX,
:,вщото эач там разпоредбите на эаОН/iТе, а законите аабранявет ток11·
ва деilност и второ, защото аз с,.м
ОТ онези, които не съжал11ват
ратур1нето на полнтическнте

-

-""

а.

..••

''

партни ( ръкопляскания от дясно)
Няма от ляво да му ръкоплесквт).
Р.з съм против партиите, затуй
защото 11 преди разтурянето 11м бях
против тях. F\з съм принадлежал
към организация, която е отричала
политическите партии (сигурно дружеството на запасните офицери).
f\з съм прот,tв тях, защото намирам,
че те се вече старо средство за
р11зреш11в11не на новите въпроси изннкн11ли н11 повърхността н11 живота
и зе з11доволяв11не на новите нужди.
Политическите n1tртни се появиха на
сцен11т11, ног1tто трябвllше да се разреш11ват пол1111tческн въпроси, но
политическите въпроси доб11ха сво·
ето рвзрешевне отдllвна (7) Условнят11 на жнвот11 се измених11. Н11 повърхност;т11 му излязоха економнческите въпроси. Причнн1tт1t, която
р113деляше в миналото народа на
отделн11 групн II съслов?tя, порllди
нер11венството пред з111<оните, я няма
вече. (7) Зе вснчю1 са оснгуренн ед-

-

np1tвa. (?)
Внжд1tте 1111• 311 Димитър Стоянов

н11кв11

поnитическнте въпроси бнли разрешени от.оаана, и в 1938 година, ноrато народа тънеше 8 робско безпревие, когато шепа царедворци II
некадърни чиновннчески пр11в1пелств11 тик11Хе страН11те към гибел, за

Мистер Перkи:ас"

Едн11 от новите премиери на хасковския народен общински театър е

rtpa

Централната рсля на ми
кинс" се изнесе от добре ?Р,
местен артист Стойчо Ст11н11nоа
то интерпретира с завидно ne?ok
естественост в комичните роnн
то му допадат толкова много. , II
ки негови действия, маниери
лики са твърде естествени н 11
въо
шевени и се следят с интере<: и
волство от театралната ни nyбn
Изисн11н11 игра дадоха-с HIIJJк
ккючення
и артистите: П . r11
Кир. Христов, Н. Чавдарова, д.
данова, Р.т. Иванов и др.
Декоративно, комедията бе
сена с рядък усет и художестве
особено при сцената на самата
на линия. Сценично, обаче, ко
днята би могла да претърпи ед
по-добра и стегната стилизация, к

съврененнега съветска к о м еди я
,Мистер Перкинс",
Сематв комедия на съветския писетел Ксрнейчук, автор и на добре
известнвтв у нас пиеса "Платон Кречет", е твърде интересена от гледище на материала, който тя третира и разработва. Rвторът подлага
на обективна критична преоценка
фалшивите понятия, които чужбина
си е изработила за порядкиге в Съветска Русия 11 особно що се отнася до формите на държавно-общественото строителство. В лицето на
,Мистер Перкинс" ние виждаме недоверчивия, но практичен анериквнец-.нрал на червата", който съумява много наскоро да се убеди,
въпреки зловредните и злоумишле- то да подчерт11е по-реалистично
ни внушения на представителя на самбловата игра, която сега не
американската преса, в безспорния осъществена ИЗЦSJЛО на нужд11ат6
екснонически и културен възход на висота.
живота в страната на Съветите.

-

/

Кояона на хумора

Махзаржийски патент
Когато "Зеленото знаме" научило,
румънския крал Михай поискал
чужда намеса, за да свали сегашното правителство на Петру Гроза,
веднага подало петиция до международния съд в Хага против краля,
тъй като единствен зарегистриран
специалист по махзарите бил само
Никола Петков.
че

-Сигурно средство
-

Колко литри питие продавате

ПОДПИСКА ЗА В, .. ТРАНИЙGКА ДУМА
1. Грозю К. Р.надолнев 100 лв·

лодnор. Стойчо Ковачев 160 лв.;'
Стайно Груцев 130 лв.; 4. Стоян
F\йдаров 80 лв.; 5. Коста Снран?
лв.; 6. Бойко К. Камбуров 100.
7. Милуш Николов 100 лв.; 8. С
чо М. Караматев 200 лв.; 9. Г
К. Терзиев 60 лв.; 10. Иван Дн
ров 60 лв.; 11. Грудю Маджаров
лв.; 12. Петно Тойчев 60 лв.;
Михо Стайков 60 лв., вс11чко 1250

Подписката продължава.

на ден7

Около тридесет.

;-- Искате ли да ви посветя как
да удвоите това количество?
Как?
Наливайте чашите до горе!

Росини и мецената
Веднаж композитора Росини бил
поканен на обед от един свой no·
читател. Обеда бил оскъден и Росини останал гладен. Преди десерта
хазяина се обърнал към своя знаменит гост:
Надявам се да ми окажете честта да обядвате в най-скоро време
още един път.
С удоволствие-отговорил Росини=-двже веднага желая това да
стане.

-

Димитър Стоянов нямало за разре- шаване политически въпроси. Следователно, не били необходнм6и и
или
политическите партии, конто
вече „старо средство" за разрешаввне на „новите въпроси". За Димитър Стоянов, причината, която
разделяла народа на групи и съсловия в миналото, я нямало вече. Видяли ли сте по-добър глашатай на
ф11шизма7 Димитър Стоянов твърди,
че неравенството пред законите,
к11нвото е имало в миналото, (изглежда, преди фашистката динтатура) било премахнато 11 че фашистните правителства на Цар Бориса
били осигурили "еднекви прева" за
всички, (11 иди, че недей. му ръкоплясна от дясно), 1<1tто целият български н11род се- е р11дв11л на пълна
истинска свобода.
Димитър Стоянов сега тръби в
.Зеленото знам·", че няма свобода,
а 1огав11, когато затворите бяха пъл·
ни с н11родни борци, когато нямаше
нито един политически вестник, ос·
вен мр„сните германофнлсни парцалн, ногето нямаше абсолютно ю'°
каква свобода на събр?шнята и сдружеюtяте, когато в стран11т11 няме?ше
нито едно свободна политнчесн11 орг11ннз1щия, ког11то се
всяк11 свободна мнсъл,

подтиск11ше
з11

Димитър

Стоянов, когото народа избра да защити неrовите интереси, ф11шнстка-

Кой е истинския приятел ка Бъпrа?

В Лондон гръцките фашисти no
крепени от реакционните среди
Р.нглня и Р.мернка поискаха: да и 1\
поатим 640 мил?арда лева
!t
тенне", да им дадем Ьезбронm1 кl,,
личество стоки. и добитък, да пр
местим границата си на р. 1\рда, !JV.
се намали числеността на
с
наш{.aw
армиL
СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ отхвърnн
't
искания и защити България.
какl':i!.
Вие, господа опозиционери,
ще кажете?
)'
Кой е истински приятел наr.:Б
гари я.

.о?

1.

·

·1

Печатница Д.

диктатура му се е видяла е
ли не рай. И нямало за какво др
го да. се бори човекът и работи
вен за
икономическите въпро
та

....

на·
·

гледам на монархическмя мкстмтf
като на един стьлб на държавата·_Какво, да не мислите, че това

.. Аз

Георги Кьосенванов н
Богдан Филов. Не, това са пан д
ми на нашия ,общественик'
е казал

.. политик"-Димитър Стоянов.
„ Р.з еднакво зачитам и уважава

правата и прерогативите, както
държавния глава, така и на нвро
Лично аз никога не съм бил peny
лннанец. (Да не вземе няно,й пък
помисли противното.) И аз глеJIЗ
на монархическия институт, като
един стълб на държавата. Той тр
ва да бъде здрав .... " Тоя мона
ческн институт, е неотrоворен
ред конституцнятв и трябва да

тане такъв ...
Извлечение из стенографсю1те JI"
н1щ11 на ХХl-то об11к11ове11110 на
но с ьбран11е, 1-ва редовна cecnr.
зас?даш1е, nържа1t0 на 9 дe?llf'

rод.
Пусти стенографи, що ли им
вало пък да пишат. Ха сега, Д11
ре, ако не е вярно писаното,
ни в съд.
pнfl 1938
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