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М И Н И С Т Е Р Ъ
Един отъ методите на импе
риалиститъ и потисниците за
да могатъ да задържатъ заг
рабените отъ г б х ъ области е
да промънятъ техния народ
ностенъ характеръ.
Съ найварварски и жестоки
мЪрки се започва упражнява
нето на единъ режимт, предъ
който бледнеягъ сръдиевъков
нигЬ ужаси.
Следъ голъмата империа
листическа война и последва
лите я „мирни" договори, с ъ
произволното заграбваве на
чузди народи се започна едно
истинско преселение на наро
дите, което тукъ на Балкани
jï стана и продължава да ста
ра по особенъ дивъ и варвар
ски начинъ.
I Подъ ударите на асимила
торската, денационализаторска
и насилническа политика се
занизаха безкрайни върволици
отъ истрадали, гладни и голи
1ише, старци, жени и деца,
рито напущаха бащинъ кжтъ,
своя домъ и имотъ, кждето
[отъ детинство с ъ черенъ трудъ
сх браздили земята за да пе
кар?' ъ коравия си ззлъкъ.
Средъ калъ и дъждъ, с р е д ъ
зимни фуртуни и виелици по
емаха т е тежкия пжть на из
гнанието, обречени на нови по
голъми страдания, гладъ, бо
лкти и смъргь.
Съ
невъзмутимо
спокой
ствие гледаха и продължа затъ
да гледатъ
„миротворците"
отъ Женева какъ се разпжва
на кръстъ Македония, какъ се
обезлюди Тракия, какъ с е
нстезава и прогонва населени
ето на Добруджа. По тЬхна
заповедь и съ техно съг
ласие се хвърлиха стотици хи
ляди въ изгнание, защото сж
имали нещастието да бждатъ
жители на страни, в ъ които
господари сж станали нови
чорбаджии, банкери, лихвари
и изедници народни.
Отъ Добруджа по силата
на една жестоко прокарвана
денационализаторска
система
беха прогонени или принуде
ни „доброволно" да се изсе
лятъ повече отъ 25.000 бъл
гари и около 70 000 турци.
Какво е положението на тая
огромна маса народъ, на който е
отнето почти всичко и който е о
сганаль само съ две голиржцЬ?
Болшинството отъ тия на
ши братя изгнаници, подъ на
тиска на глада и мизерията,
Станаха наемни работници, под
•ложиха се на такава експлоа
тация, каквато сж способни да
Чршатъ само
българските
чорбаджии и фабриканти. Мно
Мна напълниха прашните тю
тюневи складове, други ски
'атъ немили недраги безъ ра
бота. Една часть беха „озем
Ьи". Дадоха се на по „щаст
ливите" по 4 хектара ниви.
по това не е ниви, а закеля
; ли гори или мочурлуци, ко
|то за да станатъ плодоносни
J* необходими
г о д и н и ,
•РУДъ и капигалъ.
,{

1

Раздадени сж инвенгаръ и
*>бигъкъ при което станаха
NiMH спекулации и грабежи,
to нЪкои се построяватъ кж

Н Е З А В И С И М Ъ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я ,

КОПИЕ:
щи, а мнозина ходятъ по чуз
дите стрехи. Бежанските сел
ца и квартали се отличаватъ
по своята мизерия и схлупени
бордеи
Въ замена на това обаче
почти всички иматъ грамадни
задължения къмъ държавата,
и къмъ частни банки, търгов
ци и лихвари. Някои сж съ
дглгове надъ сто хиляди лей.
И тия дългове съ техната 15°/
лихва ще требва да се изпла
щатъ и погасяватъ отъ при
ходите на 4 хект. мършави
ниви !
Конфликтите между бежан
ците и местното население
щеха да сж избежни, ако на
време не беше се разяснилъ
емигранския въпросъ и не се
разбра че и бежанците, как
то и местното население сж
жертва на една и сжща прес
тжпна политика, че т е еднак
во понасятъ тяжестите на та
зи политика и че задружно
требаа да се борятъ срещу нея.
С р е д ъ добруджанската еми
грация в ъ България, подобно
с р е д ъ тукашните колонисти,
гр мъчи п;п си i пробие ; п жт£
престжпната п о д т и к а на ш о 
винизма и анексионизма. Една
шепа забогатели добруджанци
или пъкъ такива, които сж се
настанили на тлъсти държавни
служби се мъчатъ да впрег
натъ изнемощаващата добруд
жанска емиграция въ служба
на
българската
реакционна
власть и политика. И тамъ има
добруджански „патриоти", как
то
тукашните
македонски,
които върху гърбътъ на доб
руджанската емиграция и ней
ните нещастия трупатъ нес
метни богатства и жънатъ еф
тина „патриотична" слава. И
тамъ има „Акциуня Булгаряс
ка", както тукашната „Акци
уня Романяска" на Хинцеску и
ц е л а т а б а н д а
около
него. И тамъ има Рошувци,
слепи и жалки орждия на бъл
гарския фашизмъ, отъ чийто
престжпни ржцЬ сж паднали
не малко доблестни борци за
народна свобода и които сж
създавали и създаватъ не мал
ко провокации.
0

;

Съ тези групи и техните
дела, добруджанската емигра
ция нема нищо общо;
Тя решително се е проти
вопоставяла на техните домог
вания, знаейки че едни отъ
главните виновници за ней
ните страдания, наредъ съ ре
жима на ромънската реакция,
сж т е , и техната политика.
Въ положението на добруд
жанската емиграция и въ това
на колонистите,
истинските
трудови колонисти в ъ Доб
руджа, има много нещо общо
и еднакво. Еднаква участь на
напущане родните си огнища,
(макаръ едните принудени, а
другите примамени) еднакво
мизерно економическо поло
жение; еднакво заробване отъ
лихварите и банкерите; ед
накви опити на глутницата
шовинисти да ги използуватъ
за своите котерийни и вътреш
ни политически сметки, нах
върляйки ги срещу собстве

С Е Д М И Ч Н И К Ъ

Общинскиятъ б щ з к е т ъ
презъ 1929 год.

Той достига до доста вну
Минисшра на Вътрешнит/ъ Работи и Цържавни Имоти,
шителната "цифра 32,661,580
Директора на областа Мунтения, Народнитгь Представи
лей и все пакъ е далечъ да
тели и Дуросторския окржженъ УправиШелъ.
Господинъ Министеръ Председателю,
Подписаните жители на селото Гарванъ (Чиора), По
пинска община, Дуросторски окржгъ имаме честа да доне
семъ до знанието Ви следното:
На 8 Юний т. г. беха бити по найжестокъ начинъ
неколко наши съселяни, местни жители. Причините както
веЬкога—политиката на грабежъ и провокаторства отъ стра
на на колонистите македонци.
На 8 Юний т. г. нашиятъ съселянинъ Никола Дойковъ
Тодоровъ отива на собственото си лозе, за да бере череши,
но тамъ заварва, покачени по черешовите дървета децата на
колониста Стефанъ Каруйчу.
Смелоста на нещастния селянинъ, че поискалъ обясне
ние отъ колонистабаща и си взелъ крадените череши е
предизвикала вбесяването на колонистите, които го преби
ли отъ бой до кръвопускане. По сжщия начинъ сж бити
Гицо Мариновъ заедно съ жена си, по простата причина че
сж сжседи съ бития и чувайки сърдцераздирателнитБ му
писъци се притекли на помощь. Следъ това зверско деяние,
македонците колонисти се впуснали да опусгошаватъ без
разборно лозята като не пощадиха нито плодните дръвчета.
Сжщия день следъ обедъ, Христо Иванъ Пейчиновъ,
впряга каруцата си за да закара пребития, който му е род
нина, въ Силистра за лекуване. Но по пжтя биватъ настиг
нати отъ сжщия побойникъ Стефанъ Каруйчу—неуталожилъ
още кръвожадните си инстинкти, и отъ други колонисти
завръщащи се отъ събранието на „Акциуня Руманяска" в ъ
Силистра и близо до селото Ветренъ сж ги били отново.
 С.т*д~.
а кзучгжке за еяучаздоте» ce, стпраВиАви; ce
до местните власти съ молба да взематъ необходимите мер
ки противъ побойниците, но останахме изумени отъ поведе
нието на сержентажандармъ Митика Константинъ, който
съ най невъзмутимо спокойствие заяви че желаялъ да види
не само бити но и умрели.
Всички тия варварски истжпления отъ страна на озве
рените колонисти македонци надъ насъ, станаха неколко
седмици следъ първото ни оплакване до Васъ, че ако не се
взематъ бързи мерки, застрашаватъ ни тежи последствия.
Д о днесъ не сж взети никакви мерки за наказването
на виновните и сме ежедневни свидетели на деяния, които
ако не разпоредите за т б х н о т о премахване, не знаемъ до
кжде ще се стигне и какво може да се случи.
Всеки случай Ви известяваме, че ако и занапредъ бж
демъ така провокирани и поставяни вънъ отъ протекцията
на сжществующите закони и властъ, ще бждемъ принудени
и ще знаемъ да защитимъ правото си на животъ и нашите
жизнени интереси.

Съ

почитание

Кмета на селото T. С. Енчевъ, Радко Т. Мирчевъ, Кристинъ И.
Дейчиновъ, В. П. .Василевъ, Г. Тодосевъ, Драганъ Г. Драганъ, Маринъ
В. Гайдаровъ, Кодю Кирчевъ, Иванъ Н. Боилаковъ, Тодоръ Д. Добре, Ве
лико В. Янакевъ, X. T. Еиевъ, Дяко Ив. Георгевъ, Велико Енчевъ, Злати
И, Де«теръ, Иорданъ К, Русевъ, Добри В Стоевъ, Еню Енковъ, Тодоръ
Ангеловъ, Ар. И. Арсеновъ, Иорданъ Г. СтеФановъ, Дойку Ив. Дойку,
Кодю Д. Тодоровъ, Иванъ Т. Врезоевъ, Ст. К. Нековъ, Иванъ Славовъ,
Никола К. Дойку, Иванъ Н. Мариновъ, Велико Хриетовъ, Костадивъ Ва
силевъ, Иорданъ И. Кировъ, Петко Братоевъ, Петре И. Апостотъ, Никола
Ив Митевъ, П. Русевъ, Бр. Ивановъ, Гицо Мариновъ, Хр В. Славовъ,
Драганъ Славовъ, Кудю Янковъ, Петъръ В. Петровъ, Кудю Димчевъ,
Маринъ Добревъ, Демиръ Арсеновъ, Кръстю Славовъ, Дойко Драгановъ,
Неку Неку, Иванъ Иордановъ, Тодоръ Е. Атанаоовъ, Петъръ К. Яневъ, И.
И. Паскалевъ, Ив. Славовъ, Драганъ Георгевъ, Летъръ Нековъ, Кръстинъ
Н, Кръстевъ, Драганъ Кръстевъ, Иорданъ Кировъ, Тодоръ T. Цонковъ, Г.
Т. Цонковъ.
ните имъ братя отъ местенъ
или другъ националенъ про
изходъ.
Срещу това положение и
тия домогвания добруджанска
та емиграция се нареди до бъл
гарския трудовъ народъ и за
едно съ него води решителна
борба.
Колонистите, честните и тру
дови колонисти, които нематъ
нищо общо съ вилнеящите
шайки, и които сж жертва на
сжщата политика, требва да
обединятъ своите сили съ тия
на местното добруджанско на
селение и задружно да пове
дътъ борба, срещу денациона
лизаторската и колонизаторска
политика, за искането и нала
гането на една пълна и безус
ловна амнистия, която ще поз

воли на всички емигранти да
се завърнатъ, тъй сжщо и
срещу целата престжпна по
литика, която докара това раз
местване и преселение на на
родите, което преселение ще
спре само когато се премахне
системата, която го създава.
Сега когато някои се надя
ватъ по милость да се даде
некаква амнистия, дългъ е на
добруджанското население без
разлика на народность, да се
раздвижи и поведе борба за
такава амнистия, която ще из
празни затворите и която ще
позволи на емигрантите да се
завърнатъ въ Добруджа, ко
ято
е
т е х н а
роди
на и за която т е не сж прес
тавали да мислятъ и се бо
рятъ.

задоволи
найелементарните
нужди на града.
Въ приходната си часть той
се разпределя така: 1) Данъци
събирани
чрезъ
държавата
6,307,402 лей, о т ъ
които
4.600.000 лей сж отъ поземе
ленъ данъкъ, данъкъ върху
сградите и данъкъ^ занятие, и
1,707,402 лей е така наречения
„Фондъ комуналъ". Този фонд
се формира отъ различните
мита върху внесени отъ вънъ
. стоки или произведени
въ
страната, които държавата с ъ 
бира и следъ това раапределя
между общините
съобразно
тЬхното население. Това е
чистъ косвенъ данъкъ, който
гражданите плащатъ не напра
во на бирника, но тогава кога
то отидатъ да си купятъ нещо
необходимо. Презъ 1927 год.
този фондъ е билъ 810,000 лей.
2) Отъ ТАКСИ 12,164,000
лей, отъ които поважни сж:
0 50 % върху стойностьта на
всички стоки, които влизатъ и
се изнаелтъ отъ града, 2,500,000
лей; отъ предназначения за ко
нсумация добитъкъ 1,200,000
лей; отъ марките, които се
лепятъ върху хлеба 600,000
лей; отъ пазари, сборове и
пр. 1,400.000 лех; такса лока
тива 3,000,000 лей; отъ авто
мобили и каруци по 200,000
лей; табела параеж 300,000
лей и пр. Презъ 1927 год. по
това перо сж биле предвидени
10,913,000 лей.
3) Отъ общински
имоти
1.590,000 лей; 4) разни прихо
ди 3,340,000 лей; 5) отъ вод
ната узина 1,000,000 лей.
Това сж редовните приходи.
Отъ извънредни приходи е
предвидено
д а
постжпятъ
8,260,178 лей, отъ които: отъ
продажба на общ. м е с т а
1,500,000 лей, сжщо такива
продадени на чиновници 25,000
лей; наличность отъ 1928 г.
5,970,000 лей и разни приходи
250,000 лей.
Както казахме и въ общи
ната е възприета тази система
на данъчно облагане чрезъ
която данъчното бреме се сто
варва предимно върху широ
ката маса на градската бедно
тия и еснафство. При посто
яното обедняване на населе
нието и загубването на каква
то и да е собственость, то не
може да бжде обложено съ
прекъ данъкъ и за това се
прибегва къмъ системата на
тъй наречените косвени да
нъци които населението плаща
при покупката на всичко оно
ва, което е необходимо за не
говото сжществувание.
Ще измени ли днешния о б 
щински съветъ тази система,
като потърси други източници?
—Сигурно че не! Въ това ще
има да се убедимъ чрезъ бю
джета, който ще ни поднесат за
тази година. Едно обаче треб
ва да знаятъ тези „народни
доброжелатели", които още не
могатъ да си поделятъ месне
тите, заради които сж се хвана
ли гуша за гуша.
( ще следва идущия брой )

кара и 7 ара, останалите 47
декара и 850 кв. м. държавата
Гнъ Мтистре Председателю,
ми отне като „треймя" и коя
до редакцията на внъ
Подписаните жители на село Гюргенликъ, Община Ка
то предадохъ на консилиера съ
„НАРОДНА ДУМА"
fk Орманъ, Дуросторски окржгъ, донасяме до знанието Ви
заявление № 6147 отъ 29 X.
Следното:
Госйодинъ редакшоре, 927 г. Обаче агронома отъ
Още в ъ 1928 год. есеньта докараха въ селото ни 45
Молимъ Ви най учтиво БейБунаръ ии испраща съоб
амилии Колонистимакедоноруманци, които разквартирова
да поместите следния иро щение M 270 отъ 2 II 928 г.
а по нашите собствени жилища. Приехме ги добре по кж
г. да съмъ отишълъ въ с. Пън
тестъ:
цята си, като очаквахме че ще дойде единъ день. когато
Поместения йроШестъ надъклий на 11 II 928 г. и да
1ще имъ направятъ и на тЬхъ жилища, но отъ тогасъ до
ученички
и ученици отъ Си съмъ предалъ третината. Вед
инесъ нищо не се направи.
листренската гимназия въ нага ангаясирахъ адвокатъ съ
Отначало колкото и добре да ги приехме, толкозъ по
брой 15 на в. „Народна Ду който заедно отидохме въ Бон
зле днесъ, сме въ постояни разправии. Кжщите ни въ кои
ма"
настойчиво ни зове да силиерата и оправихме работа
(То живеятъ г в започнаха да се срутватъ, защото не се гри
подкрейимъ съ борчески прита. Слвдъ 10 дни отидохъ въ
" :атъ даже и за най малките репарации, а числото на фа
БейБунаръ и лично предадохъ
ветъ тгъхната акция.
илиитв имъ изъ день въ день се увеличава.
отнетитв ми ниви. Тия ниви ги
Практикуваните начини,
Загубихме всякаква надежда и при настоящето поло
на исползване на единъ
насилствени и нетактични даватъ
жение не можемъ да се чувстваме стопани на имота си, кои
чиновникъ
Силистренската
не издържатъ никаква кри префектура отъ
то съ толкозъ много трудъ и потъ създадохме.
презъ
год.
тика съ които Гнъ Дирек Забележителното въ1928
Заставени сме да напуснемъ всичко ако не ни гаран
"случая е,
тора
на
гимназията
като
о
тирате правото, свободно и мирно да владеемъ онова малко
рждие на училищното насточе отъ момента когато преда
което ни остана. Непрестано сме заплашвани отъдвх, че тукъ
ятелство си служи, за да дохъ третината, фактически и
не ни било местото, и ако не сме харесвали това, да сме
принуди родителитгь на бед юридически преставамъ да бж
отишли въ България.
нитгь ученици, които изнемода стопанинъ надъ т&хъ—но
Ако не ни се даде правото да гледаме и обработваме
гватъ въ економическо отно данъка за нея година събраха
малките си ступанства, тогава посочете ни пжтя по който
шение, експлоатирани отъ отъ менъ. Пръзъ 1929—1930 г.
да тръгнемъ. Защото при сжществующото положение само
чорбаджиите, да изплащатъсжщитй ниви сж дадени на ис
добри дни не ни очакватъ, толкозъ време, колкото на ко
големите училищни такси ползване на единъ колонистъ
лониститъ не имъ се напразятъ собствени жилища, и про
безъ огледъ на тгьхното ма отъ с. Пъндъклий, но какво
дължаватъ да стоятъ по нашите кжщи.
става слйдъ това. На 3. V I 930
териално положение.
Съ почитание
г. получихъ отъ бирника съоб
Енчу И. Цоневъ, К, димовъ, Никола Кодевъ, Пани М. Вълковъ, Ен
Ние студентитгь, които щение съ което ми иска 9560
чу Марковъ. Христо Ст. Димовъ, Г. Ивановъ, Боню Радевъ, П. Коетовъ,
сме излезли неотдавна отъ лей данъкъ за „треймата" през
Маринъ Слбевъ, Добри Ганчевъ, Ат. И. Гичевъ, Вае, Т. Кондовъ, Ив. Т.
тоя йроевгьтенъ институтъ,1928 г. защото като се ровилъ
Поповъ, Стойчу Йорд!новъ, П. Константинъ, В. Шнчевъ, Г. Петровъ, В.
неможемъ да останемъ рав изъ
Мариновъ, Хр. Станчевъ д . Костадиновъ, Т. Гичевъ,Ненку Драгановъ, То
книжа на общи
доръ Кондовъ, Колю Богдановъ Стояиъ Стояновъ, Тодоръ Василевъ, В.
нодушни предъ тия мракобе ната прашнитв
въ с. Пъндъклий—нещо
Стойчевъ, Т . Райковъ Кодю Кодевъ, Въдку Стоичевь, С, Мариновъ, Гоено 
снически дгъла на гоейода накоето направихъ и авъ—наме
динъ Дучевъ. В . Димовъ, М, Христовъ, Тодоръ Идиевъ, Иор. К*вевъ, Илия
стоятелите.
Цоневъ, T, Бадиновъ, Велико Марковъ, Петъръ Дечевъ, Т . Пасковъ, Ради
ри се прочесъвербалъ съста
Димитровъ, ЛГуячу Иордановъ, Светия Желевъ, Димо Ивановъ, Тодоръ
Училището не може да венъ отъ тогавашния агрономъ
Коетовъ, димитъръ Радевъ, Димитъръ Василевъ, димитъръ Богдановъ,
бжде играчка въ ржцет/ь наи кмета Христо Георгевъ Док
Иванъ Ивановъ, Христо Марновъ, Драганъ Ивановъ, Руси Н и к о л о б ъ , То
тая котерия, то требва да тора—една либералска [отрепка
доръ Желевъ, Господи нъ Ивановъ, Колю Русевъ, Илия Дучевъ, Кодю
бжде строго достжйно за тия
Иордановъ, С . Димитровъ, Д; Паневъ, К. Георгиевъ, И. димовъ, Г.Колевъ
—че не съмъ се лвилъ на о
В. Димовъ, И, Марковъ.
които наймного сж дали за пределената
дата и че съмъ
него
трудящитгъ се маси. отказадъ да предамъ
третината.
Ние студентитгь най енер
Получи се въ редакцията нн следната резолюцияпро
Чудя
се
днесъ
като
какъ
гично протестираме и иска
\ тестъ с ъ молба да се публикува:
тръбва
да
оправдая
тоя
данъкъ,
ме спирането на тия безчо
надоженъ ми отъ визираните
Днесъ 9 Юний 1930 год. народното
студенство пра вечни приоми.
и
по гори лица, съ ц4ль за от*
Дво „Антонъ Страшимир
o
въ
събрано
на
събрание,
разгле
Протестираме
йротивъ
ждайки акта .9 Юнийи на българската буржуазия
стремежа на училищните на мъщение или начинъ да ме о
стоятели да отнемашъ и поСкубятъ.
К О Н С Т А Т И Р А :
следното
отъ синовете на "Същиятоя кметъ „Доктора" не
Че въ България отъ седемъ години бушува черния фа
отрудената
маса ПРОСВЪ стигаха неговите ниви, но взе
шиздгь на отговорни,..и неотговорни фактори, избивайки по?
и моите отъ въпросния чинов
Т А Т А .
гф*
вече отъ 30,000 достойни пролетарски синове и постави ра
никъ по 60 лей декара, а той ги
ботническата класа вънъ отъ законите.
Ние група народни добруд
на други съ по 100 лей
жански студенти изйращамераздаваше
•Че на работничеството сж суспендирани всички права
декара.
Не
само това, той взе
братски привети на ученички още много ниви
и свободи и че самата работническа класа е стигнала до не
на разни лица
чувана мизерия.
и ученици ' отъ българската отъ с. с. Пъндъклий
и Олук
частна гимназия и сме гото
Р Е Ш И :
лий
съ
които
търгуваше.
Едни
ви да ги подкрепимъ въ бор
Протестира най енергично :
даваше
подъ
наемъ,
други
об
ПроШивъ жестокостите на фашистките орди надъ работ
бата имъ за разчиствание на
работваше посредствомъ ангаря.
ническата класа.
трънливия йжтъ къмъ просве
Всички дървета по тия ниви
тния фаръ.
Противъ драконовския 3. 3. Д.
изсече и пакъ съ ангаря отка
Противъ мракобесническата Просветна политика.
Отъ
група
народни
студен
ра
въ Силистра, кждето впо
Противъ готвящаша се антисъвгьтска война
ти. — София
следствие си издигна нова чор
баджийска кжща.
И З В И К В А
Но това не е само до менъ,
3)оугу гехералщихата
!
И з ъ
С И Л И С Т Р Е Н С К О
а
до
п/влото село, защото има
2)ОУГ1/ попщината !
списъкъ съ много селяни, е с 
Силистра.
• 2)олу ржцетЬ отъ С. С. Q. ]>.
пратенъ до бирника да събира
2>o/ty фашизма !
—Преда нъколко години да данъка за треймата.
у!егализирахе
ха 7). J(. J T. и 7). J/i. Л. С. !
дохъ декларация за верифика
Селяни i i о т ъ това село
3>а живее едиххата пролетарска
борба!
ре за 143 декара и 335 кв. м. требва да знаятъ, че всичко
въ с. Пъндъклий, Силистрен
3>а крепхе 7). 0. â{. С. С. подъ
хегемонията
това имъ е направено отъ тоя
ско.
Делото по него свърши
ха пролет арията.
„тъхенъ" нвбраникъ, и за въ
црйзъ 1927 год. като ме приз бждаще да не ставатъ причина
Отъ дружеството.
наха стопанинъ само на 95 де
да поетавятъ на кметската ска
Ш1ИИИ111 *И1Н1 h" ШИ I 1| 1ГГТЯПТ1Ш1| ДТГ11| 1| ГГ
|№
огромните цифри, съ които се предъ всеобщо надигане. на
В а л к а н о  д у н а в с к и т * с т р а н и в ъ Х а г а
оперираше на двете конфе
I Н е т о ч н и т е
I P о т х е х j p et хз,хх и .
масите, не само, че не можа
ренции, представляватъ проб
ха да изпълнятъ репарацион
лема не така лесно разрешима.
Въ Хага, на двете конферен дадоха непълни сведения и
ните си задължения но, за
Въ тъхъ сж вплетени цела ре смазване на революционното
ции, при разглеждането н а тенденциозни, неверни осве
дица
взаимно отричащи се стре движение на работниците и
германските и неточните ре тления. Обширното изложение
парации за ревизиране, стана на министъръ Миронеску в ъ мления на победени и победи селяните и за макаръ време
дума и за насъ—добруджанци. парламента, многошумните ко тели—7 балканодунавски д ъ р  мененъ изходъ отъ кризата,
жави съ 72 милионно населе
Съ ликвидиране на открития ментарии въ пресата и изяв
се нуждаеха отъ бърза вън
споръ между България и Ру ленията на отговорни офици ние. Корекции и облекчения по шна финансова помощь. Така
репарациите
на победените
мания по секвестрираните и ални лица не беха освенъ хва?
сж
неразривно
свързани съ ва имъ б е указана подъ фор
моти на българските подани лебна демонстрация за неве
ма на разни заеми (стабилиза
ци въ кадрилатера бе завър роятно големи успехи, пости корекции и облекчения по за
ционни, бежански и пр.) и,
шена и закрита втората Хаг гнати лесно, естествено— безъ дълженията отъ войната на
подъ форма на отлагане глав
победителите.
Економическата
ска конференция. Но въпро особени сътресения и борби.
ните
репарационни тяжести за
сътъ съ секвестрираните имо Всички задкулисни разногла криза обхванала едните идруги
покъсно,
когато по общи т е х 
ти, както и цълата проблема сия, спорове и мъчителни спа т е диктува намаление репараци
ни пресметания и очаквания
оните
тяжести
на
първите,
при
на неточните репарации не зарявания останаха скрити не
едновремено увеличение репа следваше да настъпи ступан
предизвика навънъ, въ Европа
известни. Затова и общо ос
ско закрепване и подемъ. Оча
особено големъ интересъ. За тавеното впечатление отъ Ха рационнигв дялове на втори квания ступански подемъ не
те.
Победените
се
"стремятъ
сенчени отъ милиардните гер га бе, че на Балкана и около
последва и отсрочките се по
мански годишни вноски, тех Дунава отсътствуватъ непри да отхвърлятъ репарациите,—
вториха,
Наложи се, сега в ъ
ното разглеждане и поставяне мерими противоречия и кон победителите търсятъ още ре Хага те да бждатъ потретени.
парации.
на нова б а з а ,
съобразена фликти и че между балкано
Вместо желаната економичес
съ сегашните
полити дунавските столици съществу
За Австрия, България, и
ка и политическа стабилиза
ко економически условия, ми ва пълно единодушие и сго Унгария, репарациите, поста
ция,
стабилизира се самата
на почти незабелезано. Въ ворчивость.
вени върху предполагаемо бър
криза.
Упадъка всредъ земле
европейската преса по т е х ъ
зо економическо въстановява делието не спря; застоя всред
Въ сжщность обаче, неточ не, се указаха
отделено бе место само за
неизпълними.
индустрията, търговията, за
ните репарации, колкото и Трите победени страни разо
кратки бележки, а у насъ, се
малки да сж в ъ сравнение съ рени отъ войната и изправени наятчийството и другите еко
номически области продължи.
МИНИСГЕРЪ
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мейка подобни типове отъ ч .
шита на „Доктора"' които за»,
я т ъ само да търгашостватъ cj
антереоитъ на отруденото ъщ,
чество и съ тъхната потъ
кръвь да изграждатъ своещ
щастие.
Спасението ще дойде еаио
чрезъ организираната Ви и цд .
нова борба!
В. В.
и

в

а

с.

Алфатар?.

se<

1Ъ

Попътъ отъ нашето село, кой
то сжщевремено е и учитель
намърилъ най послй леснината
хемъ да обработва нивитв си,
ама и да не плаща нито стотин
ка затова. За реализатори на тоя
си планъ открилъ учениците
отъ неговото отдъление. Ето как.
во се случва оня день. Закарва
учениците на засетите си ниви
отъ 150 декара съ фий и ми
сиръ находя щитъ се въ мйстно
ста „Даекаловъчаиръ" и ги
каралъ да плевятъ.
Ехъ, навърно и ти попе д4
ешъ горилски сълзи по това, че
днесъ има страни по земнлто
кълбо, к ж д е т о такивато като
тебъ имъ....
А.

с. Гюргенликъ.
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Миналата гoдинa^ колониста iE
иакедонецъ Михайлъ Бохачъ to
се помолва нд жителя отъ се (ст:
лото Вълко Мариновъ за да or
си построялъ единъ чердакъ
m
за ялафъ. Бай Вълко му поз
ю
волилъ, като му казалъ че та
зи година требва да го дигне.
Ето идва и годината, бай Въл> ъ
ко му припомнилъ няколко ne
пжти за обещанието, и че та име
зи година самъ той ималъ oi
нужда, требаа да си дигне чар |:чи
дака. Колониста все обещавалъ m
но нищо не правилъ, принуж ли
дава се нещастния бай Вълко ier<
самъ да събори чардака, като ira
дърветата отделялъ на една fjai
страна и взелъ да поставя FP
своите. Но в ъ това време Lна]ţ
пристига другъ колонистъ, жи lb I
вущъ въ неговата кжща без 1« ш
платно, бегь да каже нито ду ъ
ма, взема единъ колъ и почва каз
да бие бай Вълку по главата
до като я пукналъ и потекло на
кръвъ. Притичватъ се ком coi
шиите на помощъ, спасяватъ tCTB
пребития селянинъ и запитватъ jipei
озверелиятъ се колонистъ за три:
що направи това. Отговорилъ
имъ ,че з а щ о събарялъ черда !И
ка, нямалъ право, той билъ а е
господаръ—зеръ нему стига где
дето безплатно живее въ кж «ва
щата на бай Никола—и че ако т р
не му харесва да си върви въ lira
България, тамъ му е било мес lycTp
тото.
ţi к
Както виждате последовате
>у е
лите на Акциуня Ромъняска до
бре си заучили урока на своя:
учитель Хинцеску, който ги учи
на тозъ акълъ!
А |тии

E
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Растящата безработица, стач
ните борби, стичането на „па « ч
уперизирани"
селени къмъ Ч е
града, зачестилите улични въл
нения показватъ ясно, че вой р т н
ната между власта и масигЪ
не е завършена и че утренг 1
ния де.чь носи нови тежки, 'о 3ai
жесточени вълнения.
|«ен)
За спасяване и задържане на
власта, налага се ново разши|о
рение на насилническата дър^".
сд<
жавна машина и нови разходи
по нейната издръжка. Затова
нададения отъ тритъ победе >ж>к
ни страни викъ къмъ „велики 'Сро.
т е покровителки" за подкрепа, | нит«
за репарационни облекчения и за
заеми, бе напълно, реално обо Nn,
сневанъ.
злуч
Не съ реално обосновани \ т
искания за финансови облек Поа
чения къмъ Хага се отправиха 'В0П(
този пжть и победителкигБ J Ï E H
балканодунавски страни — Че h в
хославия, Югославия, Ромъния Ри*
и Гърция, за които, общо бу fipoi
шуващата економическа криза ' в ъ
сжщо не е чузда. Наследили
отъ бившата Австро Унгар ' ai
ска монархия, заедно съ оо fOOTl
вТи

1
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Първиятъ съвет ски кон
гресъ въ Кит ай.
Съобщаватъ отъ Шангхай:
Нелегалниятъ работнически
естникъ „Шангхай Пао" пе
ата кратъкъ отчетъ върху
ървия конгресъ на съветски
те области въ Китай, който се
^ 1 т к р и на 31 Май т. г. На тоя
'1онгресъ участвуваха работни
сот '
> войници и младе
,ц,жи делегати отъ различните
"'съветски области, както и де
.легати отъ най важните про
' винции и индустриални цен
грове. Реши се да се премах
не частната аемлена собстве
я о с т ъ , да се конфискува земя
т а на чокоите, църквата и мо
застирите и да се даде на
разположение между безимот
ните и малоимотните селяни.
'Токупката и даването на ис
юлица се забранява. Препо
)жча се премахването на зем
[ения данъкъ и различните
• фуги налози. Прие се единъ
1аконъ за защита на работници
1, въведе се осемь часовия
(аботень день за възрастни и
Ч е с т ь часовия за младежи и
"е определи една минимална
адница. Освенъ това прие се
| и н ъ законъ за работничес
к а т а осигуровка, по силата на
'ойто капиталиститъ се обла
^ | г ъ съ извънредни данъци
ъ полза на безработните. За
ремените жени  работнички
' ; определи отпуска отъ 8
.дмици, п р е з ъ което време
Р'е имъ се плаща нормалната
дница. Р е ш и се организир
а н е т о на всестранна осигу
' щка за болни и инвалиди и
.здаването на работническа
!ДНЗ| р
капиталистите.
1 нарушения на съветските
% ж и капиталистите ще бъ
^ т ъ наказвани съ конфиска
ц и я на предприятията имъ.
У'Въ решенията на конгреса
казза между другото:
, К р у п н и т е заводи въ ржце
гкло
д р а в а т а сж основата
' : социалистическото произ
д с т в о . Съ техна помощь ще
затгпремахне анархията въ ин
стркята, ще се преодолее
чирпанската криза, ще се по
РД 1ви кргй на капиталистячес
зил^а експлоатация и ще се
:тиПд плановото стопанство.
г о в а съветското правител
акс р ^ б в а да проведе сис
и т т а на държавната едра
"Ь [устрия".
[ь конгресната ^резолюция
затерху борбата противъ импе
а Д°1лизма се подчертава като
свО!)бходимо не само премах
л у%то на политическите при
га
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А. егии, но и на економичес
стачитв, но изо.чустошени обла
„па и ч^стъ отъ нейните дъЛ
къЩ, Чехославия, Югославия,
въйрмъния, съ честите
си
вошсетни дефицити, тасивни
аситтовски баланси, липса на
•решдити, вътрешенъ економи
и, л и застой, се намиратъ въ
ржение не по завидно отъ
в » на своите съседи. Годи
зшиЗо редъ те самите търсятъ
дьрее сдобиятъ съ заеми и съ
5хо№
по дълговете си
атове войната. Предвиждайки
бедержаоста новите евентуал
лики Р°чки и обрязвания на
.р а чните репарации да ста
дия 11
сметка на техните
, бо Рационни дългове, безъ
ролучатъ съответно въз
звз№ > те заедно съ Гърция
)блек' позиция на решително
авигЧ рвопоставяне
противъ
т ? и изменения на репа
i Че е въ полза на Австрия,
п,ни< Рия. Задружно въ еди
о б ) Фронтъ пуснаха в ъ ходъ
криз!?* възможни средства, от
=дил» ожесточена кампания и
нгзР'Р атмосфера на сбщавра
^.ббнооть, испратиха в ъ Хага
1
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кото господство на империа ски Конгресъ съспоч гъ се ка нанъ се развиватъ много б ъ р 
листите въ Китай. Затова —
31 Май т. г :
же. Съветските войски, настж
казва се въ резолюцията —
пвзщи срещу Нанкингъ, нас
К ъ м ъ Първия Съветски Ки
съветското правителство треб
тжпватъ въ три колони. Зав
тайски Конгресъ.
ва да анулира външните дъл
Въодушевени о т ъ вашия земането на Чанша (столицата
гове и да конфискува безъ о гордъ и победоносенъ маршъ на Хунанъ) е дало възможность
бещетение чуждестранигв кон противъ потисниците вътре и
на ЧанъФа Гую да предприеме
цесии, банки и други предпри отъ вънъ страната Ви, ний се настжпление в ъ провинцията
ятия.
Цзянси. Войската на ЧанъФа
ляните революционери
отъ
Конгресътъ отправи единъ Европа Ви испращаме нашия
Гую настжпва по направление
апелъ до трудящите се да се братски поздравъ!
на Нанчанъ и Изюцзянъ, съ
борятъ срещу терора на Го
цель да откжсне Нанкингъ отъ
Последователи
на
примера
миндана и империалистите и
Ханкоу. Предполага се, че отъ
да защищаватъ съветските об на нашите руски братя, Вий тукъ, войските подъ ржковод
въ
една
продължителна
и
пъл
ласти отъ технитъ нападения.
на съ жертви борба която во ството на ЧанъФдГую (начал
Въ единъ специаленъ позивъ
никъ на една часть отъ север,
дихте
цели години, успехте
до съветския
пролетариятъ
съветски войски), отъ Чанша
да
отнемите
фабриките
отъ
се казва:
ще настжпятъ къмъ Хуанските
експлоататорите — изградени
„Удавениятъ въ кръвта на
градове Учанъ, ХанянъиХан
отъ
вашата
поть
и
наторената
работниците и селяните Кан
кау, По този начинъ съветски
тонски Съвгьтъ живее и сеземя съ вашата кръвь. Гос т е войски настжпващи срещу
подството н а стопаните на
радва на дълбоката обичь на
Нанкингъ, иматъ и за цель да
работническите и селски маси. големите банки и технитв у възприпятствуватъ на придви
правители
—
Вий
съборихте
Въпреки Гомикдана и третята
жванието на Нзнкинскитв под
ликвидаторска партия около на земята. Гос.юдсгвото на
креплеяия. Нанкинскигв влас
генералите
подържани
"отъ
ЧенДуХсю съществуващите
ти сж започнали укрепяването
империалистите
—
Вий
унищо
днесъ съветски области про
на Хуанските градове.
дължаватъ делото на Кантонъ жихте като издигнахте силата
Вкъ „Нортъ Чайна Дейли
на
работниците
и
селяните!
и си поставятъ за задача да
Нюсъ" съобщава, че Ханковъ
Вашата
победа
е
една
гра
завършатъ китайската револю
се готви за предаване. Най
мадна стжпка напредъ за ос
ция до нейния консеквентенъ
възможното е, че Н й н к и н г с к и 
вобождението
на
работния
на
край, да извоюватъ пълната
т е войски ще отстжпятъ града.
независимость на страната и родъ по целия светъ, за ос
Положението особено се вло
освобождението на трудящите вобождението му отъ игото
шава съ действията на кому
на
капитализма
и
империализ
се. Всичко това можа и ще
нистическите отряди въ райо
ма.
може да постигне само съве
на Дае. Комунистическите вой
Тя ще ки бжде една светя
тската власть".
ски ще завзематъ града. Ан
ща
сила
въ
борбата
ни
за
ос
Въ позива до китайските
Първиятъ Ви глийския к о н с у л ъ отъ Ханкоу
трудящи се маси се подчерта вобождение!
Съветски Конгресъ отъ 31 е съобщилъ на Антлийския
ва, че днесъ в ъ Китай има
Май,
реши възтановя президентъ въ Шангхай, че
два политически центра: влаванетокойто
на едно съветско пра понататъшното имъ пребивава
ста на Гоминдана, която пред
вителство,
подпомогнато отъ не в ъ Гулине и Чугуншане е
ставлява землевладвлците и
вашата
героична
червена ар невъзможно.
буржуазията и съвгьтската
—По съобщения отъ Пекингъ,
власть, която е изразъ на во мия, развивайки най широка
войските отъ Нанкингъ, се
инциатива
за
економическото
лята на трудящите се въ Ки
стремятъ да запазятъ поне от
подобрение,
нека
засцли
и
да
тай.
Гоминданската
власть
бранително положение въ ра
осигури не само вашата сила
хвърли Китай въ ржцете на
йона на Доншанъ.
въ
съветизиранигЬ
вече
про
империалистите. Тя доведе до
винции,
но
и
да
ускори
побе
ШАНГХАЙ.— По съобщения
дълбока криза, ужасяваща ми
зерия въ градовете и селата, доносния Ви маршъ надъ ц е  на китайския печатъ, на много
места въ Южния Китай липса
до пропадане на индустрията, лия Китай.
Да жиаее съединението на та на оризъ (главната храна)
увеличение на цените и вло
се силно чувствува. Цената на
шаване положението на тру Работниците и Селяните!
Да живее червената армия ориза е значително повишена.
дящите се. Съветската власть
на Работниците и селяните!
Гладътъ вследствие липсата на
постави край на феодалната
оризъ е обхааналъ провинции
експлоатация на селяните в ъ
ШАНГХАЙ, — По известия т е : Цзянси, Шандунъ, Цзянсу,
завладените отъ нея области,
разреши аграрната проблема, отъ Аяцзина (столицата на Чжецзянъ и Анхуей, намиращи
провинцията Анхуей), войски се още подъ владение на реа
премахна непосилните данъци
кционното правителство отъ
и унищожи чокойството. Съве т е на съветите се намиратъ
Нанкингъ Вь всички тия об
по
границите
на
Хубей,
Анху
тската власть привлече широ
ласти ставатъ големи вълне
зей и Хенанъ.
ките трудящи се маси за сът
Въ района на НанСи, кому ния на гладуващите,
трудничесгво въ правителство
нистите
сж организирали иар
Въ провинцията Цзянси, кж
то,
нанесе
унищожителенъ
сеналъ. Въ сжщата кореспон дето глада е достигналъ ужа
ударъ на империалистите и
Гоминаана, обезпечи свобод денция се съобщава, че кому сяющи размери — станали сж
нистите сж завзели вече Сан бунтове на гладните въ 8 ок
ния животъ на работниците и
селяните и направи отъ съ ченъ (на югь отъ Хенани), ржга. Селските отряди сж на
сж
ветските области една отъ Иншань и Хешанъ (на северъ паднали лодките, които
пренасяли оризъ за окржж.
най могъщите двигателни сиотъ Анхузей).
градъ Пуанъ. Следъ жестокъ
ли на китайската революция.
Северните съветски войски въ бой селяните сж успели да
Селскиятъ Европейски Нопълно настжпление противъ взематъ всичкия превозъ.
Нанкипгъ
митетъ е отправилъ следна
Въ окржга Нанганъ е била
та поздравителна телеграма ШАНГХАЙ, юний.—Военни изпратена войска противъ глад
до Първия ц Съветски Китайт е действия въ провинция Ху нитЬ. Селяните сж предупре
найавгоритетните си, найиз
печените въ дипломатически
машинации лица, дапреовалягъ
там готвения атентатъ противъ
техните
репарационни про
центи и най? важното — да
издействуватъ нова, възможно
по крупна финансова помощь
Въ Хага обаче, балканоду
навскигв страни срещнаха об
становки и приемь m каквито
очакваха. Тамъ, големите им
периалистически хищници сда
вени по между си по много по
големи отъ балканските въп
роси, немаха интересъ, създа
дената преди конференциите
враждебность и публично шу
мяха да се задълбочаватъ и
заострятъ. Всички спорни, про
тиворечиви искания т е отхвър
лиха на заденъ планъ, за уре
ждане на по прикрито — задъ
кулисите. На първата конфе
ренция, проблемата на источ
нигв репарации б е просто сне
та отъ дневения редъ и преда
дена на комисия за .проучва
не". А на втората конференция,
делегатите на 7 тЬ балканоду
навски държави — победени и
(

победителки, не бидоха допус
нати нито въ общите официал
ни съвещания, нито до заседа
нията на експертните комисии.
Само следъ като между Англия
Франция, Италия и др. голе
ми империалистически държави
се бе постигнало разбирателст
во по германските репарации
и по техната съвместна въ ми
ровъ мащабъ, империалисти
чна политика, болките на мал
ките страни бидоха изслушани
въ едно,—последното "заседа
ние. Тукъ, при заключена вра
та, следъ продължителни уго
варяния, спазарявания, обеща
ния и заплашвания изработена
б е обща компромисна форма,
отъ която всички се задължи
ха да се считатъ задоволени.
*
**
По новата формула, обявена
за „последно разглеждане, и
„окончателно разрешаване" въ
проса съ източните репарации,
АВСТРИЯ съвършено се осво
бождава отъ репарационни пла
щания. Получила на два пжти
продължителни
мораториуми
(2, I I , 1923 Г. до 1943 г. и на

15 IV. 1926 г. до 1968 г.) Ав
стрия собствено, и по рано
фактически б е освободена отъ
репарационни тяжести. Втора
та Хагска конференция само
санкционира дадените ней по
рано облекчения. Тя сжщо та
ка подчерта готоаностьта за
даване подкрепа и въ бждаще,
въ награда на следвания отъ
Австрия определено реакцио
ненъ курсъ, водящъ къмъ о
кончателното нейно включване
въ общия фашистки кордонъ
—отъ Балтийско до Средизем
но морета, презъ Ватикана, Бу
дапеща, Виена и Римъ.
'Съществени изменения бидо
ха внесени въ репарациите на
БЪЛГАРИЯ. Определени по
Ньойлския договоръ въ раз
меръ на 2.250 милиона зл.
франка, българските репарации
беха подложени въ 1923 год.
на ревизия, въ резултатъ на
^ я т о , безъ да бжде промене
на общата техна сума, изме
ненъ б е само начина на из
плащането имъ, като ги раз
делили на две части — А = 5 5 0
иилиона зл. франка и Б = 1 7 0 0

дили властите, че ако продъл^
жаватъ да кзнасятъ ориза въ
градовете ще разграбятъ скла
довете. Следъ туй предупреж
дение, станали сж пече некол
ко нападения и разграбвания
на оризовите складове.

В Ъ и н д и я
Доклада на Симонъ
Знае се, че английското пра
вителство преди близо 2 годи
ни, когато блеснаха първите
пламаци на нациокалъ револю
ционното движение въ Индия,
назначи една комисия подъ
шефството на познатия юристь
Симонъ, да проучи положение
то въ Индия и даде сзоето за
ключение какъ да се запази
тая страна найсигурло подъ
господството н а британския
империализъмъ. Въ тая коми
сия взематъ участие
видни
представители на английската
буржуазия, а сжщо и такива
на „работническата" партия.
Индийските маси бойкотираха
тая комисия и отхвърлиха да
пратятъ свои представители въ
нея.
На 10 Юяий се публикува
първата часть отъ отчета на
тая комисия. Тя засяга поло
жението въ Индия. Втората
часть ще съдържа предложе
нията на комисията за една ре
форма на Индийската консти
туция.
Първата часть отъ доклада
е въ сжщность едно изложе
ние на „обстоятелствата" кои
то налагали и даже оправдава
ли английското господство в ъ
Индия.

Религиозните противоречия,
както и противоречията меж
ду различните касти, биле та
ка дълбоки и непримирими.че
Индия никога не ще може да
ги разреши сама.

Положението

на жената

въ социалния животъ било та
кова, че едно действително са
моуправление на Индия още
дълго време било немислимо.

Социалния въйросъ сжщо
изисквалъ още „подкрепата" на
английските власти.
Въ раличнигв клонове на
цивилния административенъ а
паратъ имало толкова малко
индийци, че Индия още дълго
време не ще притежава необ
ходимите школувани сили за
едно самоуправление.
Освенъ'тия и редица подоб
ни „аргументи" за необходи
м о с т на английския „протек
торатъ", отчета съдържа в ъ
своята първа часть само дзе
конкретни предложения: първо

да се премахнатъ йровинциал
нитгь правителства чрезъ цен^
трализиране на полицейската,
мил. зл. франка. Часта А, сле
дваше да бжде изплатена в ъ
продължение на 37 год., начи
ная съ 5 милионни годишни
вноски, увеличаващи се после
дователно.
Непосредствено
следъ изплащането на часта
А, въ сила влиза вторатачасть
Б. Споредъ споразумението в ъ
Хага часта Б. напълно се за
личава и за напредъ, за изпла
щане само остатъка отъ неиз
платената по часта А сума отъ
420 м. зл. франка, които тре
бва да бждатъ внесени по на *
чинъ, както следва:
а) на 1.41930 год. еднократна
вноска отъ 5 милиона зл. фран
ка, б). отъ 1.4.2930 г. до 1.4.
1940 г.— 10 вноски по 10 ми
лиона зл. франка, в) отъ 1.4.1940
до 1.4.1950 год. 15 вноски по
11 милиона зл. франка, г) 1.4
1950 год. до 1.4.1966 год. 16
е н о с к и по 12,512,2§8
милиона
зл. франка.
Малко по сложна е комби
нацията, отнасяща се до репа
рациите на УНГАРИЯ. Вместо
установените въ 1923 год.,
при получаване на стабилзаци

Огр 4

щна и финансова служба въ
цетъ на английските цент
ши власти и второ, да се
юкламира
„независимоста"
[БУРМА (Северна Индия),
pa богата с ъ сурови матери
провинция и така подъ
форма да се глътне отъ
.глия.
Отчета свършва съ вежливи
ерения, че „британския на
;дъ" „симпатизира*на индий
JOTO движение за „самоупра
вление" и се чувствува задъл
Щенъ, да му окаже своята „по
|щъ"
в ъ това отношение.
„Помоща" се оказва вече:
|о Индия се пролива въ пото
пи кръвта на работниците и
[еляните. Танкове, артилерия,
(ероплани, отровни газове, из
ключителни закони, масови а
ести и убийства, затвори —то
а сж. формите на тая „по
ющъ .
Самата буржуазна индийска
реса се възмущава отъ цини
зма на тоя докуменгъ. „Bom
bay C hronicle" пиже: „Комиси
ята Симонъ обижда Индия".
А органа на Макдоналда „Dai
lâ Herald" печата отчета безъ
никакви коментарии!.
Коментарии излишни.
а

Лондонъ, Юний.— В к ъ „Та
ймсъ" съобщава първите под
робности по сраженията меж
ду английските войски и аф
ридийското племе в ъ района
Пешаваръ.
Въ насгжплението на индий
ците къмъ Пешаваръ, което
се започна на 5 Юний, участ
вуватъ не по малко отъ 7,000
человека, а по допълнителни
сведгния дори 14,000. На 5
Юнйи афридийците сж биле
твърде близко до Пешаваръ.
Т е сж превзели селото Ланди,
находящо се на 2 и половина
кл. отъ Пешаваръ. Контра на
стжпленията на
ангийскше
войски е било съ аероплани,
пехота и коница. Възтанняци
т е пазятъ геройски завзетите
позиции.
— На 18 Юний въ Бомбай
(индия) станаха сериозни сблъс
квания между демонстранти и
полицията, която се опита да
арестува стачните постове предъ
никой фабрики. За единъ мигъ
улиците се испълниха отъ ед
на маса индийци, вследствие на
което спре п/влото движение.
Демонстрантите ОТБЛЪСНА
ХА полицейските атаки. Бом
бандирани отъ всички страни
съ камъни и всъкакви други
предмети, полицейските сили се
видеха принудени да се оттег
л я т ъ в ъ казармите си. Единъ
полицай биде убитъ. Следъ и з 
в е с т н о време полиция и войска
блокираха цъли градски квар
тали и предприеха масови а
рести.

онния заемъ, репарации на об
ща сума отъ 200 милиона зл.
крони, внасяни по 10 милиона
зл. крони годишно, въ продъл
жение на 20 години, Унгария
се задължава:
а] да изплаща по 10 милио
на зл. крони годишно до 1943
год., б) отъ 1943 год. до 1966
год. по 13 5 милиона зл. крони
подъ название „специални до
пълнителни къмъ репарациите
вноски".
Часть отъ сумите постъпили
по Унгарските репарации и по
, допълнителните къмъ
тех ь
вноски се употребяватъ за съз
даването на два фонда: А = 2 4 0
милиона зл. крони и Б = 1 0 0
милиона зл. крони.
Предназначението на фонда
А. е да 'послужи за изплащане
на обещетенията на унгарски
т е поданици, засегнати отъ
аграрните реформи въ Чехос
лавия, Югославия и Ромъния.
Въ случая, предъ видъ се взе
матъ главно унгарските оптан
ци в ъ Трансилвания Съ суми
те отъ фонда Б се предвижда
да бждатъ покрити и приклю
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СЪВЕТСКИ РУСИЯ
крито настъпление срещу по
лицията, вейската и флотските Една велика победа на соци
отряди и нападнаха местните
ализма
Единъ апелъ.
казарми. Въ това отражение би
— Съобщаватъ отъ Москва:
доха убити 40 туземци и не на 17 Юний се пуснаха въ дви
колко стотици ранени. Послед жение два грамадни завода по
По поводъ писаното въ вкъ
ваха масови арести. Предъ во петгодишния планъ, а именно „Народна Дума" по стачката
ените сждил^ща се иеправиха тракторнаша фабрика въСта въ работилницата ми, предла
редица анамски водители, отъ линградъ и „Селмашстрой" (за
гамъ една анкета въ която да
които 39 бидоха осждени на земледелски машини) въ Ростовъ. участвуватъ по вече хора, «а
смъртъ чрезъ гилотиниране.
Откриването на сталияградс да се изнесе истината по слу
На 15 Юний се екзекутира
кия „тракторстрой" стана тър чая. Ако анкетата не стане, аа
ха 13 отъ осжденитЬ, а 26 би жествено. Следъ като червения
пазвамъ си правото да изляза
доха „помилвани" отъ предсе директоръ прегледа още ведважъ въ вестника съ едно обяснение
дателя на републиката Думергъ първия построенъ аракторъ, оп
Т. Поповъ
на доживотна каторжна работа. редвленъ за п?даръкъ на прес
Всички тия жертви на френ
тоящия X V I партиенъ конгресъ,
—Селяни отъ Гелеиджикъ
ския имаериализмъ—анамски у едно дете—пионеръ разряза кай 
ни се оплаква тъ че на 23 т. и,
чени, писатели, войници, сту
ша, който държеше машините пристигналъ въ селото имъ е
денти, работници — умреха съ въ застой. Когато колелата на
динъ плутонеръ придружавана
гордо дигната глава и съ съз
новия тракторъ допряха земята, о т ъ четирма войника прина'
нанието, че т е сж мжчеяици за хилядната работническа маса из длежящи къмъ пограничните
свободата на родината си, как
бухна спонтанно въ бурни удо войски, които плъзнали по се
то заяви единъ отъ техъ, сла брителни викове и sane „Инте лото и насилствено искарвали
гайки главата си подъ гилоти рнационала".
каруци ангаря за пренасянето
ната. Последни бидоха гилоти
Сталинъ е игпратилъ до ра на дърва. Това т е вършили на
П
нирани двамата, познати учени ботниците на „тракторострой"
едно съ кмета Георги Драгневъ |:Ч(
Г У Е Н Ъ ТАИХОКЪ и ФО една поздравителна телеграма
вой на комунистическото двиД У К Ъ  Ш И Н Т Ъ . Тай Хокъ въ която се казва: „петдесеть който разправялъ че ииалъ не
обходимата за цФльта заповЪдь, п
жение всредъ индийските ра значи „Големия учителъ". Той
тяхъ
хиляди
трактора,
които
Въ озлоблението си пдутоне ipi
ботнически и селски маси. Вест беше основателъ и председа
ниците подчертаватъ, че влия тель на анамската национална вие трева да давате годишно ра отива до тамъ, та пребилъ
нието на комунистите особено партия, значи не комунистъ, на страната, сж 50,000 гранати, отъ бой стареца Господинъ Сто
надъ индийската младежъ рас както пише тенденциозно френ които ще дигнатъ въ въздуха яновъ на 75 год. възрасть. При
те безспирно. Революционния ската буржуазна преса. Фодукъ буржуазния сгрой и ще подгот чината че у ж ъ стареца отка se
вя тъ пжтя за социализма въ се
валъ да даде каруцата, когато и
Младежки Съюзъ има—споредъ ГПинтъ значи „право и добро
лото". Въ поздрава до работни
истината е съвършено друга. л
съобщения на пресата—всредъ детель" беше вай блиския сът
масите много поголемо дове рудникъ на „Големия Учи ците отъ „Селмашстрой" се каз • Той далъ каруцата си, но ги вКа
ва: „Вашата победа е велика, помолилъ да намеря тъ н в е о в
рие и влияние отколкото наци
тель". Тоя последния е след
оналния конгресъ,
валъ въ френски училища и имайки предъ видъ, че Ростов момче да я кара, защото той Мм
изнемощялъ и едвали треперя*,
„Indian Daily Mail" пише познаваше отлично френската ските заводи требва да доста
следното по случай една мани литература. Когато го водеха вятъ (по програмата] земледел щите му старчески ржце щ
въ състояние да държатъ кан
фестация на Революциония Мла съ вързани ржце къмъ ешафо ски машини за 115 милиона ру
тармите на конете.
та и свещеника го попита, не бля годишно, до като преди ре
дежки Съюзъ въ Бомбай:
„Характерно е, че демонстран се ли разкайва ва своите дея волюцията всички 900 заводи
Ето какъ орждията на про
тите вместо знамето на нацио ния, той отговорилъ: „Защо да въ страната изработваха такива карването денационализаторока |
се разкайвамъ? Отъ вашата соб машини едва за 70 милиона ру
налния конгресъ носеха черве
та политика смятатъ да се ха
ни знамена. Всички плакарди ствена история азъ научихъ, че бли ппдвшно".
ресватъ на своите си вдъхне |
беха написани съ комунисти борбата за свободата е нещо
вители като не жалятъ нит fa
" д
чески лозунги и емблеми. Под велико и че е сладко да ум
старит* хора!
ке
Българското „Акад. Студ. Д во
крепата на комунистите би мог решъ за родината си. Отъ ва
„Антонъ Страшимировъ* въ гр.
—Преди неколко дни се яв
ла евентуално да бжде полезна шата революция преди 140 г.
sa борбата срещу правителст съ нейните велики завети вие Тулуза—Франция дава сведения въ редакцията стопанина нам
til
вото, но ний знаемъ, че англий и следа не сте оставили. Само на всички народни младежи же чарчето отъ с. Богданово—а
ftp
ското госпсдство не ще трае ГИЛОТИНАТА—тогава сред лающи да следватъ въ некой което въ миналия брой писах]
вечно. Въ недалечно време н е й ство за борба противъ мрако отъ факултетите на француски че било стреляно — съ мол<Гm
да опровергаемъ случилото
бесието—вие оставихте непо т е университети.
ще имаме собствено правител
Направено а доста много за
като неверно. Не знаемъ M ïr
ство. Но ако комунизма дойде кътната, за да я прилагате
економическото
улеснение
на
какви причини, но сме уверев!
на влаоть, той ще остане за днесъ срещу свободната мисъль"
Кореспондента на „Petit Pari народ, студентъ съ откриване че той е заплашенъ и 3arof
винаги. Затова да слъдимъ не
говия развой и да бждемъ вни sien" описва смърта на тоя ре на кооперативенъ реоторантъ и иска опровержението.
мателни съ неговата подкрепа, волюционеръ, който съ усмив съ намиране на евтина квартира.
Всеки случай дължимъ M
A
D
R
Е
S:
ка
на
уста
се
даде
да
го
вър
защото тя единъ день може да
заявимъ на споменатите въ 4 si
ни излезе екжпа." (Indian Daili жатъ подъ гилотината и въ ANTONOFF—10 avril № 34 bis го брой колонисти македон^
Toulouse— France
.Bat
Mail" е вестникъ на национа момента, когато ножа падаше
и
че не е това лицето което s
съ светкавична бързина да от
листическата буржуазия).
съобщи случката. И друго oi *
сече главата му, извиква съ си
Охъ брой 21
лей 6344
требва да знаятъ, че наш
ленъ гласъ:
Каварна, работникъ „ 100
Гилотини въ Анамъ
вестникъ ще защитава C âJ ^ '
Националъ революционното
, Азъ умирамъ за Анамъ ! Д а Добричъ, груйа жена „ 740
честните, трудящи се колои
Добричъ, търг. на колон. 500 ти заедно съ всички трудя! Пъ1
движение в ъ френската коло живее Анамъ !"
ния Анамъ взима все по широ
„Юманите" съобщава за тая Добричъ, подп. чрезъ обу
се маси безъ раалика на Hai Ш
ки размери и доведе въ пос екзекуция
подъ
заглавието: щар която ще продължава 620
оналенъ произходъобаче въ i te,
ледно време до кървави сблъс
„Правителството на убийците". Силистра, груйа младежи 240 кой случай не и орждията св:
квания между угнетеното ту Въпроса е внесенъ въ камарата, Силистра, граж. и работ. 550 средствомъ които си слуша веч
с. Кара Кжшла селянинъ 30
земно население и военните кждето се очаква бурни сцени.
потисниците."
9124
сили на френския имаериали
Ра:
зъмъ. Найоериозните инциден
Girant responsabil J. C rosneflj^
•ду
ти станаха въ ИЕНЪ БАИ, кж
Tip.
C
„ omerciala"Bazar^
дето масите преминаха въ от

— В ь ДАККА уличните
стълкновения
продължаватъ.
Съ камъни демонстрантите от
блъснаха войсковите части. Съ
общаватъ се нови бомбени а
тентати срещу държавни уч
реждения. Чужденците и бо
гатите индийци напущатъ ма
сово града
Бюлетина на индийския на
ционаленъ конгресъ се конфис
кува за пети пжть отъ власти
те заради „нападки срещу пра
вителството". Двамата секрета
ри на конгресното бюро сж о
сждени по на 6 месеца строгъ
затворъ.
— Отъ северозападните про
винции се съобщав* официално,
че възстаналвхе племена на
афрндите сж дали напоследъкъ
80 жертви, убити отъ аероп
ланни бомби. Ранените се наб
рояватъ на неколко стотици.
— Индийската националис
тическа преса показва голема
загриженость отъ бързия раз
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чени всички други спорни отъ
финансовъ, но не аграренъ ха
рактеръ, въпроси между Унга
рия и нейните съседи.
Известни изменения втората
Хагска конференция' внесе и по
дълговете на балканодунавск
и т е победителки. Така годиш
ните вноски на ЧЕХОСЛАВИЯ
отъ 11 мил. зл. крони се нама
ляватъ на 10, плащани въ про
дължение на 36 години. Ней,
сжщо се признава право на у
частие въ получките отъ нето
чните репарации—каквото пра
во до сега тя немаше. Дялътъ
на ЮГОСЛАВИЯ в ъ българс
ките репарации се намалява
отъ 10°/ на 2°/ . Гръцките
вземания и дългове оставатъ
почти непроменени.
Процентите на РУМАНИЯ
по неточните репарации се у
величаватъ отъ 10.55 на 13, а по
германските репарации, вмес
то сжщесгвующата до сега не
ясность и проблематичность,
внася се по големъ порядъкъ,
въ периодъ отъ 37 години
Ромъния ще получава годиш
но средньо 20 мил. зл марки,
0

0

срещу изплащане на дългове чение обаче е незначително; мо ще продължатъ да
презъ същия периодъ средньо то се ограничава само до ре ватъ езоя ходъ къмъ
21 мил. и 700 хиляди зл. мар парациите и дълговете и се голямо засягане, към? ,па I
отнася до . бждащите вноски катастрофа.
ки. Презъ следуЮщия периодъ
Изгодите отъ наь, ."ьмЬ|,
отъ 22 години репарационните по техъ. Да се счете, че нап
получки се изчисляватъ на 42 равените намаления ще се от по репарациите и д ,
мил. и 320 хиляди зл. марки, разятъ смегчающе и върху носятъ собствено, йове&Щ
а дълговете—на 43 мил. и 135 тежката економическа криза, литически, отколкото ек<
хиляди зл. марки.
Воените би било коренно погрешно. мически характеръ. Ползув
дългове къмъ Франция се на Въ балканодунавскитгъ страки се о т ъ техъ, правителш**
маляватъ на 56°/ (около 4 ми ни йроблемата на кризата и та на Ромъния, България, Гг**
лиона марки годишно") въ про йроблемата на задължениятация и пр. добиватъ възмР^а.
дължение на 37 години.
йо рейарациитгъ и дълговете носгь да продължаватъ • Жв
отъ войната не се покриватъ ятъ заблудата, че о§новяЯ|
„Жертва" за въ полза на
Румалия прави и Италия, ка едни съ рдруги. Истинските, предпоставки на кризатаЩц
съществените причини на отстранени, и че, немину
то своите вземания въ размеръ
първата до сега лежаха из скоро ще последва въ вс
отъ 6.5 милиона италиански
лири безвъзмездно заличава.
вънъ последиците отъ вто области на економическия
Но дълбока ирония се крие рата. Досегашните годишни вотъ раздвижване и подо
ние. Т е сжщо добиватъ
въ тази щедрость: италиански вноски, благодарение разнлте
т е вземания се огнасятъ за да отстрочки и намаления, със можность да сочатъ на п
лечното и пълно съ неизвес тавляваха въ сравнение съ дру
женията въ Хага, като
Ца
ности бждаще,—за времето отъ гите разходи, бреме—не осо външно политически усл
бено трудно поносимо (Унга
необходими за подхранва
1967 до 1976 година !
рия около 4°/ ; България—7 / ) реакционните тт>хни Р щ
*
за прикриване на н а Р » и
Ревизирането на неточните Т б х н я я дялъ въ бюджетите на
те външни конфликти й
репарации въ изложения видъ, съответните страни бе толко
ва неаначителенъ, че дори, ако
бено,—за отзличгне вним
означава наистина, до и з в б с т 
на с т е п е н облекчения за йра
репарациите биха били съвър ето на масите отъ изсст[|
вителстнапа на страните, за шено заличени, економическия т е се до крайность вътр
сегнати отъ техъ. Тива облек застой и разруха непоколеби I класови борби.
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Н А Й  Г О Л Ъ М Ъ И З Б О Р Ъ О Т Ъ порцелахоби,
кристал.
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