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Еветчийския в. „Единство", пе
1Ъ è t | w последователно въ бр. 204
205 статии подъ надсловъ:
кпе* Къмъ благоразумие" и „Какво
скаме ние". Статиите носятъ
Подписа „Ваклинъ". При все че
во ра. втора имъ е надяналъ името на
върде смирено животно, ясно
,|роличава,
че въ действителность
îèiî
юдъ него се крие единъ опитенъ
Йълкъ.
a
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хлебъ и Отъ друга—потисници
те и експлоататорите въ чийто
лагеръ благополучно се мъдрите
и вие г. Ваклинъ ведно съ це
лия антуражъ отъ дервиши, 0
коло фашисткия ви в. „Един
ство"?

За какво подаване на ржка
разправяте тогава? Предъ зей
налата бездна, между отрудения
pecpj Въ първата си статия „Къмъ
добруджански народъ и чорбад
лагоразумие", Ваклинъ се пре
ЯOLгъва подъ тежкия кръсть на „по жиите съ техните псалмопевци,
ствщ,литически моралисть", разбира
мость не може да се хвърли.
epecy.le, като всеки демагогъ и вж На тази ви въдица трудящитв
^жеиграчъ. Оплаква съ сълзите
се маси не ще се уловятъ, за
>авям |а крокодилъ, тежката и зла у
щото те не сж изпаднали като
1Пр(|юсть на добруджанеца, която
васъ
въ моментно настроение на
изъ
день,
се
,
все
повече
тивз
лошава
и
отчаяно
се
провиква
безпаричие
и да ви се застраши
' ОП
„Почерняло на е предъ о разгулялия и охоленъ животъ,
1итгь. йройасти зеятъ предъ
щасъ..." (к. н.) Основателно е а за техъ въпроса е на животъ
рдението на г. Ваклинъ, ве и смъртъ; мизерията, която ги
ВДИМрятно и въ неговит* пълни до постоянно души, ги навежда на
1Я зщчера джобове, е отседнало без други мисли и имъ сочи спаси
!ИСЩ гоичието. понеже кризата HÊÏ_ телния пжть. Цьлия трудящъ се
йлостиво бушува навсЬкжде и
добруджански народъ, безъ раз
ще киромашелиятъ
добруджан
лика на вера и националность,
КОШ0р трудовъ народъ, се е отка
Отдавна вече е разбралъ кжде
|1лъ да дава тлъсти печалби и
рдеш
Ънорари на разните спекуланти
му е местото.
1ТСЖГЪ неговит* болки. Напъва се
Бичътъ на експлоатацията,
атиА ещастника, само и само да на
ери причините на злото, за
който ежедневно плющи по не
:уваш збщото" нещастие и найпос
говите плещи, безъ да се ин
идва до заключението, че то
тересува отъ цветътъ на кожа
та му и езика на който говори,
ПЯ Щкрие въ „нашето разеди
ние". Съ овче добродушие го учи че той требва да подаде
й задава въпроса: „Какво и
аме да дпглимъ?", когато смержка на тия, които страдатъ ка
ме „кръвни братя", а по на то него. На васъ или на унгар
ските и немските миноритари,
1тъкъ съ вълча ярость се нах
които му сочите за примеръ съ
>рля
върху
сжщо
такива
„кръв
0KA
миноритарната си вждица, както
I" братя, наричайки ги „недоб
аути,
и
на румжнските и др. чорбад
къвестни
и
заслепени
аги
1Л8Т0
атори, явни азевци и агентъжии, той никога нема да подаде
: пра токатори... (к. к.) Явно е, ржка. Той знае, че както днесъ
i Ваклинъ тукъ визира ония е
„наши* и „чузди" му взематъ и
менти отъ,, кръвните" братя, ризата отъ гърба, продаватъ му
мто сж за смелата и решителна
покжщнината съ парчето нива,
•рба, която ' трудовия добруд
измитатъ му хамбаря и го оста
2
ш1^ с к и Р ° Д
противъ
вятъ гладенъ предъ настжпваща
Pyjoirrfc потисници — ромънската
та зима, които сж се впили ка
нанов:
•нгархия и нейните ортаци отъ
то кърлежи въ неговата из
зсЬкаК'Ьлгарски произходъ.
немощела снага и безмилостно
на »!
ограбва тъ всекидневния му трудъ,
ïKyCTHl Ето кжде го
боли наймнОго
всички
те заедно, ще бждатъ въ
Ваклинъ,
защото
и
той
е
е
[И
кти.з* шъ отъ псалмопевците за по единенъ фронтъ, щомъ този из
р, BJ фжане на
господствующия гладнялъ и огОлялъ народъ по
i ®п Дт>, съ помоща на когото, не иска посносенъ животъ и ще
нее " ' подобните „кръвни" братя
стрелятъ въ хоръ, срещу своите
[късни |упатъ богатства, а
добруд
„кръвни братя".
згнеАгеките трудящи се маси из
кзнскй'*днаха до просяшка тояга. Какъ
Както виждате пжтищата ни
обаче, тава можемъ да си подадемъ
сж различни, поради противопо
0 мса. Когато вие самъ г. Бак
ложните ни интереси. Вие по
ата to, разправяте
за „зейнала
между си може да си подавате
насилие юпасть"? Или се правите на
и № 'рнамъ башия или умишлено, съ и стискате колкото искате на
ииуемо Листни цели, отминавате не парфумираните си и меки ржце,
|дне" ^лъзано последствията произ
но обгорялата ржка на измжче
Цащи отъ зейналата пропасть.
ния добруджански трудовъ на
Кой днесъ може да отрече,
1 Днесъ света е раздЬленъ на родъ, нема да стисните. Съ нея
ргини "Враждующи лагера—Отъ ед
той ще се справи съ всички
§ страна потиснатите и експло свои „доброжелатели"
Рраните, които се борятъ за
Това за да бждемъ на чисто?
7 осигурятъ
насъщниятъ си
и
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СЕДМИЧНИКЪ

ЗА В .НАРОДНА ДУМА'
Най група сШуденШидоб
отъ Гюллеркьой" до силистренския прокуроръ
руежанциотъ Тулузо(Фран
ция) съзнавайки голгъмапга
роля
кояШо играе е. „На
Госйодинъ Прокуроръ,
родна
Дума", бидейки е
Долуподписаните жители на селото Гюллеркьой съ по
динсШвения
самоопг вер
читъ донасяме до знанието Ви, следното оплакване.
За да запазимъ посевите си отъ грабежи и опустоше женъ защипгникъ на инте
ния, ангажирахме като пазачъ Филипъ Димитровъ, комуто ресите на добруджанския
възложихме пазенето на нивите.
трудовъ народъ безъ раз»
лика
на националность,
На 7 Августъ т. г. назначениятъ вече пазачъ залавя въ
бостана на Стоянъ Димитровъ колониста Войку, който за който смело и непоколе
едно съ синътъ си крадели дини. На забележката на пазача, бимо разкрива замислите
че това което вършатъ е пладнежки хайдутлукъ и да го
на силните нп деня, ис
последватъ до шефа на поста, колонистите се нахвърлятъ
пращаме
му борчески при
отгоре му, нанасяйки му жестокъ побой съ желязната вила.
вети и благопожелания въ
На отчаяните писъци за помощь се притичва съселянина
Крумъ Стояновъ, който спасява пазача и наедно успяватъ борбата му за защита по
да подкаратъ побойниците за село. Но по пжтя ги срещатъ тиснатите. Присъединява
други двама колонисти, и предъ страха понеже ставатъ че
ме и нашия гласъ на про
тирма, да не ги биятъ, ги пуснали. На шефа на поста зана
тестъ противъ конфиску
сятъ крадените дини и желязната вила, комуто доложили
ването му.
случилото се.
Зачестилите конфиска
Какво е направилъ шефа, и дали оплакването ще даде
резултатъ не знаемъ, обаче още сжщата вечерь, бостаня въ ции с ж доказателство, че
в. „Народна Дума" е ис
който сж били заловени колонистите и тоя на пазача сж
били напълно унищожени, дините испосечени и купищата тинския тръбачъ на прав
бобъ разпиляни. Така се случи, защото шефа на поста не
дата, който есе йо вече
хае, и затова беззаконията имъ продължаватъ. За доказа
и
по вече буди добруджан
телство, на TOB1 / л у ж а т ъ следните примери.
ското отрудено, население
На 10 Августъ т. г. вечерта, една група отъ 10—15 отъ дълбокия му сънъ и
колониста, опустошавайки бостаните се натъкватъ на съсе
му сочи правилния пжть
лянина ни Драгни Иордановъ, който е спялъ на собствената
който трябва да следва за
си нива, намираща се между бостаните. Не събудилъ се още
колонистите започватъ вкупомъ да му наНасятъ удари съ освобождението му отъ е
железни вили и сопи, били го по найбезмилостенъ начинъ, кономическия и полити
отъ което днесъ се намира въ много тежко положение и съ
чески гнетъ. Тоя фактъ е
рани по тялото си.
като трънъ въ очитгь на
Следъ тая жертва, се нахвърлятъ върху 80 годишния
владеющите економически
старецъ Петъръ Т. Панчевъ, който се намиралъ въ собстве
и политически Добруджа.
ната си нива, засята съ мисиръ и която пазелъ. Били го
Тгьхната плячка отъ день
много и найзверски, и чакъ на сутриньта Александъръ Ла
на
день се изтръгва отъ
заровъ заедно съ пазачите Филипъ Димитровъ и Колю Ян
хишническите имъ нокти.
козъ като отивали на нивите намерили старика въ безсъз
нание, лежащъ съ очи къмъ земята.
Веригата на самосъзнани
ята се увеличава и не ще
/осподинъ Прокуроръ,
бжде много далечъ деньтъ,
когато
тази верига ще съ
Това сж цяла серия углавни престъпления. Тези случай
умп>е
да
обвие и унищожи
сж брънки отъ непрекъснатата верига на страдания на ко
ито сме подложени.
всички потисници и то»
Още на 7 Августъ се оплакахме предъ шефа на поста, гава ще се роди свободата
обаче вместо издирване и наказване виновниците, послед
на трудящите се и ще въз
ваха побоищата и опустошенията. Колонистите продължа
тържествува
правдата.
ватъ золумлуците, като ни и заплашватъ съ бой, ако наме
Нека
бжде
ясно
на доб
рели някого по нивята, Прогониха полските пазачи, за да
могатъ свободно да действуватъ.
руджанския трудовъ на
родъ,
че истината и йрав
Авторитетностьта на шефа, щомъ се отнася въпроса
дата не могатъ да бждатъ
противъ насъ, е извънредно голяма, обаче когато се касае
за въ наша полза—никакъ не се проявява. Когато му до заличени, въпреки страш
ложихме за всички случаи по горе споменати, той се задо
ния тероръ, те се поде
воли да се позасмее само, безъ да подозира че съ това из
маШъ отъ хиляди, мили
дава съгласието си съ изтжпленияга на колонистите.
они други трудови едени
ци
отъ цгълъ свп>тъ.
Господинъ Прокуроръ,
Посочвайте на всяка
Съ настоящето наиучтиво донасяме до знанието Ви, крачка негодуванието
си
за да не се каже после, че не сме известили, за грозящата о
Яротивъ
всички
беззакония,
пасность предъ която се намираме понастоящемъ, чийто
грабежи и насилия, които
зверщина е протежирана отъ шефа на поста Тома Ионъ и
сержента Раду, и която ще погълне много жертви измежду господствующото чорбад
насъ.
жийско управление върши
надъ
васъ.
Искаме настоятелно да се анкетиратъ посочените слу
чаи, и по този начинъ се уверите въ иегиноега имъ. Искаме
Искайте пълна свобода
отстранението отъ длъжноста имъ и даване подъ еждъ ше
на печата.
фа на поста и сержента. Да се взематъ бързи мерки за за
Подкрепете морално и
щита живота ни и имота, който не сме крали отъ никого
материално
единствения
а съ много черенъ трудъ и потъ сме създали.
Вашъ защитникъ е. На
Съ йочитъ:
родна Дума, той има ясно
йжть, който
П. Г. Пенчев*—кмеаъ на селото; Сюлюманъ Али—помощник* начертанъ
кметъ; общински съветници: Д. добревъ, Т. Тренда^иловъ, Ж. Радевъ," Д. макаръ и трънливъ тряб
Колевъ, А. Козарожъ, А. Димитровъ, К. Златевъ; Цъяччу Димовъ—общ.
съветн. цвнтрал. община; К. Фидиповъ, П. Добревъ, М. Недялковъ, Крумъ ва да следвате.
Предаваме въпреводъ заявлението sa
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Стоявовъ, В, Димитровъ, Иор. Драгиевъ, Владимир* Георгиевъ, Дими
тър* Щдиевъ, Лававъ Радев* и Ц. Драганов*,

Група студенти добруджанци

„Благодеянието" на Земеделската Камара
Миналата есень избраниците
т ъ Земледтзлската Камара безъ
~£а се съобразятъ съ напред
налото за сеидба време, съ
.разните климатически и редъ
',други условия (въпреки че и
>матъ скжпо платени агрономи
"i агрономчета) доставиха зим
ица за семе отъ Банатъ. На
правиха благодеяние !
3 Сами rfe, разбира се, не я
1 доаздадоха (анайни сж съобра
женията имъ) на нуждающигв
•ce, а направиха това посред
,Ьтвомъ кооперативните и по
п у л я р н и банки.
J Днесъ тия банки, побесне
л и „на общо основание" ва
л я т ъ вече душата на селяните,
както всички народни изедни
.ци. Съобщенията имъ отъ не
колко кратки и категорични
думи гласятъ : „до 1 Септем
vepnfi 930 год. който не си пла
,1ги дългътъ за взетата зимница,
полиците ще бждатъ предаде
[и за събиране на бирниците,
които ще взематъ и 5 на сто
ъ повече за себе си.
hj Като Пилата Понтийски си
[измиха ржцетЬ хората на Зе
•^иледелската Камара. А пъкъ
р е м л . Камара се създаде бо
1жемъ да защитава интересите
д а земледелеца.
Доставената зимница струва
на селянина 10 л е й к л г.
безъ да се прибавятъ шмеке
риите на раздаващите я, ко
п и т о шмекерии повишаватъ це
ната още с ъ 2 лей.
Резултата е предъ очите ни:
банатската зимница, с ъ редки
изключения, даде извънредно
слаби резултати и в ъ количе
ствено и в ъ качествено отноше
ние. Цената на такова зърно
не се дига на повече о т ъ 3
лей килограма. Ако селенина
е изкаралъ 600 к г р . отъ хек
гаръ по 3 лей, в ъ найдобрия
случай прави 1800 л е й ; а той
е хвърлилъ в ъ земята 150 кгр.
(по 12 лей правятъ 1700 лей.
Рставатъ му 100 лей за бир
никъ, за трудъ (оранъ, жетва,
вършидба и превозъ), за дру
рги дългове ( в ъ които е потъ
налъ до гуша) и най сетне за
преживяване презъ цБлата го
дина.
При днешното бедствено по
ложение на селянина, при тия
страшни данъци и дългове,
(при тая скжпотия на всичко
:

онова което той консумира,—
Земл. Камара, която се издър
жа отъ 10тяхъ лей на хекта
ри, отъ разните и безобразни
такси при вадене книги на д о 
битъка, при влизане въ жит
ния оборъ и много други, тая
мнима бдителна на интереса
на селянинътъ
земледелецъ
стои Въ престжпно наблюдение
гърченетс на тоя земледелецъ
и потрива ржце предъ алчно
ста на популярните банки и
техната централа, съ което д о 
каза найясно, че е единъ ин
ститутъ, като многото други
създадени да пиятъ кръвьта
на черния робъ на земята.
Земл. Камара или требва да
се застжпи и нека държавата
да поеме целиятъ този дългъ
върху себе си, като освободи
бедните селяни отъ този то
варъ или наймако да се даде
единъ срокъ отъ 3 години на
изплащане безъ всекакви лих
ви и каквито и да било раз
носки, или пъкъ нейните из
браници да се махнатъ и са
мата тя да бжде премахната.
Защото щомъ не принася ни
каква полза, то баремъ вреда
да не нанасятъ с ъ глупавите
си и необмислени работи (като
тая съ доставените семена, ко
ито вкараха народа в ъ още
поголемъ батакъ) и съ теж
кия си бюджетъ отъ който се
хрантутятъ единъ бюлюкъ не
способници.

го меримъ на ново само и само
да плати, тъй като имахме не
само голема нужда отъ пари,
но и буквално изнемогвахме; а
освенъ това бирника заплашва
ше да ни секвестира парцалите.
Ето какъ изедниците чорбад'
жии ядатъ труда ,на онеправ
дания работникъ; ето какъ т е
освенъ че ни подлагатъ на най
голема експлоатация, но и не
плащатъ това, което сме изра
ботили, безъ да ги интересува
нЕкакви закони, знаяйки, че и
т е сж създадени въ огледъ на
техните интереси.
М. Арнаудовъ

с. АрнауШъНуюсу (Добр.)

Некои отъ колониститема
кедонци—слепи орждия на олиг
архията—отъ е. Асжмдеде, пре
ди неколко дни беха дошли въ
селото ни и съ своите изстжпле
ния беха веели смутъ и упла
ха средъ местните градинари.
Те безъ всекакъвъ поводъ би
ха дваматрима воденичари.' Два
дни следъ тия си бабаитлъци,
те наново дойдоха въоржжени
съ брадви, пушки и следъ като
унищожиха всичките домати въ
градините, изпочупиха долапи
те на Димо Еневъ, Петко Хрис
товъ, Колю Дявола, Димитъръ
Ангеловъ и др. За всичко то
ва сж причина неколко едри
градинари отъ о. Асжмдеде,
тъй като последните забранили
на тия отъ нашето село да по
диватъ градините си. за да сти
гала водата до т е х ъ .
Всички оплаквания на селя
ните противъ това положение
е. Калъкчий. (Кюсшендж.) и противъ изстжпленията на
колониститемакедонци, остана
Бъ редакцията ни се Полу ха безрезултатни.
чи следното Писмо съ молба
Нека селяните за сетенъ
да го публикуваме.
пжть разбератъ колко се гри
Долуподписаниятъ Никола жи влаетьта за т е х ъ и да се
Арнаудовъ по време на жетва простятъ отъ всекаква нейна
дадохъ дъщерята и синътъ ои помощь; защото съ оплаквания
да вързватъ снопи на новия
тя.не щ с в ъ р " ^ , ' а само, _по оня
чорбаджия Енчо Костовъ. Следъ пжть, по който днесъ вървятъ
привършването на жетвата по
хиляди онеправдани хора.
канихме го неколко пжти да
отидемъ и И8меримъ местото,
Селянинъ
обаче големеца найкатегорично
отрече да стори това. Щомъ Изъ силистренско
мина месецъ помолихме го пакъ
но той ни прати сами да го из с. АлфаШларъ
мерваме. Измерихме го сами и
Отъ неколко ?дни и з ъ село
отидохме да му искаме сметка,
неуморно сж засновали бирни
ала той пакъ отрече, мотиви
чески агенти. Тежко и горко
райки своя отказъ, че ний сме томува, който нема реалната
изкарали местото повече откол
възможность да си плати да
кото ои е. Предложихме му да
нъка. Още съ влизането си и

Неизбежната антисъветска

война

1

т е и блатата на Изтока, за да
превърне Европа въ димящи
развалини".
Безъ да си дава трудъ да
докаже своето твърдение, ав
торътъ се задоволява съ една
повърхностна аналогия и свър
шва тамъ откждето требва да
почне. Защо требва да се у
нищожи болшевизмътъ, той не
ни съобщава. Просто требва
да се унищожи, итуйто. „Ние
сме предъ сждбоносния часъ
за Европа. Касае се за бжда
щето на западната култура и
човечеството". Въ единайсетия
часъ ние отправяме тоя зовъ
къмъ съвестьта (!) на Европа,
обръщаме се къмъ всички дър
жави и нации . . .."

викатъ на стопанина да плаща,
безъ ни наймалко да ги сму
щава, или пъкъ да обърнатъ
внимание на неговите молби за
да почакатъ поне неколко дни.
Всеко противене на селянина
ги кара да вадятъ револверъ,
заплашвайки, че всеки, който
не се подчини на .държавните
нареждания" щелъ да бжде у
битъ. Единъ отъ най умразни
те агенти е бай Хараламби, на
когото възложените му за съби
ране данъци растатъ много бър
же, но освенъ това той ходи по
два пжти да иска парите отъ
хората.
Този човечецъ, когато оста
неше безъ хлебъ биваше твър
де кротъкъ и учтивъ, обаче,
сега въ качеството си на маша
въ ржцете на бирниците, те
роризира най безмилостно съ
селяните си.
Време е да се вразумишъ бай
Харадамбе, и стига да си сво
еволничилъ, ще останешъ пакъ
гладенъ
Алфатаровъ

едно македонче. Следъ полу
нощь последното отива въ се
ло и казва на баща си, че въ
техната (?) нива имало коне
на българинъ. Баща му взе
ма брадва, отива на нивата
и безъ да се замисли че тая
нива не е негова, хваща мом
чето и почва зверски да му
нанася удари с ъ брадвата. О
кървавено момчето едва се из
скубнало отъ ржцете на уби
еца.
Административната власть въ
лицето на шефа не взе никак
ви мерки противъ побойник.,
тъй като това не е в ъ инте
реса на, денационализация.
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—Всеизвестния вече по своите
золомлуци и своеволия кметъ
на селото ни Василъ Мити
ковъ, в ъ своето скотско оз
лобление спрямо съселяните,
на 1 т. м. съвсемъ безъ серк
озенъ поводъ повиква жител;',
Ембия Мехметъ въ общинат ,
кждето в ъ присжтствието йа
селския касиеръ Анастасъ Хрис
товъ и тоя отъ БейБунарска
та община, го е билъ най
с. Караомуръ.
жестоко. Въ момента, когато
Селския съветъ, начело с ъ кмета найбезчовечно е нана
кмета Иванъ Маноловъ, всич сялъ удари, е възбудилъ ди
ки башъ националъцаранисти, вашките инстинкти у спомен •
на 19 т. м. биде свиканъ спе тия касиеръ Анастасъ, който
циално за тия жители отъ се се нахвърля върху безащит а т е
лото ни, които сж си постро ната жертва и почналъ озве ъ С
или кжщи, или пъкъ загради ренъ и той да бие. Благода ган;
ли дворове на общински мес рение намесата на БейБунар зъ
та. Съвета „единодушно" е скйя касиеръ, Мехмедъ е биль
и
взелъ решение да се глобятъ освободенъ отъ)ржцете на по
ши
бойниците.
всички само за тая год. с ъ
пл<
глоби отъ 1520 до 5000 лей.
Причината за побоя е, Щ (Ьхъ
И ако до 15 дни—гласятъ со Ембия Мехметъ на горепомс
ни
мациите—не се платятъ гло натата дата отива на своята
би
бите ще бждатъ секвестирани. нива наедно с ъ жена си, к ъ 
ара:
Ганю Велевъ е глобенъ с ъ дето сварва Ваикъ Сали. ЗД'
аха
1520 лей, сомация№ 26; Хрис питалъ го е какво търси въ
лзи
то Иордановъ—2010, сом. № мисиря му, а той отговоритъ,
за
28; Вълко Христовъ лей 1132, че кмета му позволилъ. Следь
;ащг
сом. № 27; Николай Фуртуна като Мехметъ дава малко ми
сн
съ 5000 лей. Общо числото на сиръ на Ваикъ, последния о
.,ъка
глобените  е около 100. Разби тивайки си в ъ село е к а з а л а
О'
ра се, тия глоби сж за насто на кмета за случилото се.
ЗТИ]
ящата год,; за идущата други!
Това е „причината* ..
Нали дооголването на добруд
Селянинъ се
Н(
жанци е цельта на затягащия
гая
се все пове и повече изклю с, Сребжрна.
чителенъ режимъ!
бе:
Мерките взети в ъ последно М
време отъ Министерството кл
с\ Топчий.
3
финансиитъ, за събирането на
жде
Малолетния синъ на Георги държавните данъци, дадоха
Митевъ на 1 т. м. презъ но възможность на бирници и още
ща е пасялъ конете си в ъ нива бирнически агенти, свободи>
та на съселянчето си Стоянъ да си разиграватъ коня сред ;У
Кръстевъ, наедно съ него и трудяшия се добруджански нг !ilï
;



„Скоро ще бжде късно"

Гермаиня накжде?

ш,
Онова, което наймного тре
Съ най силни думи авторътъ. 'нсъ
вожи „съвременния европейски се нахвърля върху ония гер :кия
Преди неколко месеца е из скоро с ъ болшевизма и Съ
държавникъ", то е че требва мански буржуазни и веещ i гелс
л%зла на немски една особе
ветския Съюзъ; да не се губи
да се бърза. Докато в ъ Фран кржгове, които следъ войната омб
на книга, о т ъ която вече сж
време, защото ще стане късно;
ция терорътъ на якобинците за известно време потърсих | 'чека
разпр одадени 30.000 екземпля
да се обединятъ веднага всич
трая
само 3 години, въ Русия „ориентировка къмъ Изтокъ"
че
ра. Случайно намерихме тази
ки сили на капиталистическа
червения тероръ върлува вече —съюзъ съ съветска Русия. Ав JCKai
книга в ъ една книжарница и
Европа и да тръгнатъ въ по
12 години. .."Очакванията, че торътъ
посочва
дяволската |иьт
я купихме „Неизбежната вой ходъ къмъ Москва.
болшевизмътъ ще падне отъ заризителна сила на болшевиз lb I
ка между съветския съюзъ и Тази мисълъ се развива на
само себе си, както паднаха ма. Една Германия в ъ съюзъ :знт
'зайадните силп . Подъ това цели 128 страници в ъ форма
яковинците—не се оправдаха. съ Съветите безъ друго ще се :ярг
|заглав:е е поставена картина, на проповедь—като н е щ о , ко
Руската революция не свърш зарази отъ болшевизмъ. Зато нап
]която изобразява воения по ето още не е станало, но треб
ва съ Термидоръ, не ражда своя ва Германия трябва да са паз;т заби
рсодъ срещу Съв. Русия, а подъ ва да стане. Въ сжщность, о
Наполеонъ. Напротивъ, конста отъ всеко докосване до Съве при
него недвумислено пояснение: баче работата стои наопъки:
тира авторътъ съ ужазъ: „ко тска Русия. На с а м о това—т: йкт
\„Съ английски и френски оржикнигата е написана за да се
мунизмътъ почва да се консо требва да участвува в ъ походя и
дия, Презъ Герман, къмъ Русия\подготви обществото за това,
лидира [затвърдява]". Не оста срещу Москва с ъ всички овен
Името на автора не е озна
което вече тайно се върши.
ва друго, освенъ да бжде сра сили и срества. Европа се за
чено. Вместо него—турено е: На пръвъ погледъ като че ли
I* зенъ съ сила, а това ще стане плашва и отъ друга една голя 'Ш
„Бележка на единъ съвреме книгата изразява една покана
Да се оставятъ настрана всич само, ако Европа бжде сплоте ма опастность—победното н а 
ненъ европейски [държавника.отъ обществото къмъ прави
на и действува решително. Не хлуване на американския клпи I
си
вжгрешни спорове и кон
Отъ съдържанието на книгата,
телствата да действуватъ; в ъ
фликти между капиталистичес бива да се повтаря грешката галъ; но тази опасность не би
наистина, се вижда, че авто
действителность книгата е на
на феодална Европа преди 140 ла тъй голема, к а к т о болше 1Ъ с
ките
държави. Не е време се
рътъ не е случайно, частно ли
писана отъ правителствата, ко
години. „Ако стариятъ браунш вишката. Авторътъ, втрочемь
це. Книгата е ;/писана, ако не
га
да
се
спори,
кой
билъ
ви
ито вече дегхтвуваШъ за да
че
направо, то по поржчка и подъ
новникъ за миналата война. вайгски херцогъ в ъ 1792 г. при не се впуща да говори много "0Г81
не бжде публиката изненадана
ржководството на некой ви
„Да оставимъ това на бжда Вални б е ш е показалъ повече по този и други подобни въп ' • i е
при вдигане на завесата.
денъ ржководитель на евро
щите историци*. Бившите про енергия и с ъ едно решително роси. Той грижливо премъгч',
пейската 'политика. Въ това
К р ъ с т о н о с е н ъ походъ
тивници да забравятъ старите настжпление къмъ Парижъ ту ва, че следъ смазването на Съв.
не може да има никакво съм
Авторътъ започва съ едно
умрази и да си подадътъ рж р е ш е край на революционните Русия (разбира се акотБхштт!". iiia,
оргии, то Европа щ е ш е да из планове се изпълнять, което
нение, защото в ъ тази книга
историческо сравнение „Съеди
ка в ъ името на лозунга: . Н и 
|(1Ë
е начъртанъ пжтя, по който
нена Европа" на времето от
кога вече война!" [Единъ при бегне 20те години Наполео съвсемъ не е вероятно) капи
нови
войни'....
талистическите
държави
ще
со
европейската (и американска)
блъснала задружно нападени
меръ, какъ пацифистичните
хванатъ за гушите помежду сл
политика отъ доста време на ята на хуни и монголи, на а
лозунги вършатъ добра рабо
И авторътъ сериозно верва и ще хвърлятъ света въ ката
самъ решително и неотклонно
раби и турци. Сега ней пред
та при подготовката на нови
върви [неизбежните зигзаги стои да се справи съ една о войни). Могатъ ли капиталис (или се мжчи да убеди други строфални войни, които, п л а  5Ъ
СН
тукъ нЪматъ значение)
ще по страшна опаЛность—
тическите държави да се отка те], че' брауншвайгския херцог тина ще 'докаратъ к р а я па кул.
без
турното
човечество.
„всеунищожителния, всеизрав
полководецътъ на гнилата фео
житъ отъ войни помежду си,
Ц р е д ъ вдигане я а вавееата
ка
нителенъ,
противокултуренъ
това не интересува автора. Ка
дална Европа, е можалъ да спре
Припомнейки
б
л
и
з
к
о
т
о
мин|
Основната идея на книгата е болшевизъмъ, който като н е 
%1В
то казва „никога", той разбира
възхода на капитализъма въ
тази: да се свърши часъ по
ло, авторътъ намира, че Гер
коя чума се надига отъ степи
„въ тоя моментъ".
Европа!
мания е извършила голЬми
Една симптоматична книга

и

л

;

1

5

Щъ и Д тероризиратъ селятъй както намерятъ за
ре. Разбира се, иначе, въ
!1Ъ кратъкъ периодъ отъ
• е, те отъ обикновени гол%и не биха се превърнали
съ въ притежатели на ко
вани земи, една часть отъ
1Т0 с л дадени о т ъ държаа останалото заграбено
'разни дребни случаи,
ирническия агентъ о т ъ на•о село Петре Дуцу има 25
тара земя, която той обра
за, като заставя селяните
ţjy работятъ.
[а 28 м. м. кмета на селото
даде заповЪдъ да се почне
воза на снопи о т ъ нивите.
Ечааайки се, нашия държа
\ чиновникъ помислилъ, че
този по благоприятенъмо
тъ за събиране на данъка
ще повече за пренасяне
неговите снопи) не ще Ha
iti, се запжти съ чета ка
ли къмъ края на селото.
. излязълъ той присреща
ЙЖЯНИТЪ, почналъ да ги пусу
и да имъ се заканва, като
тоя начинъ ги е засгавилъ
[отидатъ в ъ село и кой отъ
свари: о т ъ бакали, кръч
•рн и Др Да взематъ пари
Лзаемъ при нечувани усло
il за изплащане. Едни отъ
[яките обещали да му при
|ьтъ снопите отъ нивата, а
останалите 25 души е за
налъ и шуруяите о т ъ ка
р е имъ, които бидоха за
жани до тогава, до като
}си платиха данъка. Часть
техъ и до днесъ сж за
к а н и в ъ бирничеството.
ия бирнически золуми па
лзираха 25 бедни селяни,
|араха ги да л е я т ъ горчи
сълзи предъ невъзможнос
да заематъ чужди каруци,
плащатъ за превозъ, а на
а

м

ае

8|

го снопите разпилени о т ъ
атъка и всичко това се
! ши отъ органите на адми
тративната власть.
Кае селяните о т ъ с. Сре
|на не протестираме про
гь тая безогледна система
грабежъ надъ нашата кър
ка мжка
и
денонощенъ
|дъ, защото знаемъ че не
бждемъ чути отъ никого,
дощз день...

шки, които сега тгебва да
упи съ участието си в ъ анти
етския походъ. Кайзеревото
вителство пропусна Ленина
пломбиранъ вагонъ презъ
манска територия, като ми
>ше, че той ще разруши са
руската империя, но бол
шзмътъ не се ограничилъ
ю въ Русия, ; той заразилъ
ермания. Съ БрестьЛитов
ямиръ Германия нищо дру
не направила, освенъ дето
0 забила ножа в ъ гърба си.
ь приемането на първия
(Ланикъ в ъ Берлинъ, Иофе,
|"а и революцията в ъ Гер
юя.
1 такива наивни обяснения
1оводи е изпълнена цЬлата

(
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|вата антисъветска война
Мнъ отъ най важните при
!, че капиталистическа Ев
I готви походъ срещу Съв.
fft,
е I нейното отношение
п> първата антисъветска вой
:Следъ пълната провала на
война, която трая цели три
| (1917—1920) капитали
ските държави просто се
'аха, като че н и л у к ъ я л и ,
|Укъ мирисали. Повечето
Н>хъ влъзоха в ъ диплома
т и сношения съ Съветска
р, безъ да сключатъ миръ
, както и воюваха безъ
Ьбявятъ война. За тази
те грижливо  избегваха
ятъ дума и правеха
1

Е

Литвиновъ за външната политика на С." Русия
Новоназначения Народенъ Ко
мисаръ на външните работи на
Съветска Русия—Литвиновъ, въ
еданъ разговоръ съ представи
телите на чуздестранната пре
са, между другите въпроси е
направидъ и следното изявле
ние относно външната политика
на Съв. Русия.
Неговото назначаване не оз
начава никаква прзмена въ вън
шната политика на Съветите.
Въ основата "на вънкашната
политика на Съв. Русия лежатъ
принципите на октомврийската
революция и защитаването на
нейните придобивки противъ
всички външни посегателства.
Една не по малка задача на съ
ветската ? дипломация е и оси
горяването мирните условия за
развитието на социалистическо
то строителство въ Съв. Русия.
Ние,
казва Литвиновъ, тряб
ва да работимъ за социализма
въ една страна, която е заоби
колена отъ всички страни съ
капиталистически държави. Ние
трябва |да напрегнемъ всички
наши сили за да се боримъ про
тивъ намеренията на известни
империалистически групи, ко
ито се стрематъ и работятъ за
създаването на постоянни тър
кания и конфликти противъ
насъ, затова ние съ всички у
силия работимъ за заздравява

не и запазването на мира
между народите, и ние ще

правимъ това и въ бъдаще.
Хранимъ найдобри чувства
къмъ всички ония страни, ко
ито вследствие на несправедли
востите отъ мирните договори

следъ войната (отъ които най
много отрадатъ трудящате се)
останаха
онеправдани.
Отъ
тукъ произлязоха известна об
ща интереси между насъ и ня
кои отъ пострадалите държави.
На тая база изникнаха между
насъ и т е х ъ напълно нормал
ни и приятелски отношения,
които ние се стремимъ да по
държаме и за напредъ. Същев
ременно ние работимъ найио
крено за създаването на подоб
ни приятелски отношения и съ
други страни, които биха по
желали.
Подържане
всичка
предложения, които целятъ от
страняването въоржжените збдъ
сквання между народите и оси
гуряване общия миръ.
Нае ща останемъ оъвършенно
чузди и неприятели къмъ всич
ки интернационални акули ко
ито се стрвмять да заробватъ
чузди народи, или тия които
подготвятъ война.
Ние следимъ съ особено вни
мание политиката на съседните
намъ държави, кждето отъ из
вестно време се забелязва зна
чително повишение на агресив
ните шовинистичееки движения,
които заплашватъ сериозно ми
ра. Накрая, Литвиновъ заявилъ
и следното, че и ва напредъ
ще продължимъ нашата добре
пробвана външна политика, съ
пълното съзнание за нейната
правилнооть, отговоряща на ин
тересите на всички народи и съ
съзнанието за все по вече на
растващата сила въ Съветска
Русия.

ПОЛОЖЕНИЕТО
Провинциите Хунанъ и Ки
ангси, главните градове" на
които се владеятъ отъ черве
ните армии, лежатъ на югъ
отъ течението на реката Янг
цекиангъ, въ сърцето на Китай.
Реките СиангъКиангъ и Канъ
Киангъ, по бреговете на кои
то сж разположени завладени
те градове, се вливатъ чрезъ
езера въ Янгцекиангъ. Почти
в ъ средата между устията на
тези два големи притока на
Янгцекиангъ лежи найважно
то вжгрешно речно пристани
ще на Китай — By Ханъ, със

В Ъ

КИТАЙ

тояще се о т ъ т р и т е града
Ханкоу, Вучангъ и Ханиангъ,
завладяването на които ще
има решително значение за
закрепването на
съветската
власть въ средните китайски
области.
Обаче и до. сега завзетите
области сж отъ голЪмо еконо
мическо и политическо значе
ние.
Чанша е единъ отъ найраз
витите индустриални центрове
въ Китай. Тукъ се преработва
железо и се произзежда анти
мо 1ъ. Хунанъ е най големия

цузки материали и войски.
Всички германски железници
биха били спрени, като стане
ше нужда, за да се саботира
френския походъ противъ Съ
ветите. И както въ Берлинъ,
тъй и въ Белгия и другаде се
надаваха за победата на чер
вените. Болшевишките тайни
то Признава първата антисъядки въ европейските градове
ветска война за свое дело и функционираха безукорно. Ж е 
лезничари комунисти въ Бел
дори се хвали съ неа.
Ето какво се казва в ъ кни гия и Чехословашко, както и
червените пристанишни рабо
гата ('стр. 63] за полската вой
тници въ Данцигъ, почнаха да
на в ъ 1920 год.:
„Въ ония страшни дни Фран саботиратъ пренасянето и раз
ция спаси Западъ отъ болше товарването на френските во
енни материали, предназначени
визма. Докато въ Германия съ
детинска радость очакваха при за Полша.
„Вьпреки тия пречки, френ
стигането на руските „освобо
дители", маршалъ Фошъ и фре ските офицери подъ водител
нския воененъ министеръ Ми сгвото на Вейгандъ пристигна
леранъ разбраха въ единайсе ха на време в ъ Варшава. Пол
ските власти беха вече изпра
тия часъ огромната опасность...
знили града, който б е изло
Т е изпратиха генералъ Вей
женъ на огъня на болшевиш
гандъ, началникъ щаба на Фо
ките орждия. Тогава на пред
ша, с ъ ц е л ъ щабъ изпитани
мостовите укрепления на Вис
офицери, заедно съ картечни
ла затракаха първите френски
ци, топове и другъ воененъ
картечници.
Надъ Варшава
материалъ в ъ помощь на по
противникътъ искаше да мине
ляците при Висла.
реката, за да нападне столица
„Тия войски Франция би
та въ тилъ. Маршалъ Пилсуд
могла да прати по найкжсия
ски и генералъ Сикорски се
пжть—презъ Германия по же
съвещаха
съ Вейгандъ върху
лезниците. Но
германските
отбранителните
мерки. . .'"
идеолози, които тогава б е х а
Понататъкъ авторътъ раз
заложили всичко върху руска
та карта, не позволиха да се казва какъ Вейгандъ поелъ
ржководството на отбраната,
използва германската терито
рия за преминаване на войски. какъ се повторило „чудото на
Никой германски железничарь Марна", и червените войски
не искаше да превозва фран били отбити.
всичко, за да бжде тя забра
вена.
Това положение трая до не
отдавна.
Сега, особено отъ една го
дина насамъ, виждаме съвсемо
друго. Капиталистическа Европа
(за сега още само неофициал
но и полуофициално] откри

производитель на антимонъ въ
целия светъ. Най важните
антимонови заводя се ншt
ратъ въ Чанша. Пооиззеждатъ
се още хартия, мобали и га
лантерия. Положението на рз
богницяте въ в;ички предпри
ятия е мизеряо. И съ тоза се
обяснявагъ честитв вьзстаняя
на населението.
Работното време въ калай
ните рудници е „само" 12—
13 часа днезно и то за нищо
жна надница. Зямно време н е 
кога се работи 16 и 18чзса.Же
лезничарите работятъ , с з м о "
по 14 часа дневно. Праздяич
ни дни, осзенъ Нова годила и
други дзе три дати, несжща
ствуватъ. Селяяиге, които със
тавлявате болшинството отъ
23 мил. население на Хунанъ,
сж още по сграшяо експлоати
рани оть чокоите и национа
листическите генерали. Дока
зателство за това сж непре
станиге селски вьзсгания отъ
1927 насамь.
Провинцията Киангски има
25 Милиона население (Киангси
и Хунанъ иматъ общо. къмъ
55 милиона население). И тукъ
се произзежда много оризъ.
Положението на селяните не
е помалко мизерно.
Глазниягь градъ Нанчангъ,
който има 300.000 население,
не е така модерно индустриа
лизиранъ като Чзнша. Прочу
ти сж тукашните порцеланови
изделия, за изработзанието на
които се плащатъ найоскждни
надници. На границата между
Хунанъ и Киангся се намиратъ
големи каменовъглени мини,
рзботничеството отъ които още
презъ 1927 год. издигна побе
доносно червеното знаме.
Китай за сега е най важния
прешленъ отъ веригата на кла
совите международни борби.
Победите и пораженията в ъ
Китай оказватъ големо влия
ние и намиратъ широкъ от
вукъ по всички краища на
света.
;

епизодъ въ сравнение съ размаха
на комуаивтичес. настжпление
Шлнхай, 10 августъ. Положе
низто въ Ханкоу се крайао
язосгря. НЬкои полицейски и
военна часта обявих* вчера въз
гаяиг. Поголем*та ч*еть отъ
глрна$онл отказва да се подчи
нява на нарзждаааята. Чужое
страяна войсхови часгя сз опя
тахчда „въдворятъ реда", поради
коато с т а я в а нвяолко чаеош
сражения. Рдбзтяитеството е
крайао възбудено. Намаого ме
ста работата е прекъсната, Фаб
риките едяа следъ друга се за
тзарятъ,
 Нгрвените войски се намиратъ
на 20 клм. о т ь града.
Б е р л и н ъ 13 августъ
Споредъ съобщения отъ Токио
града Ханкоу е прзвзетъ отъ
червената отряди. Комунистичес
ките войски cas. нанесли още въ
поиделникъ тежки удари на
правителствените войска предъ
града Ханкоу, вследствие на
което правителствените войска
сж биле принудени да остжпятъ
града.
Шанхай 13 августъ
Чанш», който преди няколко
дни бе оправненъ отъ червените
отряди, е отново заетъ отъ ко
мунистическите войски. Следъ
тежки и ожесточени борби чер
вените войски с а навлезли отъ
ново въ града, биле е х посрщ
натя отъ народа много тържест
вено. Правителствените войски
съ извънредно големи загуби се
отеглятъ на другата страна на
реката Кионгъ. Победата на чер
вените отряди и била значител
но ускорена отъ намесата въ
тяхна полза на работничеството
отъ Чанша.
Недоволството всредъ населе
нието и правителствените войски
расте, чийто симпатии сж въ
полза на червените войски. Очак
ва се съ часове победата на чер
вените войски надъ правителст
вените.

10 п з о в щ и и съ 200 индноно
насаленке въ ржцетъ* на кому Ю н д ъ . н ш ш д ш 7
нистите Възгоние въ Ханкоу Отъ брой 19 лей 16282
Лондонъ 11 августъ. Сьоб
щаватъ отъ Москва, чекумуни
ститв владеятъ сега 10 провии
ции съ 200 милиона население
Осташлението на червените отъ
Чанша се явява, споредъ „Из
вестия"
само
незначителенъ

Тулуза (ФранПия), нар. студ. 849
Нанси (Франция)
„ ,
186
Добричъ, С. М.
50
Силистра^ X. X. и M . К.
100
Саталмжшъ, X . У.
500
с. Каралесъ, X. П.
50
(Следва)
I8.OI7

„Огромлото значение на та
зи победа при Висла и до
днесъ още не е напълно оце
нено. А тя би требвало да бж
де Гчествувана съ камбаненъ
звънъ въ цела Европа".

ницателни и не пуснали Троц
ки. Така се избегнала за сега
революцията въ Европа. Авто
рътъ мисли, че майските ба
рикадни борби въ Берлинъ
1929 г. можели даже да дове
датъ до завладеване на гер
манската столица отъ комуни
стите, ако Троцки би билъ до
пуснатъ въ Германия. Предвид
ливостьта на Херманъ Мюлеръ
спасила положението.
Понататъкъ следватъ блуд
кавите измислици за ' религи
озни преследвания в ъ Русия и
за ужасните страдания на ру
ските... работници [да, работ
ници!], които били принудени
дя носятъ еднакви дрехи и да
се хранятъ общо отъ казанъ.
И патетичния възгласъ: „НЬ
ма ли найсетне да дойде от
мъстителъ за тая нещастна
страна?".

Плашилото Троцкн
Още в ъ началото споменах
ме, че авторътъ на книгата
съвсемъ не си дава трудъ да
обоснове, защо требва да се
пратятъ милиони европейски
армии, въоржжени съ всички
чудеса на съвременната убий
ствена техника, срещу Съвет
ския Съюзъ. Едничкия гъ аргу
ментъ въ полза на тоя походъ
е „пропагандата": всички ев
ропейски работници се бунту
вали и вълнували по заповедъ
отъ Москва, затова требва да
се унищожи Москва. Смешно
и глупаво е да се мисли, че
една Москва може да запове
два на европейските работни
ци но щомъ нема .други аргу
менти, не остава друго, освенъ
да се предъвква този.
За по голема убедителность,
постазенъ е като плашило и
. . . Троцки. Авторътъ е изха
билъ повече отъ 20 страници
да „доказва", че изпъждането
на Троцки отъ Русия била ге
ниална болшевишка уйдурма,
и че Троцки билъ натоваренъ
съ важната и тайна млсия да
подигне революция в ъ цела
западна Европа.
За щастие, европейските прави
телства се показали много про

Зовъ за война.
„Требва ли да чакаме — пи
та авторътъ—докато Съветите
напълно организиратъ своята
военна мощь? Не е ли по це
лесъобразно и попозлезко, ако
великите сили се сплотятъ в ъ
единъ съюзъ противъ Съвет
ска Русия и изпреварятъ про
тивника?
„Най доброто средство за
създаване на една обединена
и мирна [!] Паневропа е съе
динението на всички европей
ски велики сили за общъ кръ
стоносенъ
походь
противъ
болшивишката опасность и да

Ската. Освенъ това разширени и другите европейски страв
Мнението на казаната конф|
сж 6 отъ lOте електростанции
ренцията
не е меродавно
сжществующи
До
революцията.
Социал. строит. привлича прочути архитеки
Всичко до 1 май 1930 г. в ъ официалното становище на
правителств|
CGGC сж работили 25 елект мериканското
На 1 май т. г. 'Страната на
Германската преса съобщи, лични страни да не напус Съветите получи нови реЗервй
ростанции СЪ общо установена обаче това мнение може да
че известния архитектъ и стро камъ осигурената си чинов ка индустриализацията. Въ бор мощность 1.834.50Ô киловата, вземе като доказателство,
ба за петилетката встжпиха пу
Всека година тази невижда и въ Америка непрестанноГл
ителенъ съветникъ £ Ернстъ ническа кариера. Въ руския
снатите
въ
този
дейь
районни
на
в ъ царска Русия мощность увеличава броя на привъро
Май, познатъ като големъ во народъ съзирамъ сега оная
електростанции;
НиевЕкаЩ
—
Ще
разСте. Вече серазтшфяватъ ницитт за незабавно йриз
дачъ въ модерното строител предпоставка, която е необхо
съ мощность 11,000 киловата, построените станЦйи, сТроятъ ване Съвешитгь като офи
ство на градовете,
приелъ дима за реализирането на
разширена презъ
юний до
се и се турятъ основите На ално правителство на Рус
поканата на Съветското пра всека значителна и ползот
22,000 киловата, Саратоаската нови. Въ процеса на строежа
По „Берлинеръ Тагеблатъ
вителство да ржководи стро ворна работа : вътрешния ма
— съ мощность 11,000 килова
пр настоящемъ се намиратъ
още 23 електростанции съ мо
ителството на новите социа совъ ентусиазъмъ, който пра та и Новоросийската—съ мощ
ность 22,000 к. Въ Киевъ, Са
щность
1,903,000
киловата. Г о л е м и т в съветски по** 8 *
листически градове въ Съ
ви човека годенъ да се жер
ратовъ и Новоросийскъ откри Къмъ 1932—33 год.—края на
ветския Съюзъ. Ернстъ Май тва за постигането на една
р к ч к и въ чужбина
ването на новите източници на
първата петилетка отъ социа
застава начело на една бри велика цель".
електрическа енергия е отбе листическото строителство ене
Лондонъ, августъ. Споре;
гада отъ 200 инжинери. То
лязано като големъ тържест ргетическата беза на Съюза на
„Дейли
Хералдъ", съветско;
венъ праздникъ, Пролетариа съветските републики ще се
ва решение на големия архи
Л Ж Ж И Т Ъ ЗА СЪВ.' РУСИЯ тът ь и всички трудящи се пра измерва съ 1,903,000 киловата. правителство е закупиловъ Ai
тектъ направи силно впечат
глия големи партиди машии floi
знували големата победа въ бор
Електрификацията, за която
ление. Затова в. „Франкфур
Единъ германски инженеръ бата за възтановяването и тех Ленинъ в ъ 1924 год. писа, че железа и стомана, а така csi 1ини
тенъ Цейтунгъ" счелъ за не
и иввестно количество, продо, о
отъ „Шахтострой" в ъ Томскъ ническата реконструкция на сто
„все пакъ тя ще върви напредъ"
обходимо да запита Май, за
волствени продукти.
Г
панството,
които
съветската
—сега тя се движи напредъ съ
пише.
НюИоркъ, августъ. Аитощ
що собствено той напуща стра
власть води упорито отъ пър бързия темпъ на петилетката.
Колко много лжжи се вите години на революцията.
съобщава, че съветското прав
ната, в ъ която се чувства тъй
печаШашъ
въ
весиЧницитгъ
тедотво
е закупило тукъ ва
силно неговото проявление и
Въ 1921 г. въ писмо до пре
и половина милиона долари в
за
Съв.
Съюзъ\
зидиума
на
VIII
Всеруски
кон
влияние. Ернстъ Май отго
При тукашното строителст гресъ на съветите Владимиръ Щ е и р ш е л Америка Съв. Р у ш ледълски машини, главно тра|^
варя:
Иличъ писа:
°Р 
паст
во сме заети цела
бригада
Съветското правителство п р с
Въ Улиямстонъ заседава отъ
„Работническоселската ре
„И въ Германия вече нас инжинери, между коитъ 11
неколко дни насамъ ежегоди ек тира нови големи поръчки в q
публика започна систематическа
тжпва едно силно ограниче американци. Почти всички
шната
конференция на полити Германия. На първо време л ! па
и планомерна електрификация
ние в ъ строежа на градовете. извикаха
жениШгь и де на нашата страна. Колкото и ческия институгъ, основанъ бждатъ поржчани машини , Щ \
Това ще продължава докато цата си, защото съ 175 сиромашко, колкото и скромно следъ войната отъ Ню Йорския тежката индустрия, а после £
поголъмата часть . отъ насе рубли, които получаваме
да е нашето начало, колкото и банкеръ Барухъ. Института има книжните фабрики. Поржчк!;%
невероятно големи да сж тру за цель да осветлява американ ще бждатъ за неколко талиоа^ч
лението е принудено да се месечно, може да се жи
;
inpaE
дностите
на това дело за ското общество по външната марки,
бори съ глада и мизерията.
вгье много добре.
политика
на
страната.
страната, която разориха поме
)гъ
1
Освенъ това, досегашната
Работимъ отъ 9 —12 и отъ щиците и капиталистите въ
Въ конференцията участву Английската Флота в ;е п
моя дейность се състоеше пре
ьлна
12.30 до 4 часа. Тукъ има четиригодишната война, за стра ватъ най видните американски
Кюстенджа
димно в ъ разширение на ста
ната, която дебне буржуазията
финансисти
и
политици,
сжщо
зае
толкова работа, че могатъ да
отъ целия светъ, желаейки да
и Богдановъ преседатель на
ри градове. Но ето, че ми се
Букурещъ
августъ.
Столш
№
се наета нятъ всички безработ
я смаже и да я превърне въ
Съв. Търг. представителство ния йечатъ коментира съ ос
предлага да съставя планове
своя колония, колкото и мжчи
бено задоволство посещениет
за съвсемъ нови поселища, ко ни в ъ света. Въ Москва ape телно дч върви електрифика Амторгъ.
Следъ разглежданието н а на една 'британска ескарад фо
карахъ
ебинъ
день
и
немо
ито ще се развиятъ като на
цията у насъ, все пакъ тя оти
всички въпроси, засегащи от въ пристанището на Кюстея
пълно самостоятелни и само жахъ да си съставя пред
ва напредъ".
ношенията на Коминтерна къмъ джа. Това посещение се емш я
става колко
много се
родни организми.
Съв. Правителство, комунисти като изразъ на желанието HY
Конгресътъ на съветите е
строи.
.
.
угвърдилъ планътъ за електри ческата пропаганда в ъ Амери британското адмиралтейств
На мене се възлага разре
фикация на РСФСР, съсгавенъ ка, затвърдяването на търгов да създаде една йостоянн вя
шението на найголъмата про
Американския
инжинеръ отъ ГОЕЛРО—Държавната ко ските връзки между Америка морска база на ромънскот 6
блема в ъ областа на архитек Уелсъ, който е представитель
мисия по електрификацията на и Съв. Съюзъ,— Конференция крайбрежие. Нгъкои вестнищ
турата: построяването
на на известната световна фир Русия. Споредъ този планъ въ та е дошла до убеждението, че сметатъ, че Посещението н
нова социалистически гра ма „ Международна електри течение на 10—15 години тре на СССР може да се даде най британската ескарада им ! ст
дове. . . .— и то в ъ страна ческа компания въ Америка", бва да се построятъ 30 големи широкъ финансовъ кредитъ и характеръ на демонсШраци
политическо доверие.
районни станции съ обща мо
срещу Съветска Русия.
ш
дето условията за осъщест пише следното
следъ напу щность 1 и половина милиона
Кризата
въ
Америка
наложи
вяването на тази тъй велича
щането на С С С Р . : Работ
киловата.
ограничзние на "лроизвоството
ва проблема сж много по бла
ницшйгь въ Съв. Съюзъ сж
Минаха осемь години на не
и търсене на нози пазари. А П ш М Н РР
»Р»
4шъ
гоприятни, отколкото кждето извънредно добри
И р д й Ш J) 10 миращи се въ заţrso,
работ имоверно напрегната работа.
мериканскит/ь индустриалци
Съветската власть построи
и да било другаде въ света. ници.
немогатъ да йренебрегнашъ ма
надната часть на градското з êm к
презъ
това
време
15
районни
совата
руска
консумация
При
г
Въ С С С Р . сж отстранени ве
клише.
електростанции:
„Червениятъ
това,
Богдановъ
заявилъ,
че
|арва]
Всички големи проекти на
Цена вай износна.
че стопанските и класови про
Октомври", Волховската, Ша
скжеването на търговските
Фап
Сйоразум. Редакцията^
тиворечия, които причиняватъ
Съветското Правителство ще турската, Каширската, Ляпин
врьзси съ Ачерика не Предста
> С]
такива жестоки борби въ ка бждатъ
оежществени. Азъ ската, Нижгородската, Кизело влява йочиШи никаква ойас
1!
вската, Грозненската, Шахтинс ность за Съв. Съюзъ, който
питалистическите страни.
бихъ се върна лъ съ радость
йзер
ката, Чугуевскага, Земокавчалс може да прехвърли цвлата си Girant responsabil J. C rosnef ;зни
Съветватъ ме отъ различ отново в ъ Русия".
ката, Саратовската, Новорусий външна търговия в ъ Германия
Tip. .Comerciala" Bazargic
рсти
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Страната sa съветите се
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я премахнатъ веднажъ за ви
наги о т ъ света... Не бива по
вече да мислимъ и да се коле
баемъ, защото времето напред
ва, и скоро ще бжде късно.

Въ сжщото време англофрен
ско италианската флота нахлу
ва презъ Дарданелите в ъ Чер
но море за да блокира руския
б р е г ъ о т ъ Одеса до Кавказъ.
„Война на болшевизма до Ромънската армия почва офан
унищожение — ето категори зива на Днестъръ, опирайки
ческиягв* императивъ за целия се съ левия си флангъ върху
културенъ светъ".
Полша, и настжпва къмъ Ки
Планъ на войната
шиневъ и Одеса. Между това
„Концентрирана офанзива по
военните параходи стоварватъ
всички фронтове противъ Съ войски в ъ .Одеса, която ще
ветска Русия"—Въ това се със служи като сборенъ пунктъ на
тои основната стратегическа съюзните войски, както в ъ
идея на новата антисъветска
Кримската война служеше бъл
война.
гарското пристанище Варна.
„Ходътъ на войната можемъ Както тогава, тъй и сега важ
да си представимъ приблизи на роля ще играе военното
телно такъвъ:
пристанище Севасгополъ, само
„Английската флоша навли че сега ще бжде обсаденъ и
за въ Балтийско море и бло по суша и по море.
кира устието на Нева. Сж
щевременно тамъ се стовар ,,Въ далечния изтокъ Япония
ватъ войски, които настжп ще стовари войски в ъ Влади
ватъ къмъ Петербургъ [Петервостокъ и ще настжпй нагоре
по течението на р. Амуръ, ка
бургъ! б. р.].
то сжщевремеяно окупира Ма
Окупация
на балтийските нджурия, ржка за ржка съ то
гранични д ъ р ж а в и
е ва ще върви и една китайска
сжщо необъодима, за да се офанзива презъ Монголия, ко
предотврати фланговото напа ято нема да срещне сериозна
дение отъ съветска страна.
съпротива, тъй като Съветите,
Главните сили на международ естествено, ще насочатъ глав
ната армия ще залеятъ Герма ните си сили на европейския
ния съ своите войски, топове, вененъ театръ..
танкове и въздушни ескадри и
„Съ положителность може
заедно с ъ поляците отъ пол да се каже, че грамадното мно
ската граница, ще настжпятъ зинство отъ рускня народъ. .
къмъ вжтрзшностьта на Русия,
ще посрещне съюзните войски

като освободители (!?) . . . .
,,Съ танкови ескадри, пред
вождани отъ една въздушна
флота, каквато в ъ миналата
световна война не е виждана,
съюзните войски ще настжпятъ
като валякъ отъ Балтийско до
Черно море право сърцето на
руското царство. Вероятно три
месеца ще бждатъ достатъчни,
за да се нанесатъ на Червена
ва армия такива чувствителни
удари и да я натикатъ тъй да
лечъ в ъ планинските устия на
Уралъ, че всека понататъшна
съпротива на Съветите ще бж
де безполезна. Освенъ това
требва да се очаква че още
въ самото начало въ гърба на
руската армия ще избухнатъ
народни (!?) възтания...
„Оржжието в ъ съюзъ съ
глада ще турятъ въ сравнител
но кжсо време на ежветското
господство безславенъ край..."
Реставрация.
Какво щвло да стане пона
татъкъ. Ораторътъ казва, само
въ найобщи чърти, но то е
достатъчно.
Преди всичко, безмислено из
требление на привържениците
на съветската власть и то по
примера на френските генера.
ли, конто усмиряваха Париж
ката комуна. Авторътъ е в ъ
възторгъ отъ това усмиряване.
„Мжжъ, жена, дете—все едно

" ЧИН

вкупомъ действували, вкупомъ в е к ъ , които се обещаваше в; стие
заловени, вкупомъ избесени". народите още презъ първап иъ i
„Присъдата ;.се изпълнява на световна война, и който днест но ь
местото: изправени до найбли имаме на д е л о .
е —
зката стена и като бесни ку
рци.
чета разстрелвани." Жажда за франция или дейетвнтелность Сле,
кръвь диша отъ всички стра
Нема съмнение, че не зла Boi
ници на тая книга И явно е,
тенъ
в е к ъ , а найчерна рекция ]ийст
че ако
планътъ
се
из
нови
войни, кървави катастро• шиг1
пълни, пространна Русия ще
фи
и
гибель на човешката ку*а, г
почервенее отъ кръвь.
лтура ще настжпятъ, ако този|оце(
Следъ това — „вечната част тъй начартанъ планъ се изпъ -!ДЪ
' Г
на собственость, национализи лни.
)ха
рана отъ болшевиките, ще се
Нема съмнение сжщо, че Ha \
върне на законните притежа
тоя планъ нема да се изпълнт» и
тели". Ще се втрнатъ, значи
както е начартанъ, защото той|и С
чокоите и капиталистите. Tex
е начъртанъ безъ огледъ н я й в:
на ще б ж д е и властьта.
реалните сили в ъ света. Нитойотр
Въ международнъ мащзбъ: ходътъ, нито из;;одътъ ще бж#лезн
. с ъ законъ въ всички европей д е такъвъ.
ног
ски държави комунистически
Всичко това сж само фанта lin,
т е партии ще бждатъ разтуре
зии и безумни надежди.
вся
ни, а цвлата дейность обявена
Но има едно нещо, което цре
за държавна измена.
не е фантазия, а действител аия,
Мания :
ность. Това е сплотяването на înpai
„Германската индустрия ще капиталистическите
държави Каза]
получи нови източници на д о  противъ Съветския Съюзъ, то уд .
ходъ отъ доставката на воен ва сж армиите, орждията, тан 1б
ни материали... За в ъ бждаще ковете, въздушните ескадри, зва i
ще се създаде една нова все отровните газове,
военните
европейска армия, която ще параходи.
'Щц
служи само за защита на Ев
Новата, втората антисъветс ц .
ропа (противъ Америка, б. р ) ка война не е фантазия. По [ |
и за запазване на вжтрешния всичко изглежда, че тя скоро 
редъ
(противъ
работници Ще бжде дейетвнтелность. Ед 1сд^
те, б. р.)
но о т ъ доказателствата за то юрС8
И тогава П Г Б Л Ъ да настане ва е и появяването на кннги|
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„златния век"— сжщиязлатенъ като тази, която разгледхме.|
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