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Тежкитв и пълни съ изненади дни, които изживеваме, - злагатъ
на племето ни, а най-вече на интелигенцията ни, да се сплс и и да
заработи, като единъ човекъ, за извеждане на държавния кс- абъ на
спасителния брегъ.
За жалость, обаче, картината на нашата печална действителность
иде да подчертае горчивата истина, какво и въ най-тежнигв дни,
които племето ни преживява — ние не сме се отънили отъ
най-пагубния ни племененъ недостатъкъ

Раздроблението.
На мЪсто единнната и сплотена нация, която единствен? може да
се справи и съ трудностите на времето, ние виждаме една распокжсана, въ 40 разнообразни партийни лагери, враждуваща маса, за която
н-Ьиа нищо светло, високо и непосегаемо.
Въ такова едно време, идейното ржководство на С. М. Н. Л. се
нагърбва съ тежката задача да започне да издава своя месеченъ органъ списанието

Преломъ.
Цельта на списанието е:
1. Да се бори за премахването недъзите на българското
племе и за създаването на тъй желаното отъ всички
Национално единство.
2. Да разсейва, по пжтя на една научно обективна кри
тика заблудигв, които агентите на Ш-ия и Н-ри интернаци
онали насаждатъ въ душите на подрасващите поколения.
3. Да култивира всредъ българската младежь. чувства
на възвишена любовъ къмъ Народъ и Родина.
Нагърбвайки се съ горната тежка и пълна съ отговорности за
дача идейното ръководство на С. М. Н. Л. разчита на скромна
та материална подкрепа на ВСЕКИ добъръ българинъ, И ВЪРВЯ,
че въпреки тежката материална криза, която е потиснала всички слойове на обществото ще се намЪрятъ добри българи, като Васъ,
които мислейки сериозно за утрешния день ще му дадатъ своята
материална подкрепа.

с. м. н. л.
Идеенъ инструкторът Ив. х. Железковъ.
Секретарь: Ст.'Христо въ.
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I.

.то
ЧчЗъ тежкитъ и непоносими съвесть, започва издаването на
дни на покруса и морално па своето списание.
дение, които преживяваме, мла
Преломъ е вече една действи
дата българска генерация, обе- телности Преломъ стои предъ
дич^«а въ своя мощенъ мла ОЧИГБ на българската интели
дежки националистически съ- генция. Приемътъ, който по
юзъ, дала тържественъ обетъ следната, въпръки материалназа честна и безукоризнена служ-„ - та. оскждица, въ която живъе,
ба ?ъмъ Царя и Родината, вли . ще му укаже, ще бжде единва е°дна нова животворна струя . ственния указатель за неговото
съ издаването на своя идеенъ право на сжществувание. На
органъ — списанието „Пре- тая последната ние се надяваме.
ломъ*.
За нея — едничката надежда,
Тя отлично знае, че въ дни която остана на многострадал
като днешните, да служишъ ния ни народъ — ние издава
честно и върно на народъ и ме нашето списание.
Преломъ ще бжде истинския
Родина е една тежка, за да не
кажемъ непоносима задача. Тя изразитель на чувствата и нас
знае сжщр- така< че днесъ, ко троенията, които вълнуватъ ду
гато националния трицвътъ сми шите на любящата Родината
рено навежда глава предъ шум си българска младежь, съще
но -и безсрамно ПЛЮЩЯЩИГБ временно, обаче, той ще бжде
знамена на долнопробната пар смълъ. стражъ застаналъ на
тизанщина, да се нагърбишъ съ ' фронта на държавата.
Ние дълбоко върваме, че бъл
неблагодарната задача да будишъ заспалото чувство на гарския народъ таи въ своите
дългъ къмъ норода ще се смът- гърди достатъчно сили за да
не огъ мнозина, ако не и отъ може да си изгради самъ, съ
всички, за глупаво, неумъстно собствени усилия, единъ по-сно;
па дори и смЪшно. Въпръки сенъ и по-приятенъ животъ. И,
това, обаче, въоржжена съ сво- ако той не е могълъ до днесъ
ятъ младежки ентусиазъмъ, не да стори това, причината е само
поколебима въра и гранитна една — демагогската пропа
воля, тя,- всръдъ удобрението ганда на партийните котерии,
на малцината осамосьзнали се които 55 години наредъ приси всръдъ насмъшкитъ на мно пиватъ неговата съвесть и го
зинството — приспало въ дъл- разд%лятъ на враждуващи —
бокъ летаргически сънь своята едни други отричащи се — груСледва на ]б-та страница.
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ВЖТРЕШЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ.
Ученическите стачки. Tfe
станаха вече едно обикновено
явление въ нашия животъ, от
както най-отговорниятъ просв-втенъ постъ б-fe поверенъ въ
ржцетв на г. Муравиевъ. Подъ
неговата благосклонна пасивность (думата подкрепа упо
требявана отъ нашия партиенъ
печатъ ни се вижда малко пре
силена) комунистическите дея
тели развиватъ една трескава
дейность и насаждатъ въ крех
ките младежки души духътъ
на бунта и разложението. Макаръ и доста късно, належащо
е вземането на решителни мер
ки отъ страна М. на Просве
тата, още повече, че следъ от
криването на
стачния центъръ — въ кой
то не участва нито единъ ученикъ, а все стари изпитани ко
мунистически деятели и за найкжсогледия общественикъ ста
на явно, че ученическите бро
жения се подклаждатъ отъ
вънъ и че навсекжде, кждето
избухне ученическа стачка, ви
соко надъ главит^ на стачкуващите се носи червения призракъ, който ги въодушевлява
и вдъхновява.
Учителството — За голямо
съжаление, една голЪма часть
отъ последното е дерайлирало
отъ своя дългъ и е станало
орждие на противодържавните
идеи. Явното подстрекателство
отъ страна на последнитъ* на
комунистите ученици и злоб
ното и ревностно преслед
ване на учениците национа
листи отъ сжщите, е фактъ,
който не може да бжде отричанъ и върху който, както Министра на Просветата, така и

другитЪ отговорни фактори на
управлението, тр-Ьбва да се позамислятъ малко по-сериозно.
Кжсогледство — проявява
правителството на г-на Мушанова като не вижда големата
опасность.която представляватъ
за държавната сигурность 30-ГБ
комунистически народни пред
ставители, които ежедневно получаватъ 12000 л. отъ оскждНИТБ средства на българската
хазна за да провеждатъ своите
пъклени цели. Време е вече да
се ликвидира съ въпроса за Р.
П., ако искаме да предпазимъ
страната и народа отъ единъ
новъ септемврий.
Еднофронтовство — Орга
ните на властьта ежедневно
разкриватъ все по-нови и понови конспирации.въ които мно
го отъ участващите еж дър
жавни чиновници и то разбира
се отъ министерствата.управлявани отъ землед-Ьлскит-fe мини
стри. Всички тия прояви идатъ
дебело да подчертаятъ факта,
какво въпрЪки твърдението на
ржководните фактори въ землеД-БЛСКИЯ съюзъ, че курса на по
литиката на съюза е смененъ,
младежьта въ Б. Н. 3. С. все
още държи за единния фронтъ
на комунисти и дружбаши.
Горното се потвърждава и
отъ държанието на землед-влскитЬ народни представители
по време гласуванието за вди
гането на депутатския имунитетъ на некои отъ предста
вителите на Р. П.
Пробивътъ.—Въ Казанлъкъ
недавна полицията разкри една
конспиративна група, въ която
е имало и 9 души работници
въ Военната фабрика.
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МЕЖДУНЯРОДЕНЪ ПРЕГЛЕДЪ.
Трагедията на О. Н Подъ
тоя надсловъ е напечатана въ
„Berliner Borsen Kurler" статия
та на бившия английски премиеръ Лойдъ Джорджъ.въ коя
то той развива мисъльта, че О.
Н. е застрашанено днесъ отъ
проваляне. Между другото г.
Лойдъ Джорджь пропитъ отъ
една ръ\цка за случая откровенность казва:
„Фактътъ, че въпреки тър
жествените обещания за про
тивното, малцинствата еж тер
зани по безсраменъ начинъ, на
трупани еж огромни запаси отъ
оржжия, бомбардиратъ се от
крити градове и се избиватъ
хиляди граждани, прави женев
ското събрание едно смешно
лицемерие. Много очевиденъе
факта, че подписалите пакта на
О. Н. велики сили сметатъ Же
нева предимно като ефикасно
средство за постигане собстве
ните си национални цели и еж
се отнасяли пренебрежително
къмъ него, когато не еж могли
да извл-вкатъ полза отъ него".
Мусолини за България.
Предъ българските
журна
листи, които недзвна посетиха*
Италия г. Мусолини, следъ като
е говорилъ върху огромното
д%ло на фашизма въ Италия,
казва следнит^ ласкави думи
за нашата страна:
„Ние следваме политиката на
миръ и разбирателство съ всич
ки народи, най-напредъ съ стра
ните, които еж най-близко до
насъ. Между ГБЗИ страни е без
спорно и България, която цен и м ъ з а храбростьта на ней
ните войни, за неуморното
трудолюбие на селяните и
горещото родолюбив на ц е 
лия народъ. Моля ви да пре
дадете на българския народъ

сърдечния поздравъ на Италия".
Въ Италия министерския съветъ е одобрилъ текста на де
крета за амнистия, предложенъ
на краля отъ шефа на правивителството и министра на правоеждието. Декретътъ засъга
престжпления и за антифашизъмъ, и въпреки необходимите
ограничения засягащи рецедевистите, тази амнистия е найшироката, която е била давана
досега отъ обявяването на крал
ство Италия.
Докато въ Италия, страната
на „черната реакция", се прави
всичко възможно за омиротво
ряването на страната, въ
Русия — страната кждето цари
„червения р а й", прибегватъ
къмъ все по-нови драконов
ски декрети, целящи потис-.
кането на народното негоду
вание чрезъ средствата ' на
терора.
Споредъ последния
декретъ отъ 20 XI. т. г. само
едно не оправдано съ „уважител
ни причини" отежтетвие отъ фа
бриките или управлението имъ
влече за напредъ автоматическо
изключване, съпроводено с ъ
отнемането на продоволст
вените карти и на жилище
то, ако то се намира въ фаб
риката. Тоя драконовски де
кретъ не е нищо друго освенъ
едно ясно доказателство, за на
растващото негодувание въ С.
С. С. P., което кръвожадния тиранъ Сталинъ се мжчи да по
тисне съ средствата на средно
вековните инквизиции. Следъ
смъртьта отъ нагантовите кур
шуми сега иде реда на най-ико
номичната и безъ всекакви раз
носки смърть Отъ глада.
Повикътъ за икономии намери
ефикасно приложение и въ „Съ
ветския рай".
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ФИНЯНСОВЯТЯ ПОЛИТИКА НЯ

ФЯШИСТИТЪ

въ итялия.

отъ Ив. х. ЖелЪзковъ.
Финансовото положение на
Италия, до идването на фаши
стите на власть, бе малко потежко, отколкото това, въ кое
то се намира днесъ нашата
страна. Да се занимаваме съ
него въ настоящата статия
сметаме за излишно, защото
не желаемъ да занимаваме чи
тателите си съ работи, които
наблюдаватъ и у насъ и най-.
вече, защото това е едно ми
нало, което вече почти е на
забравяне. За нея еж по-важни
мъркитЬ, които фашистите
взеха, за да се справятъ съ
царящия въ Италия финансовъ
хаосъ, защото отъ гЬхъ можемъ да почерпимъ добра
поука.
За да не бждемъ голословни, достатъчно е да поменемъ

факта, че разходитв по бюд
жета за финансовата 1920/21
г. надвйшаватъ два пжти прихо
дите за сжщата. Тия последнитъ бъха разпределени въ
маса притеснителни и нецеле
съобразни данъци,поради кое-.
то данъчния моралъ се бъше
извънредно много понижилъ.
Съ крути м-врки и една за
видна енергия фашистите се
хвърлиха въ борба съ финан
совите недъзи. Най-напредъ rfe
премахнаха дефицита и следъ
това намалиха данъцигв и ко
ето въ случая бе най-важното,
опростотвориха данъчната си
стема. Приведената по-долу
таблица прави неуспорими фи
нансовите успехи на фашиз
ма, особено въ първигЬ годи
ни следъ заемането на властьта.

Държавни приходи и разходи въ милиони — Lire
1920
1921
Приходи . . . 18820
Разходи . . . 36229
Суфицитъ или
дефицитъ . . —17409

Финан. години:

1921
1922
19700
35460
—15760

1922 1923 1924
1923 1924 1925
18803 1 20581 20440
21831|20999 20023

1925
1926
21043
20575

1926
1927
21549
21014

1927
1928
20071
10574

—3028 —418 -j-417 -j-468 -{-435 -f-497

Мнозина твърдятъ, че това
уравновесяване на бюджета,
който, безспорно, въ първитЪ
години следъ войната б% претоворенъ съ много разходни пе
ра, неминуемо е Щ-БЛО да настжпи, при кое и да е правителство,
следъ като еж се премахнели
пертурбационнитъ причини, присжщи на всека една следвоен
на епоха. Ние отчасти възпри
емаме това твърдение, обаче,

--наредъ съ това ние, сме длъж
ни да отбележимъ, че фашис
тите ускориха тоя процесъ и
то разшириха въ такъвъ видъ,
какъвто е възможенъ само при
фашистката форма на управле
ние." Защото неуспоримо е, че
никое друго правителство, кое
то държи за избирателното на
строение на маситв, не би
имало куража, до началото на
1924 г. да уволни 32,000 чи-
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новници, а до началото на 1925 твуваха само 10 приходни пера)
год. 51,000 желъзничари, като и данъчниятъ страхъ мжчно
сжщевременно съ това да пре можеха да се преодолеятъ. Фа
махне и всички нерентабилни шистите се впуснаха съ прес
държавни предприятия.
ни сили върху тая реформа и
Общиятъ принципъ на фа въ едно скоро време Мусоли
шистката данъчна политика е: ни можеше да се похвали, че
„малко, добре обмислени, про е премахналъ една голема часть
порционални и преди всичко отъ сжществуващитъ данъци
платими данъци". Тъзи прин и даждия. Данъчното облек
ципи министра на финансите, чение възлиза на 1,260,000,000
Д е Стефани, подчерта и въ лирети. При все това, обаче,
речьта си, държана въ Базелъ, все още оставатъ множество
по покана на дружеството за дребни данъци, които не нополитическа икономия и ста сятъ почти никакви приходи на
тистика. Въ нея между другото държавата, но които еж много
той казва: „Уреждането на тягостни за данъкоплатците.
държавнитъ финансии е без- Това е може би една отъ припорно подчинено на правила, чинитъ на ширещето се, въ гоно тия правила еж видими и лъми размъри, въ Италия данапрости. Техническите въпроси, коукривателство, на което факоито единъ шефъ на финан- шиститъ еж обявили жестока
сиигв тръбва да разреши, еж борба. Сжществуватъ специал
лесни за разрешение. Мжчно- ни полицейски команди, които
тията е въ приложението на се занимаватъ само съ откри
тия разрешения. Д приложени ването на данъкоукривателитъ,
ето става много лесно, когато които споредъ Мусолини еж
финансовиятъ министъръ има „най-лошите паразити на на
убеждението, че това е въп- цията".
росъ на моралъ, на авториБезспорно е, че наредъ съ
тетъ, на воля, на р е д ъ и на икономическитъ причини и по
йерархия*. По-после Д е Сте литическите причини еж пре
фани признава, ч е : „приходи дизвикали умекчаването на да
т е можеха да се събира тъ и нъците, нъщо което можемъ да
по-рано, но тъ не се събираха заключимъ отъ премахването'
понеже министерствата пред на умразния на ИТИЛИЯНЦИТБ дапочитаха да създаватъ нови за нъкъ върху наследствата, кое
кони за слава или за опитъ, то спечели благоразположение
вмъсто да приложатъ малко то, о с о б е н н о на селските
по-строго събирането на стари стопани, къмъ фашизма, но и
т е закони, съ които приходи тукъ наредъ съ политическите
т е щъха да постжпятъ".
действатъ и икономическите
Програмата на фашистката причини; знаемъ че запазване
данъчна политика, която по-го- то на капитала и даване възре изложихме, отвори на фа можность за неговото образу
шистите едно богато поле за ване е единъ отъ ОСНОВНИТЕ
работа, защото компликацията принципи на фашизма, който
на данъчната система (сжщес^ принципъ намъри разрешение

б
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освенъ въ поменатото премах
ване на данъка върху наслед
ствата, но и въ други данъци,
напримъръ: омекчаването на
данъка върху индустриялния
капиталъ и пълното премахва
не на данъка върху чуждес
транния такъвъ (заеми). Но
при все това, сумата на чужде
странните кредити не предста
влява нещо обезпокоително за
правилния развой на италиянското стопанство
Едновременно съ установя
ването равенство въ бюджета,
фашисткото правителство, се
зае съ стабилизирането на лиретата, която окончателно за
крепи презъ есеньта на 1927

ОМЪ
година. Валоризирането на мо
нетата въ Италия се извърши
за по-малко отъ 2 години.
Дейностьта на фашиското
правителство, въ областьта на
уреждането на държавните фи
нанси, може да се резюмира съ
следните думи на министра
на финансите Д е Стефани:
„Фашизма замени споровет-fe съ
дела, колегиалното действие на
комисиите (данъчни) замени съ
единъ чиновникъ, егалитаризма замени съ йерархията, а
равновесието въ идеологиите,
което 50 години парализира
ше живота на Италия, замени
съ равновесието на фактите,

КЪМЪ KRKBO СТОПАНСТВО.
отъ Боголюбовъ.
Съ всеки новъ день този повикъ регистрира очебийни за
силвания. Отъ единъ инцидент
но повдигнатъ и подновенъ историко-икономически феноменъ
той днесъ почва съ сериозни
завоевания да се налага на ико
номическата научна мисъль. НЪщо повече дори. Той израстна
въ едно сравнително кратко
време като обектъ на една мод
на научна полемика, издигаща
като ржководенъ стимулъ и на
чало установяването диагнозата
на болезненото състояние на
нещата въ свъта' и между на
роди rfe. Доколко, обаче, и въ
какво направление, ние ще има
ме завършенъ видъ на резул
татите отъ всичко това, ще ни
покаже най-точниятъ въ това от
ношение указатель — времето.
Познанието на нещата не мо
же да бжде упо-малко автек-

тично средство за това. Къмъ
него ще се объркемъ и ние.
Идеята за самозадоволяващето се стопанство е толкова
стара; колкото е стара и ико
номическата мисъль. Даже н е 
що повече. Като разрешенъ ис
торически фактъ и установенъ
икономически феноменъ, пър
вата предхожда втората. Тя, съ
други думи казано, е първиятъ
.стадий, отъ който почва про
цеса на историческото развитие
на стопанството за да приеме
настоящия си видъ.
Въ теоритическото обясне
ние на тази първа историческа
форма на стопанството се из
тъква широкия обсегъ на една
производствена
деятелность,
чийто процеси целятъ да пригодятъ индивидуалното или на
родно стопанство къмъ способностьта и възможностьта за
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едно независимо съществува
ние. Тази слаба и оскждна отъ
къмъ стопанска динамичность
форма, принадлежаща . къмъ
една извънредно отдалечена отъ
насъ епоха, беше отречена отъ
новата ориентировка на стопан
ството, която имаше на свое раз
положение незначителните сто
пански резултати, постигнати
отъ тогава доминиращата фор
ма. Отъ друга страна, бързо нарастващиятъ стремежъ. къмъ
интензивно и рационално сто
панство, съ което се характери
зираше общия човешки напредъкъ въ всички области и на
правления на неговите знания
и който намираше неминуемо
отражение въ всека организа
ция на човъка и обществото,
наложи и на стопанството из
менение въ характера на не
говата конфигурация. И то, въ
процеса на своето развитие и
усъвършенствуване, приобща
вайки се къмъ изискванията на
прогресивно модифициращия се
животъ на народит^ и техните
комплицирани взаимоотноше
ния, тръгна по пжтя на сто. панската зависимость. Съ не
достатъците на своята .примитивность, самозадоволяващето
се стопанство остана да запълня
формите на единъ исторически
фактъ, а се измести отъ раз
менното стопанство, което про
съществува до наши дни.
Въ периода на своето господствуване разменното сто
панство, което основава своето
съществувание на повече либералистични принципи и позадълбочена, научна и практи
ческа, икономическа прозорливость, не можеше) да отбътне
сериознитЪ атаки на множест
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вото теории, които еж оспор
вали презъ различни моменти
пригодностьта и преимущест
вата на неговата приложимость.
Въ това отношение обектив
ното познаване на икономичес
ката литература сочи неколко
подобни момента. Тяхната ор
ганическа връзка, съ съпът
ствуващите стопанския животъ
неминуеми циклични аномалии
и депресии, съдържа въ свое
то основание и обяснението за
тЬхното проявление. Съ други
думи казано, всека пертурбация, по-чувствително засегаща
структурата на стопанствата е
била винаги предметъ на про
дължителни контраверзи, отъ
които съ изниквали и тия мно
гобройни теории. Ето защо, въ
идейното съдържание на всеки
икономически възгледъ, требва
да се търся тъ логически предшедствуващите го основания и
мотиви, които обикновено съ
синоними на конкретна стопан
ска диехармония.
Такова е обяснението на обя
вилите си война „фритредерство" и „протекционизъмъ" отъ
миналите векове, въ него се
синтезира raison d' etre — а на
много популяризираната ико
номическа дискусия за „земледелска" или „индустриална"
държава и на още много други
теории, които заради спесифичните материи, които те третйратъ, съзнателно отбегваме.
Яко и отнасящи се за две
различни епохи и възникнали
по два различни повода, гор-,
ните две полемики въ основ
ните свои линии застжпватъ
единъ елементъ, който по съ
щество е идентиченъ и въ два
та случая.

8

ПРЕЛОМЪ

Докато „фритредерството" за
става на позицията за прокла
мирането на свободата на тър
говията и невъзприпятсвувания
стокообм^нъ „протекционизма"
се застжпва за ограниченията
на търговията и поставяне на
митнически бариери. Централ
ната идея, около която се групиратъ всички сжждения и пре-.
поржки на така водената ико
номическа полемика, е била : да
си остане ли стопанството сво
бодно конкуриращо съ нему
подобните или да се развива
подъ знака на една затвореность и откжснатость отъ света.
Съ сжщата научна и логи
ческа последователность е из
градена и идеята за „аграрна*
или „индустриална" държава,
съ тази само разлика, че на
нея и на нейното осъществя
ване се дава вече единъ потесенъ, алтернативенъ характеръ: -държавата,
съобразно
условията, определящи нейния
характеръ, требва да.си оста
не, или чисто земледелска, или
чисто индустриална. И на ба
зата на едно международно'
разбирателство да се създадатъ държави съ изключител
но аграрни или индустриални
стопанства. Нито тази обща
схема, нито абсолютниятъ протекционизъмъ намериха трай
на обстановка за своето вечно
сжществувание. Поуките отъ
суровата действителность на
живота отвърнаха свъта отъ
техъ.
На „фритредерството" съвременностьта противопостави ра
зумния. протекционизъмъ,' а на
спора „аграрна" или „индустри
ална държава", здравото раз

биране за преодоляващия ха
рактеръ на съвременното сто
панство.
Така, ако при горната поста
новка на стопанските явления
въ света може да става въпросъ за абсолютна автархия,
за насъ новиятъ повикъ къмъ
такава немаше да има никак
во значение, а още по-малко
да смущава стопанската мисъль. Но туй, което ние треб
ва да отбележимъ, е че горно
то разрешение на миналите
стопански проблеми не подле
жи на подобно грешно тълкува
не. Защото, ако и въ по отда
лечената история да се сочатъ
примери на абсолютенъ про
текционизъмъ (меркантелистиTt), съ течение на времето и найвече съ прогресивно възрастващето оживление на стопан
ските връзки между народите,
неговото временно господство
е отстжпвало предъ силата на
гъбното значение. И на отно
шенията на една стопанска
търпимость, не избягвайки пжтя на специализацията, всеко
народно стопанство е нагаж
дало своит% необходимости съ
собствените си стопански въз
можности и съ тия на чужди-,
т е като чрезъ размената е
осжществявало икономическия
си стабилитетъ.
Следователно новиятъ викъ
къмъ автархия, който се нада
ва всредъ преживеваната сто
панска буря, не е отъ внуши-.
телно естество. Да върнемъ
стопанството хиляди години
назадъ това значи да,отречемъ
човешкия прогресъ и да възсганемъ срещу ония икономи
чески закономерности,- подъ
знака на които се е развивало
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стопанството и д а влвземъ въ
конфликтъ съ истинитъ на ис
торията. Възрастващата култу
ра на човечеството и негови
те нови перспективи за вЪчна
миролюбивость могатъ да бж-
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датъ обнадеждителни само ка
то се изгради едно трайно ико
номическо разбирателство меж
ду народите и лояпность въ
отношенията имъ. Двтархията
не може да направи това.

ДЕСЕТЪ ГОДИНИ ФЯШИСТКО
СТРОИТЕЛСТВО
На 16 Октомврий т. г. се на
вършаха 10 години отъ поема
нето на властьта въ Италия
ртъ фашистигв. По тоя слу
чай, на площада Венеция въ
Римъ, шефа на италианското
правителство н е у с п о р и м и я
вождъ на фашизма Б. Мусо
лини е далъ отчетъ за извър
шеното презъ изминалите 10
години. Ние предаваме дослов
но тая знаменита речь, която
никой отъ нашите партийни
органи не посмЪ да помести,
въпреки че бъ печатана въ бю
летина на Б. Т. А., за да мо
гатъ нашитъ читатели да си
съставятъ ясна престава за ста
новището на фашизма по големигЬ.въпроси на деня. Н е щ о '
което е най-характерно въ тая
речь на Мусолини, това е го
лямата скромность и откровенность на вожда на Италия,
които лъхатъ отъ всвка изка
зана отъ него дума.
Отъ нея нашите политичес
ки водачи требва да си взематъ добра бележка и се приучатъ на повече скромность
при излагането на собственигв
си заслуги, Н-БЩО което т е
ежечастно, Щ-БЛО инещело, се
силятъ да доказватъ. Посрещнатъ отъ бурни овации, г. Му
солини произнесълъ следната
речь:

„Другари, точно преди 10 го
дини, на 16 октомврий 1922 г.
въ едно събрание свикано отъ
мене и държано въ Милано,
ул. Санъ Марко 46/2, б е взето
решение за обявяване на възстанието. Всички ОН-БЗИ, които
участвуваха въ това събрание,
присжтствуватъ тукъ. Отсжтствува само единъ — Микеле
Бианки, за когото си спомняме
всички съ дълбоко съжаление
(ржкоплескания). Разисквания
та б-fexa оживени и б-fexa изло
жени разни възгледи. Но въ
края на събранието б е постиг
нато единодушно съгласие за
мЪрките, които требва да се
взематъ веднага и които се
състояха,въ прехвърлянето на
ржководната власть върху Квадрумвирата, за да се образуватъ колоните, които требва
ше да настжпятъ срЪщу Римъ,
въ други подробности по мо
билизирането на черноризците
и въ пълномощията, които да
се дадатъ на Квадрумвирата.
Ако препрочетемъ нъкои по
литически речи отъ това вре
ме, ще бждемъ
изненадани
днесъ отъ привидната ум-fcpeность на нашите цели. Обаче,
когато една армия тръгва на
пжть, тя требва да потегли
при възможно най-добри усло
вия, да предизвиква възможно'
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най-малко безпокойство и не
приятности. Неотдавнашните
политически опити въ н%кои
страни на Европа ни показватъ
че тогава както и винаги, на
шата сила се е придружавала
отъ мждростьта. Възстанието
за революцията е онова, което
тактиката е за стратегията.
Възстанието е само единъ моментъ отъ революцията. Съ
щинската революция требва
ше да започне по-късно. Тя
започна в ъ действителность
презъ януарий 1923 година
когато беха създадени мили
циите за национална сигурность и Големиятъ съветъ.
Време е да се каже едно нЪщо, което ще очуди може би
и самит^ васъ, именно, твърде^
нието, че отъ всички револю
ции на днешните времена, на
шата бе най-кървава. Само неколко десетки убити беха нуждни за превземането на Басти
лията, въ която освенъ някол
ко политически затворници нЬмаше вече никой. Хилядите,
десятките хиляди убити дой
доха по-сетне, но т4 беха по
искани отъ терора.- Що се от
нася до съвременните револю
ции, руската взе само неколко
десятки жертви. Нашата, въ те
чение на 3 години, наложи големо проливане на младежка
кръвь и това обяснява и оправ
дава нашето решение за пълна
политическа и морална непримиримость. Ние сме въ края на
първит-fe 10 години. Не очак
вайте отъ мене да изреждамъ
онова, което ще извършимъ
презъ следните 10 години (Ржкошгвскания). Достатъчно е
впрочемъ, да погледнемъ
наоколо си, за да се убе-

димъ, че нашето дело е
действително огромно, (к. н.)
Но като се насочваме къмъ вто
рите 10 години, нуждни еж
упжтвания.
Язъ ще започна съ онова,
което се отнася лично до мене.
Лзъ съмъ вашъ вождъ (силни
ржкоплескания, викове: „Да
живее Дуче") и съмъ, както
винаги, готовъ да поема вър
ху себе си целата отговорность (ржкоплескання). Треб
ва да сме неумолими къмъ
себе си, верни на убежде
нията си, на доктрината си,
на клетвата си и не требва
да правимъ никакви отстжпки, нито предъ тжгата за
миналото, нито предъ ката
строфалните предвиждания
за бждеш,ето. (к. н.) Всички
онези, които верватъ, че кри
зата може да бжде разрешена
по чудотворенъ начинъ, еж на
последенъ пжть. Кризата е или
периодична криза „въ систе
мата" и ще бжде разрешена,
или пъкъ е криза „на систе
мата" и тогава ние {сме предъ
преминаването отъ една епоха
на цивилизацията - къмъ друга.
Тамъ, кждето се искали да се
влоши още повече положение
то на капитализма, като се пре
върне въ държавенъкапитализъмъ, мизерията е просто ужас
на. (Ржкоплескания). Поставе
на е сж.що проблемата за
младите хора. Тази пробле
ма се поставя сама по себе
си. Тя се поставя отъ живо
та, който има своите осно
вания, както и природата.
Прочее, презъ вторите десеть години требва да се
направи место на младите
хора. Никой не е по-старъ
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отъ онзи, който з а в и ж д а на
младостьта. Ние искаме мла
д и т е д а подематъ нашия
факелъ, да се възпламенятъ
отъ наш »та e t p a и д а б ж датъ готови и решени д а
п р о д ъ л ж а т ъ нашето д е л о .
(к. н.) Требва да се фашизиратъ
още повече онези, които наричамъ мъртвите жгли на на-
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ционалния животъ, да не се
оставяме много да бждемъ по
гълнати отъ всекидневното уп
равление до такава степень, че
да се откажемъ отъ онова, кое
то е радостьта и опиянението
на риска, да бждемъ готови за
всичко онова, което може да
представлява най-тежката зада
ча на утрешния день".

икономическата политика на
Фашизма*).
отъ Търг. инж. П. Куртевъ.
Фашизмътъ н-вма догматичес
ки установена стопанска поли
тика. Въздигналъ въ идеалъ ин
тересите на нацията, той е готовъ да възприеме, въ зависисимость отъ условията, свобод
ната разм-Ьна или протекционизма, намесата на държавата
или пьлната свобода въ сто
панскигв отношения, безъ да
изпуска основната своя цель —
създаването на една авторитет
на и корпоративна държава.
Последните два въка, които
отбелязоха победата на инди
видуализма въ всички области
на материалния и духовенъ жи
вотъ, доведоха до поетичес
ката, икономическа и морална
анархия на съвременното об
щество. Свободната конкурен
ция еволира до системата на
монополите, които усложниха
противоречието между произво
дителите и консуматорите и
предизвикаха една страшна бор
ба между класите.
Понеже монополизма и класочата борба не съд -йствуватъ
'*) Резюме отъ сказката произне
сена въ гр. Варна.

за прогреса, фашизмътъ въз
прие принципа - за контрола на
държавата въ икономическиятъ
животъ на нацията. За фашиз
ма ин1ересите на държавата
стоятъ по-високо отъ тия на
личностите и класитЪ и, следо
вателно, тя има право да нало
жи своите права тамъ, кждето
интересите на нацията го изискватъ. Съвършенно погрешно
е да се мисли, обаче, че фа
шизма е за пълното заграбване
на икономическия животъ на
държавата.
--.Наистина, съвременната дър
жава изостави принципа на ли
берализма, но тя не можа да.
изгради една съвършена орга
низация. Люшкана безпомощно
между демократизма и социа
лизма, тя б е разкжсвана отъ
противоречията между класите,
нейната социална политика стра
даше отъ пълна безсистемность. Единството на нацията,
въ морално, политическо и ико
номическо отношение, б е нару
шено. Революцията хлопаше на
вратите.
Още отъ своето начало, фа-
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шизма си постави за цель да пазна мърка, противъ трудовите
възстанови единството на на конфликти.
Нам-всата на държавата не
цията и тури край на противо
речията, които раздрусватъ съв- значи, че фашизма изостави на
ремената държава. Той призна пълно либерализма и отхвърли
справедливите искания на ра частната инициатива. Фашиз
ботниците по принципъ, но по мътъ остана веренъ на либе
иска отъ ТБХЪ да изоставятъ рализма като подчини, обаче,
напълно своите разрушителни свободната инициатива на кон
трола на държава, на висшите
теории.Изхождойки отъ съображе интереси на нацията.
нието, че интересите на труда
Икономическата политика на
и капитала не могагь да се при- фашизма подържа и поощрява
мирятъ веднага, фашизмътъ не личната инициатива, когато е въ
ги обедини въ единъ синдикатъ, интереса на нацията. Щомъ ин
а учреди отдълни синдикати за тересите на личната инициатива,
всека социална група.
. обаче, влезатъ въ противоре
Членуването въ синдикатите чие съ тия на нацията, държа
не е задължително, но само вата, чрезъ своята контрола, се
икономическиятъ
официалните синдикати се пол- намйса, въ
зуватъ съ юридически и пред живогъ, за да възстанови нару
шен зто икономическо равно
ставителни права.
Фашизмътъ призна отделно весие.
представителство за труда и ка
Италия, както и всички дър
питала, но чрезъ обединението жави, следъ войната, тр-вбваше
на синдикатите на господарите да разреши проблема за цените
и работниците въ корпорации, на CTOKHTF. Изхождайки отъ
. създаде институтите, които из- принципа, че нормална и обек
разявагь единните интереси на тивна цена би могла да се по
нацията.
стигне само отъ свободното
Корпорациите, които еж дър действие на закона за предла
жавни органи.иматъ право да по- гане о и търсенето, фашизма
средничатъ при трудовите кон чрезъ предпазливи и многоброй
фликти, да регламентиратъ тру ни мерки, безъ да се намйса
довите условия, да настаняватъ брутално, постига пъленъ. усна работа безработните работ пехъ въ тази область. Заслу
ници, да сключватъ колектив гата на фашизма е, че отново
постави въпроса за „справед
ни договори и пр.
При' фашизма стачките и ло- ливата цена", която би треб
. каутите еж забранени. Когато вало да ограничи печалбите на
при възникването на трудовите търговеца до собствената му
конфликти синдикатите не ус- издръжка, и до средствата не
п-вятъ да постигнатъ помирение, обходими за развоя на неговото
предприятие. споръгъ се разрешава отъ ра
ботническигв еждилища. ТруФашизъмътъ не счита, обаче,
дътъ при фашизма е възведенъ че „справедливата работниче
въ общественъ дългъ, а интер ска заплата" би се постигнала
венцията на държавата- въ пред отъ свободното предлагане и
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търсене на работни ржце, по
неже не си конкуриратъ равни
сили. По тази причина фашист
ката държава въведе задължи
телното сключване на колек
тивни договори, одобрявани отъ
властьта и подсждими, при на
рушението имъ, отъ нтзкоя отъ
странигв, предъ сждилищата.
Фашизмътъ не установи мини
мални заплати, а възприе прин
ципа на социалната заплата, по
неже смета, че работническите
заплати требва да отговарятъ
на нормалните условия на жи
вота, на производителностьта
на труда, на вс%ки работникъ,
както и на възможностите на
самото предприятие.
За да намтзри работа на своиrfe безработни, фашистка Ига.лия превърна въ официални ор
гани бюрата за настаняване на
работниците. Тези бюра еж отъ
особено значение за неоргани
зираните работници, който ненааиждани отъ синдикатите еж
подхвърляни на експлоатацията
на господарите. ••••'
Провеждането контрола на
държавата въ икономическиятъ
животъ на нацията б е възло
жено на синдикатите и самата
държава. За да предпази, оба
че, пълното поглъщане на сто
панската дейность отъ синдикатиттз, фашизма забрани на
последнигБ да се местятъ въ
административното, техническо
и търговско управление на пред
приятията. И наистина, нЪкои
отъ синдикатиттз на господариттз проявиха симптоми на държавенъ социализьмъ, да регламентиратъ цтзлиятъ стопански
. животъ и тенденции на монополизмъ — да установятъ чрезъ
взаимно съгласие монополни це
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ни, за нтзкои произведения. Фа
шизмътъ, обаче, схвана тази
опасность и насочи деиностьта
на синдикатите къмъ чисто по
литическите и социални инте
реси на нацията. Регламента
цията на труда, обществени за
страховки, социално подпома
гане, образование — ето бждащитЪ функции на фашистки
т е синдикати.
Не по-малки еж и заслугите
на интервенцията провеждана
отъ самата фашистка държава.
Нека да отбележимъ гран
диозното дЪло за бонификацията на почвата, чрезъ която мно
го блата беха превърнати въ
пристанищата на Италия; забрзната на износъ на жито, не съ
цель да се затворятъ границиттз,
а да се изхрани населението;
предпочитанията къмъ известни
национални произведения, за да
се засили националното произ
водство. Държавата подкрепя
развоя на кооперативната идея,
създаде консорциуми за карарски мряморъ, сулфурни мини,
за износъ на плодове и зелен
чуци, насърдчи създаването на
много автономни обществени
предприятия и пр. Фашизмътъ
е възприелъ директната екс
плоатация само за предприятия,
кждето по-висши национални
интереси налагатъ това, напримеръ. въ желтззницитв и пр.
Фашизмътъ не е чуждъ H=J
идеята за ограничаване иконо
мическите функции на държа
вата възлагането имъ на лич
ната инициатива.
Фашизмътъ не е противъ част
ната собственость. Той е, оба
че, за социалната справедливость, която иска да извоюва
не чрезъ класовата борба, а съ
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само единъ отъ моментите на
борбата за социална справедливость, която се е превърнала
като икстинктъ въ човъшката
психика. Подъ знамето на со
циалната справедливость еж се
развивали борбите въ миналото
на човечеството, тази идея днесъ
запълва и ожесточените поли
тически борби въ целъ C B t n .
Ние сме съзнателни или несъз
нателни ерждия. въ тази гран
диозна берба Понесени въ ви
хъра на борбата ние се радва
ме или страдаме съ нашите идеи
следните засъгнатъ по ВИСШИ и живеемъ съ в-вчната надеж
да, че близка е зората, че щаТЕ интереси на нацията.
Подложенъ на преценка, фа , стието иде!*)
шизмътъ не се явява нито по
_ *) За настоящата сказка ние сме
следна крзпость на отстъпва
щия капитализъмъ, нито офан из-олзвали ГодишницигЬ на Centre
d'etudes sur !e fasisme,
зива на реакцията сръщу на- International
а най-вече статията на Baak (fln-.
стжпващия комунизмь —той е nuair 1929).
мирното сътрудничество между
всички фактори на производст
вото— природа, капиталъ,трудъ
и организация. Фашизмътъ иска
да постигне благосъстоянието
на нацията не чрезъ колекти
визма, който унищожава лич
ния рискъ и свободна инициа
тива, едничките импулси за ак
тивна стопанска дейность, а
чрезъ свободата на търговията
и производството. Фашизмътъ
си резервира, сбаче, правото да
ограничи свободната инициати
ва и личенъ рискъ, когато по

ПОЯВЯ И РЯЗВОЙ НЯ МЛЯДЕЖКИТВ
НЯЦИОНЯЛИСТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ
ВЪ БЪЛГЯРИЯ.
Отъ Бранникъ.
България е единствената. Евроепейска страна, въ която бла
годарение на извънредната демократичность на конституция
та, а най-вече, благодарение
на немарливостьта на упуавляюЩИГБ комунистическото движе

ние взима голъми.и застраши
телни размери, които въ не
далечното минало (1925 год.) се
изразиха въ формални револю
ционни бунтове. .
Комунистическото движение
въ България се корено разли
чава отъ подобните движения
въ: Европа. Не само по своята
организация, но и по целите

и задачит%, които то си е по
ставило за достигане.
Докато западноевропейските
комунистически движения вербуватъ своитъ членове изъ сре
дата на безработните, които
отиватъ въ тъхъ не отъ идей
ни подбуди, а по необходимсстьта и по диктовката на глада,
"въ България причините се коренятъ съвсемъ другаде.
Преди всичко още на пръвъ
погледъ прави впечатление, че
много отъ членовете и при
вържениците на комунистиче
ската партия въ България еж
интелигентни - хора, които еж

П РЕ Л О М Ъ
отишли въ нея (К. Н.) за да
удовлетворятъ своите космополитични стремления, които еж
характерна особеность на сла
вянската раса.
До преди 4—5 години може
ше съ положителность да се
твърди, че почти цЪлата млада
българска интелигенция се по
кланяше предъ космополитичнитъ1 идеи на социализма и
комунизъма. В ъ гимназиите
идейно анархистичните кружоци не беха рЪдкость.
На место да се замислятъ
сериозно върху тая голема опасность, застрашаваща държав
ните устои и д а взематъ рес
пективните предохранител
ни мерки, българските дър
жавници, к о и т о управляваха
страната следъ европейската
война, се занимаваха само съ
даването на излишни изявления,
че ще прилагатъ срещу комуниститъ" всичката строгость на
закона, нЪщо което веднъжъ
не сториха.
Безъ изключение може да се
твърди, че всички политически
партии (изключая комунисти
ческата) се интересуваха отъ
българския младежъ едва ко
гато той станеше на 21 год. и
неговия гласъ имъ бЬ вече
нуженъ.
И така, години наредъ кому
нистическата пропаганда сво
бодно шествуваше изъ българ
ския университетъ и гимназии.
Въ момента, обаче, когато Б.
К. П. см-Ьташе, че е завладяла
напълно училищата и че въ
не повече о . ъ 10 години цЪ
лата българска ржководна ин
телигенция ще бжде на нейна
страна, университетската младежь се зае сама да се проти
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вопостави на комунистическа
та вълна.
Началото на първата българ
ска младежка националисти
ческа организация 6Ъ сложено
вече и то всрЪдъ университет
ската младежь и голямата бор
ба за спечелване душата на
младия българинъ започна.
Да се опишатъ всички тия
върховни усилия, които поло
жиха м л а д и т е националисти
отъ университета за да заздравятъ своите позиции, би треб
вало да се напишатъ цели то
мове.
Върхътъ на техните успехи
б-fe основаваното въ 1925 год. въ
Българската легация въ Прага
на Бълг. Нац. Студ. Съюзъ.
Б. Н. С. С. има най-големия
д е л ъ въ изграждането на мла
дежките национални движения
въ България. Всички днескашни дейци на националните мла
дежки организации еж довче
рашни членове и деятели отъ
Б. Н. С. С.
Преди две години въ София
и преди една година въ Варна
се положиха основите на сту
дентските корпорация при С.
М. Н. Л. които недоволни отъ
пасивната борба, която въ последнит-fe години Б. Н. С. С.
водЪше сръчцу рушителите на
държавнит-fe устои, отпочнаха
отъ своя страна една смъ-ла
и енергична кампания срещу
ония студентски срЪди, които
по едни или други пжтища се
мжчеха да насадятъ духътъ
на разложението и въ душите
на българската
академична
младежь.
Българскиятъ университетъ,
местото кждето младите бъл
гари поучаваха виСши познания,
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за да ги приложатъ въ послед
ствие въ живота, бъ спасенъ
отъ комунистическата опастность. Върно е, че и днесъ бор
бата още се води въ универ
ситета, но С. М. Н. Л. има свои
те бетонени позиции и неми
нуемо ще нанесе решителниятъ
ударъ.
Оставаха гимназиите. Съ ГБХЪ

се почна, сравнително по късно,
едва преди две години.
Началото пакъ бесло_жено
"отъ бивши дейци на Б.Н.С.С.
членуващи въ студенскигЪ кор
порации, които образуваха Мла
дежки Национални Легиони,
които' презъ 1931 г. се обеди
ниха въ съюзъ. С М. Н. Л. е организацията на
българските академическа и
средношколска младежъ.

Днесъ едва една година отъ
своето сформиране С. М. Н. Л.
има 50 клона (легиона) въ всич
ки средни училища съ около
5000 члена.
Младите национолисти, кои
то отлично, благодардние на
специалната подготовка, познаватъ своята идеология, водятъ една безпощадна идейна
борба съ своите противници.
Въпреки пречките, които, сръ. щатъ отъ учители и държав
ници — комунисти, които при
днешното управление на земледепския министъръ на про:
светата Муравиевъ не еж ръдт
кость младежите националисти
водятъ
една
безпощадна
и примерна борба и не треб
ва да се съмняваме, че рано
или късно, победата ще бжде
неменуемо техна. '

Продължение отъ стр. 1-ва.

пи. На техъ „Преломъ" откри
ва безпощадна борба до пос
тигането на крайната си цель
обединената и единна - нация.
Разобличавайки всички тъм
ни помисли, отъ кждето и да
изхождатъ, Преломъ ще върви
смело по предначертания си

ПЖТЬЙ. ;

Пжтя по който Преломъ тръг
ва е трънливъ и стръменъ, той,
обаче, ще- намери в ь себе си
достатъчно • сили за да стигне
до върхътъ. На тоя върхъ е
написано: Санъ Стефанска
България!

КЪНЧО ПЕТРОВЪ
Железарски и бояджийски стоки.

Лървенъ материапъ за каруци.
ЛРЕДСТАВИТЕЛЬ

на вжгптщт за еювачм, тухнарм
н индустриалци и др.
РУСЕ, ул. „Николаевска" N° 57

За телеграми: Кънчо Петровъ

Телефонъ №> 143

КНИЖАРНАЦА И КНИГОВЕЗНИЦА
6 Септемврий срещу Български фиятъ
Грамаденъ изборъ огь предмети за подаръци по сличай пред
стоящите праздници. Прочитни книги за деца и юноши огь
всички издателства. Украшения за елха, картички, вази, рам
ки, албуми и пр.

Сладкарница „Парижъ"
Д.

МАРИНОВЪ

Преславъ 29

Телефонъ 489

^

ТЕКСТ
ДНВ. ДРШСТВО 30 ППНУШ ПРЕдСЧЕШО fl ТМПЧБСТВО

ВАРНА
Капиталъ лв. 30,000,000 напълно внесенъ
ПРЕДЛАГА:

»

:

Платна български 6tлени и небЪпени.
Оксфорди, цв1тни аладжи, докуми и др.
Производство на собственитв му
тъкачни фабрики въ Варна ^
Телефони: 332 и 170

За телеграми: „ТЕКСТ И ЛЪ"

Българи,
абонирайте се за бойния
органъ на Българската На
ционалистическа Младежь

в. ПРЕЛО!
Е д н и ч к и я безпартиенъ
младежки вестникъ и вЪренъ изразитель на чув
ствата и настроението на
българската младежь.

Год. абонаментъ 30 лв.
Отдвленъ брой 2 лева
Ндресъ: София —
; „Криволакъ" 11
«Печатница Добри Тодоровъ — Варна

