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Не само усложненият ме·
ханизъм на съвременната
държава, но и бързият темп
на съвременното развитие
правят извънредно трудни
задачите, извънредно дели-
катна мисията на тоя, който
иска да rи овладее и ръко-
води.

Животът всеки момент ни
поднася множество разно·
странни и сложни пробие-
ми, които се нуждаят от бър-
зо и едновременно разре-
шение. Последното изисква
гъвкавост на ума, пъргавина
в действието, съобразител·
ност при подреждането на
въпросите според тяхното
значение. Бързият, почти
мълненосен, темп на съвре-
менното развитие налага по-
стоянна бдителност голяма
издържливост, бързи реше·
ния, непрекъснато действие,
строга дисциплина в режи·
ма на живота и работата.

Свръх всичко, ние днес
живеем в една революцион-
на епоха с всичката вели·
чина на събитията, които я
правят; с всичките дълбоки
промени в стопанската и со-
циална конюнктура, с пъп-
ното крушение на доктри-
ните и законите, с които до-
сега старите сили са обяс-
нявали социалните явления
и са чертаели историческо·
то развитие. Трябва да се
обгърне не само стопанско·
то, културно и духовно съ-
стоянне на народа, трябва
да се владеят не само външ-
ните кръстосани въздей-
ствия, на които това състоя-
ние е изложено, трябва да
се бди не само на зреещите
вън и около неrо междуна·
родни усложнения и кон·
фликти, но трябва да се про-
зрат новите форми, в които
животът кристализира.

Всичко това изисква не
само силен ум, не само ши·
рока н всестранна култура,
не само надарен с прозре-
ние и с дълGока политиче-
ска интуиция дух; всичко
това изисква и едно вдъх-
новение, способно да зарази
с трепета на възторга ма-
сите, способно да им внуши
вяра в осъществимостта и
полезността на задачите,
способно да ги активизира
no стъпките на един идеал.

В тая плоскост политиката
става нещо повече от една
обществена мисия. Тя се пре-
връща в ецно мъчно и тън-
ко изкуство. Тя изисква от
тоя, който се е посветил ней,
не само ум. не само енер-
гия, не само знания, не само
подготовка. Тя иэисква от
него да има огъня на едно
политическо вдъхновение;
да притежава сърце с тънък
усет към страданията, нуж·
анте и копнежите на народа,
тя изисква от него една бо-

гага, вибрираща като сеизмо-
rраф душа, която да улавя
всичките колебания, всички-
те най-тънки движения на
това, което се нарича обще-
ствено настроение, народно
въжделение, човешки идеал.

Политиката, следовател·
но, е едно мноrо сложно
духовно творчество, което
манипулира с постоянно из-
менящия се обществен дух,
с непрекъснато преобразя-
вашите се обществени на·
строения, с постоянно състе-
заващите се обществени ин-
тереси, с неспирно разгъва-
щите се политически изне-
нади, с периодически раз-
разяващите се природни сти-
хии и исторически натастро-
фи. Политиката е едно от
най-сложните между спож-
ните изкуства. След като има
вдъхновението, скулпторът
излива образите на своя въ-
трешен творчески живот с
помощта на камъка и дле-
тото, белетристът прави съ-
щото - с помощта на спо-
вото, живописецът - с чет·
ката, баграта и платното,
композиторът - чрез звука
на гласовия орган или на
музикалния инструмент.

Но средствата, с които бо-
рави политикът, са в по-
стоянна промяна, в непре-
къснато движение, в ежеми-
нутна трансформация. Това
са интересите, чувствата, на·
строенията, идеалите и въ-
жделенията на една сложна
социална общност, на един
народ, на една епоха.

Най-ценният дар на поли·
тикът е предвидливостта.
Този дар се обуславя от ос-
новното познаване на фак-
тите, на обществените от·
ношения, на човешката ду-
ша. Последното е талант.
Никоя наука не може да го
замести. Да четеш в душата
на своя народ, значи да бъ-
деш сърцеведец и пророк.
Затова истинските политици
са рядкост, като истински
пророци. Роденият политик
е надарен с един по-иэтън-
чен апарат за възприятие
на обществените състояния,
форми и проявления, както
художникът е надарен с no·
изтънчен апарат за възприя-
тие, било на природните
форми, било на духовните
проявления.

Ето в тия общи очертания
аз виждам изразено поли-
тическото изкуство на Геор·
ги Димитров, което измъкна
народа от една зинала под
нозете му пропаст, проведе
го през безброй препятствия,
издигнати от народните вра·
гове, и го вмънна в руслото
на едно, тласнано от въл-
ните на един буен н все-
общ ентусиазъм, полнтиче-
ско, стопанско н културно
раэвигие,

ИТРОВ
,,Ние трябва за едно-две десетилетия да по-

стигнем това, което другите народи са постигнали
за цели столетия".

f\ЛЕКСf\НДЪР ОБРЕТЕНОВ
ПРЕДСЕДf\ТЕЛ НА КАМ/\РАТА HI\ Hl\?OДHI\Tfl КУЛТУРА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
И ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ ФРОНТ

.Отечественият фронт - това е историческо
народно движение".

Корените на Отечествения
фронт, като.траен боен съюз
на работници, селяни, инте-
лигенция, занаятчии и др.",
лежат дълбоко в новата ис-
тория на българския народ.

В непрекъснатите борби
на трудещите се против ре-
акцията иексплоататорските
класи, у тях постепенно уз·
ря убежцението, че онон-
чателната победа не може
да бъде извоювана без
единното действие на всич-
ки прогресивни сили в сгра-
ната, без мощния съюз на
трудещите· се от градове и
села против фашизма и ре-
акцията.

Пръв и най-голям апо-
стол на тази истина е Ге-
орrи Димитров. Още преди
двадесет и четири години,
като извлече опит от пора·
женията и грешките на тру·
дещите се след първата
световна война и като пред·
видя кървавото настъпле-
ние на фашизма у нас, той
вдигна знамето на единния
народен а н т и ф а ш и с т ки
фронт.

.Един жизнен, общ ин-
терес, прочее за трудещите
се маси .и за трудовата ин-
тепигенция, както и за тех-
ните политически партии и
икономически организации,
днес е - с общи усилия да
запазят свободите, правата,
честта и живота си, като
обуздаят още в самото на·
чало надигащата се буржо·
азна реакция и нейното най·
типично проявление - фа-
шизма", пише той на 23 ав-
густ 1923 година.

С десетки статии и речи
от това време, с цялата си
практическа дейност той се
бори за осъществяването на
единния народен фронт.

По-късно, след пораже-
нието на славното септеи-
врийсно въстание, той, за·
едно с Васил Коларов, като
призовава работниците и
селяните към нова служба
на народното дело, подчер-
тава наново: .особено ние
ще пазим и закрепваме съю-
за на всички трудещи се от
градове и села, който в сеп-
темврийските борби бнде
подпечатан с общо проля·
тата кръв на хиляди борци,
паднали за общото народ·
но дело".

В Лайпциг - в лицето на
самия враг - той неуморно
подчертава необходимостта
от единния фронт: .масова
работа, масова борба, масова
съпротива, единен фронт, ни·
какви авантюри I"

Под негово ръководство унас се пристъпи към иэграж-
дане на Народния фронт,
който изигра не малка ро-
ля за обединението на про-
гресивните народни сили
против готвещия втора вой-
на фашизъм.

Когато войната избухна,
пак на зовът на Георги Дн
митров, трудещите се от грв-
довен села, народната инте-
лигенция, патриотичното во-
инство, създадоха Отече·
ствення фронт, нойто, опрян
на победите на Съветската
армия, спечели победата, н
днес, под ръноводството на
самия свой създател води
страната към напредък н
щастие.

Г. ДИМИТРОВ

Ето как, в дълrи борби се
роди Отечествениятфронт-
като историческо движение
на българския народ. Той е
извоюваното с много стра-
дания единство на всички
прогресивни сили у нас, съ-
здаден не за временни цели,
а за да ръководи борбата
до пълно политическо и ино-
номическо освобождение на
народа. Той изпълва цял пе-
риод в нашата история.

През този период нашата
страна стъпи решително по
пътя на истинското наро-
довластие, ликвидира със
старата лъжлива, лицемерна
демокрация, изгради истин-
ска народна демокрация от
нов тип, която непрестанно
укрепва и се развива към
най-висшата своя форма.
Преь,..хване властта на фи-
нансовата олигархия, пре-
минаване на държавните
стопански и културни дела
в ръцете на трудещите се- поставяне на целия жи-
вот на нашата страна върху
нови, по-съвършени основи- ето историческите зада-
чи, които изпълнява днес
Отечествения фронт у нас.

Създаден като историче-
ско движение да отговори
на коренните нужди на бъл-
гарския народ, ръководен от
такъв изпитан водач, нада-
рен с исторически поглед,
водач, който владее до съ-
вършенство и прилага без·
погрешно незаменимиятциа-
лектино-материалистически
метод, Отечественият фронт
не е замръзнала обществена-
социална схема, дадена вед-
наж завинаги политическа
формула. Той е общонарод-
но историческо дело, .на·
родно движение, в рамките
на което ще с е раз в и в а
политическия живот на
България" (Г. Д.).

Отечественият ф'р о н т е
оная обществена сила, но·
ято осигурява и улеснява
политическото и обществе-
ното развитие на нашата
страна в единствено пра·
випната и обективно въз·
можна историческа насока:
непрестанно отдалечаване
от буржоазно-капиталисти·
ческата обществена наредба,
към все по-голямо укрепва·
не на истинската народна
демокрация, към все по-пъп-
ното освобождение на на
родните маси от всякакво
политическо н инономиче-
ско робство, към установя-
ване на такъв обществен
ред, при който ще бъде no·
стигнато пълно равенство на
всички трудещи се хора на
физическия и умствен труд,
и ще бъде напълно ликви-
дирана всяка експлоатация
на човек от човека.

В това се състои неоцени-
мата историческа заслуга на
Отечествения фронт, който
осъществява цял, извънрец-
но важен етап в нашето
държавно-обществено раз-
витие.

Постигането на този исто-
рическн етап ще бъде пъп·
но тържество на програмата
на Отечествения фронт. То-
ва ще бъде тържество на
идеите на неговия създател
и вдъхновител Георги Ди-
митров.

Георги Димитро в

L
Всички мои съотечественици могат да бъдат ?

уверени, че аз - син на , героичната българска
работническа класа, посвещавам своите сили и
способности в служба на нашия способен да се

учи от своите собствени грешки, прекрасен бор·
чесни народ. Никога, даже и в най-позорния за

него период, не съм се поколебал в силите и бъ-
дещето на нашия народ. И тая вяра сега е несъм-
нено хиляди пъти по-голяма и твърда от всеки
друг път в миналото.

люд.мил стоянов
ПРЕДСЕД/\ТЕЛ НА СЪЮЗ/\ HI\ БЪ ,Г/\РСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ЖИВОТ- ПОЕМf\
В моето съзнание личност·

та и делото на Георги Ди·
мнтров са проникнали дъп-
боко в историческото раз·
витие на народа ни от раз-
громните войни до днес.

Това е един живот, отда-
ден всецяло на народа и
човечеството, живот-поема,
достойна за перото на име-
нит поет.

Той преминава тоя живот
като червена ннwна през
времена и събития от най·
голяма историческа важност
не само за нашата страна
но и за цял свят.

Днес Георги Димитров е
знаме на новата ценокра-
цня, и неговото участие в
изграждането н11 новата ни
култура прави от нашата на·
родна република авангард
на новото човечество. пре-
ден пост в борбата срещу
фашизма, реакцията н им·
nернализма.

Фактът, чеу нас има нетни·
ска свобода, мир, ред и за·

конност, за разлика от топ-
кова други страни, широко
строителство н всенароден
устрем за по-висока култура
-тоя факт е свързан с име·
то на Георги Димитров и
това не е случайно.

Българският народ е из-
вестен като народ, който не
търпи своите .водачи•. Това
е вярно и то е напълно
естествено, доколкото тия
.водачи· са били натрапе-
ни, насилници, узурпатори
и тирани.

днес нашият народ има
изпитани, честни вовачн,
доказали на дело прнвър-
заността си към народа,
жертвували не веднаж жи-
вота си за благото на ро-
дината, за народно благо-
денствие.

И пръв между тях е Геор-
ги Димитров, чиято 65 го·
дншнина нашият нnрод че-
ствува с: открито сърце и с
непринудена радест, защото
тоА е негов, своя, близък.
приятел, наставник. учител.



С .2 гвони ДИМИТРОВ
Сnецна11еn лист

СТЕЛА БЛАГОЕВА

РАДОСТЕН
Бележит ден тая година е 18

ювн в ивота 11а вашия Георги
Дим11тров. Toti навършва
годннв 11 отбеля ва 50 ГОДИШ·
111111ата от своята обществено-
псавгнческа 4еfiност. Иэтеклияг
ПОЛОВ/IН век борческн живот в
С11уж6а па 11ароАПН правдивн 11

народно добруване ro заварват
днес па поста Мн11истър,пред·
севагеа на Народната Ревуёан-
К8 Бъагврия,

Като обръщаме, заедно с 11е·
го, погаед КЪМ иаяинатия път
на солуаековнн борби, о които
той е възглавявал 11 оод1111 ра-
ботническнте 11 народни маси,
за да ги доведе до победата
на ОФ, нашият народ чествува
тая годишнина като всенвро-
ден празник.

Нашите же1111 имат особено
основание да чествуват юбилея
на своя любим учител. Никога,
в продължение на своята 50-
дншна дейност, той не с забра-
вил техните интереси и значе-
нието на тяхното участие в на-
родните борби. Никой друг от
нашите политически и държав-
ни яъже не се е така грижил
да бъде осигурено ръководст-
вото и работата всред жените,
тяхното полнтическо и култур-
но издигане. Никой друг така
не е следил успехите на жен-
ското движение у нас да ста-
нат достояние и принос на ме-
ждународното женско.движение.
Основателката на това движе-
ние Клара Цеткин особено це-
неше това широко разбиране у
българския революционер на
борбите в нашата страна. Тя с
голямо уважение и симпатия се
отзоваваше за Георги Дими·
тров.

Дори в най-тежките дни на
своя живот, когато бе изпра·
вен пред хитлеровия фашистки
съд, и сиъртта висеше над гла-
вата му, Георги Димитров не
изпусна случая смело да защи-
ти женските права и интереси.

Когато немско фашисткият
прокурор се усъмни, че е ис-
тинско името на свидетелката,
дошла от СССР, но не се на·
рекла по името на мъжа си, Ди-
иитров му заявява твърдо, че
той трябва още много веща да
изучи, тъй като с това само
доказва невежеството си от·
носно съветския закон за брака
и относно всичко, което става
в СССР.

Така Георги Димитров, при·
ковал вниманието на всички на·
родни правителства към тоя
провокационен съд, на който
той от подсъдим бе станал бле-
стящ обвинител и съдия на фа-
шизма, посочи на жените от
цм свят, че пътя на социализма

ПРАЗНИК
С сдинствевия О'ЬТ за ТЯХНОТО
освоёожке, не от увввигеавого
ёезправве,

Д11е?: той, по наш бъагарскв,
огечестеенофрснговекн път, во-
ди вашите жени K'bll ТЯХIIОТО
пълно оевоёождение от веков-
ното тяхно лвойво II тройно
роёсгво, като ги учи, че те са
огромна cisлa, вдъхва ни на
всяка стъпка вяра в техните
сила.

Като ОСIIОВОПОЛОЖНИК на ОФ,
той ги доведе до завоюване по-
литическо равноправие с иъжв.
Toi! 11е11зме111ю подчертава 11 113·

диге пред цялата страна за все-
общо признаване техните цод-
визи II себеотрнцанне, техните
1111ицнат11в11, трудов героизъм и
способности. Той ги учи да се
борят за ново отношение към
жената, като жена-човек, жена-
другар, жена-майка.

lloд негово водителство днес
и нашите жени продължават
борбата за новата народна кон·
ституция, която им гарантира
всестранно равноправие с мъжа.
От неговите мъдри съвети се
вдъхновяват те, вливайки своя
ентусиазъм и сили в народния
устрем за изпълнение на две-
годишния държавен стопански
план.

Нашите жени, издигнали се
до голямо политическо съзнание,
знаят и ценят напрегнатия де-
нонощен труд на нашия Георги
Димитров за укрепването на
мира, жадуван от всяка жена.
Те се гордеят, че техният учи·
тел така усърдно отстоява на-
ционалната и държавна неаави-
сииост на нашата родина срещу
посегателствата на външни и
вътрешни врагове. Защото раз·
бират, че само така може да
се запази спокойствието на тех-
ння мирен труд и техните деца.
С чувства на дълбока сърдечна
благодарност те посрещат все·
ки успех на ръководената от
него политика на дружба със
славянските народи, на соли-
дарност и с югославските на-
роди и вечна дружба с вели·
кия съветски народ. Нашите
жени, чувствувайки опората на
своите славянски сестри, догон-
вайки постиженията на съвет-
ските и на югославските жени,
сплотяват все по-крепко народ·
ното единство под водителство-
то на Георги Димитров.

През тия дни на чествуване
двойния негов юбилей, те му
поднасят своите най-сърдечни
честитки с народното привет-
ствие : - За много години I -
да бъде и занапред неговото
водителство към щастие и свет-
лн бъднини на нашия народ, на
вашите деца I

Не може да има истински български патриот, който
да не се намира в редовете на Отечествения фронт, който
да не помага, според силите и способностите си, за не·
rовото укрепване, който да не пази единството му като
зеницата на очите си. В нова демократична България не
може да има място за проклетия фашизъм и велико·
българския шовинизъм и човекомразство, за народните
предатели и агенти на фашисткия враг.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Влакът беше пълен с войници
оmускарн, конто отиваха на юг, към
Зевоа на Черна и Кайманчалан, нъ-
дето черната жетва не спираше. Там
синовете на българския народ га-
снеха нето мухи, разкъсани от сна-
рlДИТе, простреляни от куршумите
на анпю-френцнте, пометени от nРи·
стъпите на епиаениите и на глада.
Ноември, 1917 година. Повечето ва·
ГОt1Н бuо открити. Валеше дъжд.
По краlim.тните дървета стояха оньр-
пушени гор1Ц111И с нокрн нрнле. Вой·
нкцнте, наблъскани като добитъци в
товорнюе вагонн, сгушени под плат-
юuцата, r-педахо 3.:lлустепи• нър н
къп?апнво се прощаваха с нивите,
in,,r.eтo nосърн11ЛИ невести хвърл1ха
семена, и невръстни деца натиснаха
ралата с tteН()tЦ/l}lтe сн ръце. Том,
където спреше ешалонъг, ннгом
към 84t'CltlНТe се втура:?ха no десе-
ТИНО 3'1;\IIIOТН DО1!ющн с рающк. Те
сянаш бьр?а до отидат час no-
CIIOf>O на егненете мелница н до 11е

юn.раат ред., си Разплака m жени
тичаха no;tКpe •tм и се спъваха,
мапхн Аечнц/1 nсщс„ърчаха и гnедаха
ококорени ПО'lерtк.uнте мъже, nyw·
кнте 11>1, провесените от враrкте но·
АО11)' по.:IКОМНН ботуш,L Цетnт влак
юсаwе само ед11н ваrон :sa пьтн„ци.
То11 беше on;ieдenelt сено за офи-
цери и воllнншккn ботуш Н!IИ8Ше
npa80 до? та:-t.

Н:? СА/1'1 гврнч1111 с m111оан дърве·
то, от кокrо капеше IКЪIIТD wуна,
щом M8U<lt>Кn.т удари спнрочката
н воrоюсте се сблъсх.uа с гроасг,
от чакапн,па ЮС1Ш'1Н едю1 тежко 11а·

товарен 11ОАюо< н :sокуца къчнtеJDЮ
КЪ1'1 m,рВН1 товарен воrон. По...с;,е

му, объркана тепаше състарена
млада жена с хубави хлътнали, раз·
ппанани очи. Тя мъкнеше две голе-
ми бели торбички, догоре натъпкани.- Има ли при вас едно местен·
це и за мене 7 - попита войникът
тримата с провесените крана.- Няма, брате, кьде сн тръгнал
с този нуц кран 7 Бягай назад I Там
е празно.

Войникът закуца бързо, колкото
можеше. Невястата го сподиряше
като синка. Ти спираше пред осени
вагон и се молеше :- Защо не му сторите мъничко
място 7 Той е куц. fix, Божичко, ще
остане I- Бягай най·напред в пътннш·
ння I Едвам се влачиш I flкo те под·
гонят ангпичвннте, като заек ще
хвърчиш. По-бързо I - обади се един
брадкrа с лула.

Кондукторът даде сигнал за тръг-
ване. Локомотивът изпищи.- Тичай, Венко!

Раненият напрегна последните свои
сили н когато стъпи в-ър,у стъпа-
лото на пътнишкия вагон, ешелонът
се беше вече от?rърткп. Женицата с
хлътналите очи дълго тича редом с
вагона, докато ну подаде торбичките.
Т1 не на><ерн врене дори да за·
nлаче. Но щом песледният вагон
изтрещя покра? нея, сякаш к перна
с жеп1зна ръка по тщето, т1 днrна
nрестипкаrа О< КЪ1'1 ечите н се ве-
тресе.

Воднюn,Т впе3е В норидора, ДО
прозореца и:, m.реото купе, и Cl'rblt'
на реннцвтв от равенеге си. Пусна
• но хмnо, намести торбите и no-
гвеава навън. Едри дъждоени каnюс

•
Колко много rод11н11 иэминахn, мnино ле,
а борбите растат по света и не спират;
бодри хора минават в редици безкрайн11
и децатl! с усмивка се взират подире им.

То бе някога - слънцето паднало низко,
а в площада на София гръмко и гърлено
върху седем трибуни разтваряха изтока -
тия седем оратори - свода nригьрнали.

Вий си спомняте, мои другари от някога,
че до църквата, в ъгьла, имаше ктитори;
там развяваше черната грива оратор -
печатаря, другаря ни Георги Димитров.

То не бе ро?1ант1Азъм и нящо отвлечено,
а работници слушаха, как ще настане
един сносен живот между всички поречия
на земята ни, в много войни изостанала.

И тогава народът желаеше истини;
nод небето на Витоша беше разбунено
всички прелези бяха завзети - очистени
от врази - и потеглихме в белите друмища.

Зад Берковица падна народът разстрелян,
чак до Дунава легна снръбта на годината;
поп f\ндрей в равt-tините предвождаше селяни
и замлъкна бунтовната наша родина.

По света се разнесе възторга на масите,
пред света се изправи героят на Лайпциг,
който ритна фашизма с иконостаса му
и поведе борците от изток до запад.

Една скъпа легенда се носи в народа ни
за героя на много бунтовни години -
той сега се завърна сред тежния грохот
печатаря, другаря ни Георги Димитров.

Колко много години изминаха, майно ле,
а борбите растат по света оглушително;
бодър селянин гледа в нивята безкрайни
и работникът стъпва до него решително.

И сега порасъл народа ни истински
своя труд е заложил до нива и фабрика:
на гърдите му грее звездата лъчиста,
както свети росата на изгрева в папратите.

Писателският съюз е призван да помага всестранно
за развитието на истинсната художествена литература
на нова България. На него ляга задачата да поощрява
всячески действителните таланти, да увеличава nостоян·
но тяхното число и да им помага за създаването на не·
обходимите условия за тяхната лит?ратурна творческа
дейност.

Дълг на Писателскиs:? съюз е също така, с помощта
на здравата литературна критика, грижливо да чисти
българската литературна flИBa от зловредни плевели, да
чисти редовете на българските писатели от некадърници,
бездарници и всякакъв вид литературни търгаши.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЪС CBOЯTfl MflЙKfl, СЕСТРИ И ПЛЕМЕННИЦИ

fl{'tlJJOfl(!}l }llflJJШНIOt???1иJ?Rfl
замрежва,а прозореца. Едвам ае
мержелееха нивите, конто беше opivi
и жънал. Дърветата бяга,а назад и
сянаш му махаха с голи нлони и
внна,а : сбогом I Буца заседна на
гърлото му. Обърна се назад и по-
гледна в купето. Там седеше само
един човек - хубав млад мъж, с
черна нь,црава аоса, големи блестя·
щн очи, брадат. Цивилен.

Щом очите на двамата се срещ·
наха, оня отвътре протегне рън:а,
отвори вратата на купето и викна :- Другарю, влез вътре, не стои
в коридора, защото ще те сгазят.- Чуден човен, - помисли си
войникът, - вина ни „другарю•. -
н помъкна торбите си вътре. Дома·
кн?rът му noмonca, додето се настан,<.- Внд•х те от прозореца,- рече
тoil. - Зле куцаш. Защо не остана
в болницата 7- И311нсаха ме. Място н1на. До-
караха тежко ргнени, а нас ни из·
ритаха.- Къде ОТНIЦ!Ш 7- Тръrнап СЪН ДО rot<R З/IJl()jl Нё1

Черна. Как ще се завлека до там
с един крак tee зна,?.- Мноrо 11ещо мъкнеш бе, брате.- Не е МDС- Ротата ..,., иаНОt-
реч?,, е все от 11аwенцн. Щом слuа,
всички ще поч118т до не гледат в
ръцете. Гпаднн хора, ианво да rn

правиш. Rрмаrанец дадоха женурята
им. Умира от глад в окопите на·
шик брат.- Нашият брат мре в окопите от
глад, а управниците обърнаха тола
и срещу Русия. Малко им се види
един фронт...

В този миг no коридора мина един
военен с гола глава, златни пагони
на раменете, очилат. Той погледна
втренчено през прозореца и отмина.
ВоиннН'Ьт изтръпна: генерал I- Ей сеmнна ще ме прегази като
луда нрава. . . - проговори той, но
докато изрече думюе си, генералът
се обърна, д17Ь11на гневно ръчнато но
вратата и викна :- Войник)

РаненН11т скочи на крана н отда·
де чест- Слушан, господин генерал I- Знаеш ли, че този вагон не е
:,о тебе 7

Тъд вярно, зно,?.- Tc.ra о що щеш туна?- Нинъде ш1маwе м.1:сто за мене.
ГОСПОДИII генерал I- Тон е ранен н едвам се влачи,
о ваrонюе са претъпкани. Тука нма
кксто, нека остане, - на?сн се
циnн.nннsrт.- Не е Вl!WO работа I 1\ ти ще
очистиш ваrона ощ? на П'Ър811Та
снрка. Вед11аrа I

В. МАВР\\НОВ

ДАЛЕЧНИ, НО МИЛИ СПОМЕНИ

Бе вреа?с, когато трябваше да
се утвърдява класовия пролс·
тарскн хар:?ктер па парт11ята.
!1р111,11111оброnння порт11е11 кnд'Ьр
рядко се •1яркnхп работr11щ11 от
про11эоодството. 1iаб11тото nap·
т11Л110 oi-.o на 1·eopr11 Кнрков бе
забе.,язало здравият и 11адежде11
къ.111 нв бъдвщ11я вожд 11 уч11·
тс.1 в лицето 11а Георr11 Д11?1и-

тров и го пр1111.,ече в партията.
На парr11П11ия конгрес в Га·

брово, през 1899 г., /1\ежду де·
легnт11те от софийс"ата партнА·
11а орr:?иизац11я, бе и Г. Ди·
/111проо. Ко11rресът заседаваше
о скроын11я клуб на Габровска-
та партиl!на органюац11я, от ко-
ято аз бях избран за делегат.

Тук за пръв път се срещнах
с Георги Димитров.

Млад момък, с едва наболи
черни мустачки, тих и скромен,
той следеше разискванията в
конгреса.

Избраните народни представи-
тели на партията от Павлнкенска
и Поповска околия, Габровски,
Хаджиев и Русев, се обвиня-
ваха в безпринципна агитация
в изборите. Явиха се защliтнн-
ци на тази погрешна и явно
вредна агитация. Показаха се
първите признаци на бъдещия
опортюннзм и .общодепство".

Георги Димитров взе рязка
позиция против тия прояви.
Той взе живо участие в разн-
скваннята и ми направи впе-
чатление със своята пролетар-
ска и марксическа критика и
логика, която изненадваше при
неговата младост и при тога-
вашната още недоразвита и не-
пълна партийна теория и пр?к-
тика.

*
Втори път с Георги Димитров

се срещнахме като делегати
през 190] r. на Плевенскня кон-
грес. Той - като делегат от Со-
фия, а аз - от Габрово.

Тук двете течения в парти-
ята си дадоха генерално ера·
жение. Представиха се на rna·
суване две резолюции. Едната
за .широк а" дейност и раз-
водняване на социалистическата
теория и практика, а другата за
"тясна" дейност в средата на
работническата класа, за заздра·
вяване пролетарския характер на
партията и здрава марксическа
теория и практика. Конгресът с
болшинство прие втората резо-
люция. От това следва и наиме-
нуването на .широки" и • те-
сни" социалисти.

Естествено Георги Димитров,
със своя пролетарски инстинкт
и здраво социалистическо съ·
знание, бе на стр?ната на .те·
сняците•, като пламенно и стра-
стно защитяваше резолюцията.

Разцеплс1111rто в парт11ята на
.тес1111" 11 .широки• соц11зn11·
ст11 още о 1-:рая 11а 1902 г. бе
вече свърше11 факт. През ля-
тото на 1903 r. n Русе се СЪ·

стоя пъро11я парт11е11 конгрес
118 тесп11тс соц11от1ст11", 118

коllт? 1111е с !'copr11 Дим11троn
бяхме делегати, то11 - пак от
Софиst, &!I - от В. Търноно.

Вснчюt делсr11т11 бяхn сторо11·
1нщи 3а зnnа?ване пролетарския
характер t/8 ПDPTIIЯTB 11 за
отстояване маркс11ческ11те соц11-
а11нствческ11 пр11нц11пи II теори·
ята и прnкт11кnта. Това беше
11еобхо,111мо 11 IIOIIOЖ1JTen110, 88·
щото пр11 тоrавnшння дребно·
буржуазе11 характер 110 нашата
стра11а имаше OПOCIIOCT от ИЗ·
раждане на парт11ята и преда·
ване на българската работни·
ческа класа в плен на зараж·
дащата се у нас буржуаз11я,
както стана преди това в Сър-
бия и Румъ1111я. И тук Ге·
орrи Димитров бе на своя пост
за поставяне на здрави основ11
партията на .тесните социа·
листи", предвестницата 11а сдав-
ната днес Димитровска Работ-
ническа партия (комунисти).

През 1921/22 и 1922/23 го-
дини аз бях избран от конгре-
сите за член във Висшия парт.
съвет от Търновския окръг.

В сесиите на съвета, съвме-
стно с ЦК на партията, Г.
Димитров, като член на UK,
винаги се проявяваше като пла·
менен и верен проводник на
здравите традиции на револю-
ционния социализъм и кому·
низъм.

Спомням си, че Георги Ди-
митров неохотно възприе ре-
шението на партията в април-
ската сесия през 1923 год. на
Висшия партиен съвет за так·
тиката на партията в nредвнж·
дания от нея преврат от .чер-
ния блок". За съвместно дей-
ствие със Земеделския съюз, при
евентуален преврат, бяхме: аз,
др. Петко Енев от Н. Загора
и др. Вл. Димчев от Пловдив.

*
Проявите на Георги Димитров

от онова далечно време и
цялата негова по-късна дейност
с право ro изтък11аха като все-
признат вожд и учител на всич-
ки нас стари и ыладн партийци,
на цялата работническа класа
и на целокупния трудещ се
български народ.

Да следваые всеотдайно, твър-
до и верно нашия вожд и учи·
тел Георги Димитров и да
му пожелаем здраве и бодрост
за дълги години, за да ни води
към изграждане на една cиnfta,
щастлива и благоденствуваща
трудова България I

Народните читалища имат огромна заслуга в мина·
· лото. На тях предстои да играят още по-важна роля в
настоящето - като разпространители на истинска про-
гресивна просвета и култура сред нашия народ. Желая
от все сърце на Читалищния съюз и неговите деятели
най-добри успехи в това велико дело. Не оставяйте нито
едно кътче от нашата Родина, нито едно селце без на-
родно читалище - истински светилник и просветител с
антифашистки демократичесни дух.

- Слушам, господин генерал I

И като затръшна вратата, гене·
ралът закрачи към своето купе. Щом
вланът намали хода си, еойнинът
бадяна пан раницата, смъкна тор-
зичннте си и рече с горчива усмивка:- Изгониха ме от рак. За тях
ние не сме хора. f\ко не нзrтьлнк
заповедта му - ще ме изправи пред
военен съд.

Цивилният се дигна да му помог-
не, докато се настани в празната
спирачка на съседния вагон. Ръцете
му трепереха от възмущение.

Когато вnаН'Ьт отново тръгна, re·
нералът се появи пан да провери,
дали е нзrтьлнена заповедта му. То-
гава черноокият млад мъж се из-
прави срещу него:- Господин генерал, това, което
направихте, е недостойно I- Как 7 - извика rе11ералът.- Повтарям : вашата посrы,на е
недостойна. Из,върпихте ед11н ра·
нен бълrарскн войн„н<, когато цепнsат
вагон е почти празен.- Знаете пи вие, какво эначн
военен закон?- Освен вашите военни закони
нна н друrн човешки закони, конто
очевидно вие не познавате. Този не-
щастен куц войник е жертва на ва-
Шl!Те безумld: н11место да засее ни-
вата си нпн поне да остане в бол·
ницато, докато зорастне раната ну,
тoll отново бърза за фронта, о вие
11е му nоэво.,wвате до прекара н?·
КОЛIIО часа на сушн11в. Избпъс:ках·
те го.- Koll сте 8'1е, rосnоднне, дето
сн 11ОЗ11О111Вl!те д.а ми rоворнтс с те·
Н'Ъ8 език?

f\з съм народен nрецставнтел.
Как се казвате 7
Казвам се Георгн Димитров,

от партията на тесните социалисти.- Къде отивате 7- Не съм длъжен да ви до·
нладвам.- Вие сте тръгнали да бунтувате
войниците. Ще ви науча аз вас I- Вие не можете нищо да не
научите, защото нищо не знаете, но
оня, ногото изтласнахте, няма да ви
забрави никога I

От околните купета подадоха гла·
вите си неколцина офицери. Гене·
ралът се обърна нзведнаж и занро•
чн свирепо в коридора.

В този вагон, но!!то пътуваше Н'ЬМ
Южния фронт през 1917 година, се
срещна,а трима души. Едннн,т -
вдъхновител на ония, конто, според ду·
нюе на flнтон Страшимиров, по-къс·
НО щяха .да НОЛАТ COOR народ тъii,
както турчин не го е нлал", друmкт-
орач н работник, баща на момче-
тата, ноито след четоърr век щкrа
до поемат с о?:rъжне в рЪна хад.
душната пътека на Ботев н Левски
в Балкана, а третldт - един от нaJI·
rоленюе мъже 110 нашата епоха.
неустраш11м борец за правда и за
свобода, който тогава отиваше на
Южния фро11т, за да разкаже но
българските вонннuи за първите
саеткаонци на Великата руска рево-
nIОцJ<я и ноliто, за тону·що раэна311·
ното ?сТЫ111нчестоо, беше осьден
на три години тъмничен затвор.

Навън IIDJ!ewc 11оенврннскн IIЪЖд.
Вагоните се блъскаха като стадо
овце, насметени от 3ЪЛ овчар.
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ПI\НТЕЛЕЙ 31\РЕВ

ИСТИНСКИ ХУМАНИСТ НА НАШАТА ЕПО.ХА

гоаеянте куптурвн завоевания
в минапото са раждани от ма-
териuння разцвет 11а народите
в от уснпвята им да счупят
11ервrите, конто реакционните
обществени сипи поставяха на
вапредъка и развитието. Въз·
рuсдането на изкуствата и ми·
C'ЬJITa през XVI век, разцвета
ва фипософнята, литературата,
музиката и науката през пери·
OAI до и около Френската ре-
ВОJIЮЦНЯ (ХVШ и XIX век), ис-
торическите завоевания на чо-
вечеството с Великата октоя-
врнАска революция през нашия
ХХ век са свързани с новите
крачки напред в развитието на
материалните пронзводнтел11н
сили на народите н на човече-
ството. През тия героични епо-
хи в усилията н борбите за
преодоляване на съпротивител-
внте сили на миналото са се
раждали новото съдържание и
новите форми на културата.

В тия преобрввователнн епохи
са жнвялн бележити предста-
вители на човечеството и на
вароднте-хуманнстн, политиче-
ски борци, хора на науката и ва
изкуството, конто със своите
усилия са прокарвали пътя към
бъдещето.

Животът се изменя и обно-
вява в непрекъснатия прогрес
ва човечеството към нови, по-
високи форми. Освобождението
на личността и правата на чо-
века и гражданина, прокламира-
ни от Френската революция и
извоювани с героични усилия
и кръв от съборения феодален
деспотизъм, се оказаха ефимер-
ни и формални в новото цар·
ство на капитала. Тиранията на
князете и феодалите над бур-
жуазията и 'Народните маси се
замени от икономическото, по-
пнтическото и културно-реак-
ционно потисничество на тая
класа над работниците и селя-
ните. Едва в наши дни с нови
борби и усилия изгрява зарята
на действителното икономиче-
ско и политическо освобожде-
ние на човека, на истинската
демокрация и истинското право
на културата за нов напредък
и разцвет.

И нашата епоха има свои бе·
лежити представители-хумани-
сти и светли борци аа бъдеще-
то на народа и на човече-
ството.

През последните сто години,
в развитието на нашия народ
и на националната ни култура
се набелязват три исторически
пери_ода - епохата на възраж·
дането, през която нашите на-
ционал-революционери Раковски,
Каравелов, Левски и Ботев про-
кламнраха принципите на сво-
бода и народовластие, на •чи-
ста и свята" република, на дър-
жавен живот и култура, разви·
вани съобразно с демократиче-
ските стремежи на нашия народ;
епохата след освобождението-
през която в себичността и его·
ввяа заглъхнаха идеалите на
възраждането и узряха новите
исторически сили, създаваха се
културни цености в политиче-
ската и културна съпротива на
противонародните режими, во-
енолюбне, шовинизъм и аван-
тюризъм, тъпкаха се правата
на народа и крепнеха в кърва-
вите борби срещу фашизма си·
пите на прогреса и на демо·
крацнята. Третият исторически
период настъпи с народната по·
беда на 9 септември.

.девети септември откри но-
ва ера в нашата история -
ерата на действителната бъл·
rарска демокрация, ерата на
Отечествения фронт. . . На 9
септември се извърши не само
промяна на правителството...
111111Ършва се радикално ивае-
вение в съотношението на ое-
111.ествените сили и тяхната ро-
.ц в държавата както и в об·
111.ествеиия, политическня, сто-
панския и културен живот на
страната· (Георги Димитров).
С увличането във водовърте-
аа ва политическия живот на
все по-широки слоеве от пасе·
.аевието се изменя дъабоко
обпнка нв съвременния граж-
.uвин на нашата страна. В ми·
....ото човекът от народа,коА·
10 създаваше блаrатв със своя
труд, водеше тежък живог, тоА

беше безправен н потиснат по·
литическн и икономически и
нямаше право на култура. Тоя
човек от народа днес е творец
в нашата страна, той има ново
гордо самочувствве и увере-
пост в силите си, той има пра·
во на култура. Or последната
ще се ползуват занапред ве
малцината избрани, а широките
народни трудови маси, те ще
овладяват науката, техниката 11

изкуството.
Пред нашия народ се поста·

вят грандиозни строителни за·
дачи - да се изгради планово
нашето национално стопанство,
да се развият производителни·
те сили на страната, да се до·
стигнат в петнадесет-двадесет
години народи, които са ни
изпреварили с цяло столетие.
За кратък исторически срок ни·
вото на живота на трудовите
слоеве от народа ще се ивдиг-
не на голяма висота. Благоден-
ствнето ще даде могъщ тласък
на материалното и духовно оёо-
гатяване на живота. Ние сме
съвременници на едно ново раж-
дане на културата в нашата
страна. Една култура, действа-
телно народна, демократична и
прогресивна, национална по фор-
ма н общославянска. общочо
вешка по съдържание. която се
ражда в борба с остатъците ва
фашисткото минало и с нашата
всестранна икономическа и кул-
турна изостаналост във всички
области па живота.

Тоя исторически период е
свързан с живота и делото на
Георги Димитров - олицетво·
рение ва дейната преобравова-
телна сила на нашата епоха.
Както историческите епохи на
миналото са имали свои хума·
нисги, свои герои и гениални
прорицателн на бъдещето, и на·
шата епоха ражда такива в бор-
бите за нов по-добър живот.
Такава рожба на нашия народ
и па неговата героична работ-
вическа класа е Георги Димит-
ров. В неговата мъдрост и в
неговото дело са вьплотени най-
добрите идеали на нашата епо-
ха - за преобразование на жи-
вота, за изграждането на на·
родното щастие и благодев-
ствие, за пълния разцвет на на·
шата национална култура. Със
своята воля, яснота на целта и
мисълта, със своя борчески и
целеустремен живот, Георги Ди-
митров реално и живо въплъ-
щава великия преобразователен
хуманизъм на нашата съвре-
менност. В неговото дело се
съчетават народната мъдрост и
научното познание на маркс-
ленннската теория с проrресив·
ните стремежи на работничес-
ката класа. И затова той позна·
ва настоящето, предвижда бъ-
дещето и намира иай-правата и
над-ясна пътека към него при
условията, в които се намира
нашият народ.

През цялня си живот Георги
Димитров се е борил за демо·
крацията и прогреса. В Лайп-
цигския процес той нанесе пър-
вия морален удар на немския
фашизъм и пред неговото звяр·
ско лице защити достоннството
и историческата перспектива на
нашия народ. Под неговото иъд-
ро ръководство е извоювана
историческата народна победа
на 9 септември.

ТоА учи днес нашия народ
да изгражда благоденствието
си, да вярва в своите сили, да
пази своята национална везани·
симост, да изкорени вредните
остатъци на фашисткото на·
следство. Мъдро, живо и не·
посредствено, той се вглежда
във всяко дело на живота, в
почина на всяка организация и
я напътствува в духа на основ-
ните исторически задачи на на·
шия народ.

И ако говорни за новия дей-
ствен хуманизъм на нашата епо-
ха, за великото бъдеще на на-
рода ни и за историята на не·
rовнте борби в навново време- всичко това навираме опи·
цетворено в Георги Димитров-
преобразователя на нашата сгра-
на и водача на нашия народ,
вай-верния изразител на про-
гресив110-демократнческнте стре-
межи на нашата съвременност.

Необходимо е, паралелно с изгонването от учнлн·
щата на nроводннцнте на фашизма н с коренната про-
...на на учебните програми и пособия, да се nревъзnи·
тат многото ивостанвпи и пасивни учители и учителки,
м се направят те истински народни просветители и ак-
ТIIВIIH обществени деятели на нова България. Необходимо
• А8 се развие у тях високото чувство на отговорност за

о45раю88ннето и възпитанието на подрастващото поно-
11811Ие на наwня народ; да се развие у тях чувството на

nатрнотнчен дълг пред Родината, като у наА-близки до

1111рОАа пионери НА народната просвета и култура.
Учнтм _ това е много почтено. благородно вва-

.... разбира се, но то твърде много задължава неговите
IIOCllтenн. ГЕОРГИ ДИМНТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ (1919 г.)

Вестникът е длъжен да информира, да ориентира и
да възпитава своите читатели в духа на непримирима
борба против фашисткото мракобесие, против всички
вътрешни и външни врагове на народа, против всички
явни и скрити разколници на единството на Отечестве·
ния фронт. Той е длъжен правилно да осветлява живо·
трептящите въпроси на деня, както и вътрешните и вън·
шни политически събития, а не да се занимава с буле·
вардни сензации и безсъдържателни празнодумства.

*
Всеки трябва да знае, че Отечественият фронт не

може да допусне съществуването на подпомагани от въ-
трешната и външна реакция клики, които биха действу-
вали за разрушаване на историческото дело, което на·
шият народ извоюва в продължение на тежка борба и
със собствена народна кръв. Не може да се допусне сво-
бодна проява на противодържавни елементи, които биха
конспирирали против демокрацията и народната власт,
биха предизвикали безредици, биха нарушавали закон·
ността и биха подготвили чужда намеса във вътрешните
работи на България, биха действували във вреда на ней·
ния държавен и национален суверенитет и позорно биха
потъпкали националната чест и националното цостоин-
ство на българите. •

Решаващото условие за победата на Отечествения
фронт се намира в неразделния съюз между работниците
и селяните, между земеделците и комунистите. Тези, които
действуват за разкъсването на този спасителен за бъл-
гарския народ съюз, под каквато и маска да се прикри·
ват, са заклети народни врагове и подли помагачи на
фашизма и реакцията. Те трябва да бъдат безпощадно
разобличавани, маската им да бъде смъквана и без но·
лебание да бъдат изгонвани от редовете на работниците
и селяните.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ВЛ. ТОПЕНЧI\РОВ

СТИЛ ПРИСЪЩ НА НАРОДНАТА МЪДРОСТ

В половин вековна обществена
дейност, която е свъраана с живо-
та и борбите на бъllrарския народ
и народите от Европа, името, фи-

гурата н делото на Георги Дими-
тров нарастнаха, прндобиваllки една
специфична характеристика, специ-
фичен яетод н стил на работа.

•По „а11ко надути фрази каа-
ва Ленин в една своя статия -
повече де л 1111 ч на работа... фак-
ти... " - Тия дуии „огат да се

приложат с особена правда напра·
во към едно от основни ге качества,
които характери.111рзт стила 11а

Георги Дю1нтров1 неговата работа.
Онзи, който е проследил начина,
по коllто Димитров се е готвил за
защита в процеса в ЛаАп1111г, кой-
то прегледа неговите вапнски къи
обвини гелния акт, остава удивен от
огромната работа, която е нзвър-
ш,111 Димитров. Ton се занимава с
11111-дребннте факти, с неща, кои·

то, на пръв поглел, квточеан ня-
мат нищо общо, 111111 нямат пряко
отношение към основивте въпроси
на об1111не1111ето, 110 които, постаг е·

1111 в тяхната 11оrич111 врьзка, при-

доб11ват огрояно значение и с11.11а I

Характерен о това отношение е
.дяво.1с?-'l1Я кръг" на обnнне11нето,
коllто Д111111тров дава аеw1n1чно в
една от сrрзющите на своите бе-
аежкн, C-ьnocтai!IIAIOI 11 11аR·дре51111·

те фаs.,11 11 с.туч1ш с. обtn11111Теп111111

мarepswr, Д11)11проо разнрива с по-
тресзващ:? CIIJ!I 11 l!OПIKI екршнге
пруи.ю111 11а обm1ш:1111ето. БпJrода·
рение кз товз сер11оз1ю 11 вад1,11-

б()qе110 от1ш:1111с .аор11 1С'Ы1 11111·

дребното, Георm Дшттров 11Згр.,·

ди в Лallnц 1г 0111я твърА• и 11епо-

клат1utа, поr11<1в1 11 същевреuенно
non1ml'lecJOI 11ес-ънруun1ш ващита,
и а и а с А щ а о 11 • ва емеrкв.tщ
иорзпсн II nо11кткчески y.up np-
xy Ф3ш1 ма, от коnто тоn вече иu-
1COra I е се С"ЫIЗе. Т1111 IOIIOUI в?
бата срешу фа 0111 ст1111 по-кv-
1ю обра1еu 111 борq«ЮI мето;?. u Ае-
мокрп11Ч1rите 1 1род11 ОТ Цеа1111 CIIIIT I

ПрRС'1>1ПЮП" 111 Дихктро8 IIC:ТOA

на работа, който се отличава със
вадъп15очено проучване на съ15и I ня-
та и на фактите, се от11нчава в съ·
щото време със своята де,1овнтост,
с оня необходим nракт1щизъ,1, коА·
то одепотворява задачите, който
поставя вадачите така, че те да се
оделотворят. В писмото си до жур-
налистите (мall 1945 r.}, Г .:орги Д11·
м1проз с особена натъртеносr пред·
пазва от порока 11а nраз11одуиство·
то, на кухата фраза.•Жур11а1111ст11·

те - казва пак таи Д11,111трэь -
трябва да умеят да 11ишат no та-
къв вачи?. щото ocelOf грамотен чо·
век да може без особен труд... да
използува съдържаш1ето 11а вест·
11нна•. 3а15епежете, Димитров го-
вор11 аа това, че вестшtкът трябва
да б1,де n11?a11 така, щото читате·
nn да може да нзпо1эува - 11ие11·

110 да 11зполэува - съдърманието
111 вестника. С ед11а дума, цялата
работа във вест11111<а тр?бва да б1.-
де nоставе111 така, че тоА да слу-

н като ръководство 01 nрsктнчес·
t.o деJ!ствне. Това, което Д11:.111тро11

?азва ва всст11и?1, може да се про-
с; ед11 в 11е2 окупната неrо112 рзбо-
та - OCIIКI СТIТЮI, ВСRКО пнсио,
всяка реч 111 Д1111нтров е > каз11ше1
ръководство sa прзк-т11ческо деh·
C'Пllle.

Ед?10 доПЪJШIШО качктво в ст11·

111 на Георm Д11мmров - това е
простотата. Тук се касае вече II ва
1'\ffератур1п111 CTIUI на IIНCIIDTI, pe-
qт 11 стат11нте 111 Ди11нтров, в
\:OIIТO 11 щата U ПOCTIWIII С Т8•
1о.-ава ACIIOТI, че могат да бъдат
В11дею1 като на .ала11 - с яснота,
прнс,.щз на t!lpo..'tlllTI =.1tрост.

С'ЬЧетав:шсто 111 ТИ1 три 0:1?
1111 к чества - 8111D11те.,11о проуq-

е 111 фаk'Т1Пе, ,1Ор11 на 11111·

дрtб те, на 1111!·де.11111Ч1Ппе, AeJto-
111rтocт1 'l)'Ж.81 П1 ICIIКIКЪ8 ПОIIПТИ•

Ч?ЮI шум, l(J)IICfUНI nростта
113 Ill СЫ!ТI Н 111 НЭ.'IOЖl:!fllC-

ТO Х рактtр11311р1Т ЖЮ1ОТО 00-
ще..-твс? о де.,о п orpovжrro пуб.'111·

ЦJ1СТ11Ч11О nopчecno иа Георrм Дн·
„ rтpoL

Стр.'
Д. н.полянов

ЩI\СТЛИВИ
Първите ми спомен11 за Ге·

орrи Димитров се губят в по-
лумрака 111 първите тес1111 тес-
няшк11 клубове на ул••Цар С11·
меон• 114 и ул.• Кнр11п II Мето·
ди• и в локалите и сапоните,
гдето ставаха тъй честите 11я·
кога рвэвн възпоменnтелнн 11

тържествени утра и вечеринки
с 11ескончаемн встъпителни речи
и гръмогласни декламации.

Виждам го да пре1о1и11ава бър-
зо по улицата, слаб, с пълна
заострена брада, макар още два·
десет н пет годишен - такава
бе тоrаз модата I - малко при·
неден, с неизменния бастун, ви·
сещ под лакътя - и бастуните
бяха тогаз на мода I - в дру·
rата ръка държащ винаги вест-
ници, книги, доклади. Виждам
го на естрадата пред наелек-
тризираната публика - ирони-
чен, жлъчен, буен, винаги само-
уверен, винаги победител, ви·
наrи тържествуващ, увличащ
съмишлениците си, поразяващ
противниците си.
=Ако воденето на тълпите е
рядка дарба, тая дарба Георги
Димитров я прояви още на мла-
дини, защото имаше и има кого
да води - някога цяла партия,
цяла класа, днес - цял народ.

Наточели сега минава напре·
де ми Георги Димитров, за-
връщащ се от някое бурно съ·
брание, на което е сразил об·
щоделците- виждам го обкръ·
жен от верни другари, понеже
по онова време трябваше да се
пази било от политическите про·
тнвници, било от полицията, осо·
бено от полицията, която, впро·
чем, не веднаж е избягвал; така,
напр., докато тя го чакаше на
вратата на Софийската община,
за да го арестува, тоА скача
през един заден прозорец, към
градината, и се укрива благопо-
лучно. На думи лесно се казва :
скочи 1 Но не всеки може да
скача 1 Само Георги Димитров
се решаваше и можеше да скача
от прозореца, когато потрябва.

Срещите ми с Георги дн·
митров станаха по-чести, почти
всекидневни, когато след вой·
иите поех редактирането на
•Червен Смях" и за редакция
ми се даде една малка стаичка
в сградата на Общия синдика-
лен дом на ул.•Кирил и Мето-
ди", гдето се помещаваше и ЦК
на партията. След излизането
на някоА по-сполучлив бpoii,
Георги Димитров не пропуска·
ше да ме поздрави с няколко
добри думи.

Неизгладими остават в памет·
та ми няколко подобни насърд·
чения, свързани с някои, бих
казал, исторически моменти из
живота на партията. Напр., при
тържественото откриване на но·
вия .народен дом" на an.•Лъ-
вов мост•, през 1922 r., когато,
след прочитане от балкона пред
многохилядното множество на-
писаното по случая длъжко стн·
хотворе11ие, нашият Дядо, обнк·
новено скъп на сърдечни изпия·
вия, ме пригърна и целуна по
руски, а другите другари от UK,
Т. Луканов, В. Коларов, Хр. Ка·
бакч11ев, Георги Димитров силно
ми раздрусаха ръката - по бъл·
гарскн. Това братско поздрав.,е·
ние ме караше да забравя не
едно вражеско- н не само вра·
жеско- отричане на моята пое·
зия, която съвсем не беше моя,
лична, а поезията на възходящата
класа, поезията, която днес съ·
ставлява ця.,ата нова, прогре·
сивва поеэня...

Ilpeз лятото на 1923 година,
Георги Димитров, проповед11и·
кът на еди не в фронт меж·
ду кому1111сти и вемеделцн. 1111

поиска II аз написах едно сти·
хотворе11не за първия брой на
новия в.•Труд•, коАто щеше
да ратуuа за Един1111я фронт.
Струва ми се, че излезе само
първия бpoii.

За последен път видях Ге·
орrн Димитров в навечерието
на септемвриiiскнте събития в
един от коридорите на помеще-

_
внето на ЦК, гдето преминаха
л:вама м11 трима предрешени
и избръснати другари, с го.,ем11
черни селски клаwющ11: те бяха
другарите Васил Коларов н
Георги Д11м11тров, 111 път към
съ.п.бовн11я 11стор11ческ11 акт: стру·
ва мн се, че с тях беше съшо
предрешен 11 Гвврил Гевов.

•
Спед емиrрнр111ето 111 Геор-

ги Димитров, ед11и от нall щв·
стлквите и окуражителни прс-
живявав1111 н1 нас, осnuлите
Т)К повече wm по-мвл о мен·
н1щ11 па фэшиам1, б11х1 n .ара·
витс от слаШJите во.11:1чи на uд·
rравнч!!lта партии.

На тайпа среща, обикновено
нощем, пов11коrв твърде често
с веuвестев .1ругар. прикри·

СПОМЕНИ
ван с Ч)'ЖJI.О име, qувахме СЪ·
кровеннте, маrичните АУМН:- Много ВJ.раве от бай Геор-
ги. Ton се интерес) 113 живо от
вашата работа. Поръча м11 да
се срешв1 лично с вас 11 Al ви
поздравя.

При тогавашната ат осфер1.
когато царувзше .Аетскат1 бо-
лест• в велеrа.,вата ни парnsя,
тия поздрави действуваха не·
обик11овено ободрително и ств-
мулираха сърцата ни; те бяхв
и пр11знав11е, и 11зrраАа за па-
шите скромни опити да се бо-
рим тук, с наши сили, срещу
реакцията II фашизма.

Ние почrn престава:wе .11
завиждаме ва щас:тл11вц11те в
Москва н в Париж, които 11ма·
ха на разположение 11овата СЪ·
ветска н европеАСЮI лнтературз,
посещаваха бнбл11отеК11, слеп:·
ваха в уи11верситетн в спец11ал·
ни школи, оформяввха се като
революционери, рnстеха като ле-
нинисти, докато ние се разпра·
вяхме с преследвания, конфн·
скации, арести и затвори и все
пак се борехые според силите
си...- Много поздрави от Георrя
и Васн.,я 1

Георги и Васил 1 Тнн две дуШ!
ни свързваха с миналото и с
бъдещето, те бяха живата 111-
дежда, неутешимата вяра в бпиз·
ката победа.

Още по-ободрително ни деА·
ствуваха поучителните стаnш
на Георги Димитров в тога·
вашните издания на задгранич-
ното представителство на пар-
тията, като, напр., бележитата
му статия от 1937 r.•Уроците
от Алмерня•, която биеше тре·
вога за неминуемото нападение
на фашизма, против който .де·
мократична• Еоропа 11е реаrи·
раше, статиите, в които се че-
тяха първите намеци за пред·
стоящия Оrечестве11 Фронт.

.Бомбардировката на Алме·
рия- четехме - е сериозен урок
за всички трудещи се, везавн·
симо от техните политически
възгледи и организационна при·
надлежност.• •

Завърналите се от Съветския
съюз другари Т. Пав.,ов н Кр.
Кю,,явков ми донесоха не само
специал110 .много ВАраве• от
Георги Димитров, но ми пре·
дадоха и неговия голям 11н·

терес към работата ми, с изри·
ч11ата поръка да се свържа по·
тясно с движението.

ЗнаеАки колко е зает в Мо·
еква, аз се осмелих само вед-
наж да пиша на Георrи Дн·
митров. Поводът за това 64!
следния:

След 9 септември, на първия
грандиозен митинг, станал 11а

17 септември пред съдеб11ата
палата, за първо път се поне·
се ст11х11е11 вик: .да се върне
другарят Георги Днм11тров t•
В отговор на това, председ1·
телствувашнят народен генерал
Добри Терпешев се провню1а:
.Понеже чувам от всички стра·
ни да се нека завръщвнсто на
Георги Димитров, то и вэ 11э·
виквам: Другарю Георги Ди-
митров, ела J• 11менно под това
заг.,авие написах едно стихо-
творне, което 11зпрат11х, пр11ду.
жени с още две септемвриnски
бодри песнн.

И при първата ни среша с
Георги Д111оштров, стрr_ва ын се
на един прием в .До:.? офи·
цера•, първите му думи бяха:- !lолучнл ввшн стихн •..

Твърде голяма бе радо?та,
която IIЗПHTDJX по време 'na
50·ГОДl!ШОИЯ мн п?1тер1туре11
юбилей от поздравнтелвото пи·
смо 11а Геор111 Димитров от
MQCKBD.

В 11ero се каэвnwе меJКJ1у
другото:

.Вашата иепр11м11римост към
враговете 11а 111рода н непоко-
пеблнвв верност II преАВНОСТ
към освободителното дело 111

трудящ11те се, могат да СJtужат
ва пример 11в ):11днте покопе-
ю1я в облаrnв на II шия к 1н·

жове11 11 обществено "'Ул урен
живот•.

Макар н зает с тежката от·
говорпост на народе11 водач,
Гeoprn Дим 1тров 11е веднаж и
дваж се е 1uка вал оо общи •
тср турни и културни въпроси.

А при едuа среща с векол·
ципа лругарн пнсате н, Георrн
Димитров пи прочете доб'ър
урок ва .комуни mче ката .10-
блест 111 писателите•, к1кто н
примерът с крв ивата черупка
и негоА11ата ядка на орежа .••

Тъкмо па негови ВВ) е и
паnътств I пО11учени при т11
еАНП:т&еU ао-проА'Ь118СНтt'J1118
среща, as Ra чатах л:вете си
предизборни аrипн .Наро.1ът
обвинява• в .Сола Кl)'СТИК",
конто аоадигшжа во в .urepa
на враговете п мерка ва
ТIUIIIТ1 ПOIUП'1l'leCICI СТО 11ОСТ,
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пия рожден ден на своя вее-
общо ушжава11 Мио11стьр-nред·
се.11тел, нашият народ прзэнува
едвовремеооо с това 11 негов то
SO rодиш111 обществена деА·
ност, вдъхновявана от високи
11део1111 Н нэпъавена С )'i!OpHTII
борби. Нвй-светъа вояент в тая
обществена дейност е вееъя-
нево датата 9 септевври, която
сааси странага 1111 от страшно
катастрофа, тури край 111 едив
протноо11ароде11 по1111т?1чеа<J1 11

воивршческн режия, върна дър-
жавата отново в ръцете 11а 11а·

рода и разкри широки хорн-
вовгн ва раавигиего на иагери-
авцвта 1111 и духовна ку,пура.

Обновнте,,ната II строите1111а
работа, която вааочна след таи
дата във всички сектори па ж11-

11ота 11е можеше да 11е засегне
н дк'аде•111ята на науките. На·
шата Академия трябваше да на-
пусне стария път на затворе-
ност и 11зо11ираност, за да влезе
в во-тесни връзки с живота на
народа и да вземе по-непосредно
и по-дейио участие в изгражда-
нето на неговата държава.

Тоя завоА в живота на Ака-
декнята започва през лятото на
1945 година и завърши с но-
вия Закон за Академията от
1947 година. Нужни бяха много
грижи и много усилия, за да се
превъзмогнат мъчнотиите, с ко-
ито той беше съпроводен. И ако
тия грижи и усилня се увенча·
ха с успех - това се дължи
на цевното и пълно съдействие,
което се даде на Академията от
Отечественофронтовската власт
и преди всичко от днешния Ми·
ввстър-преяседатеа Георги Ди·
иитров, който погледна на пре-
устройството на Академията
като на явциовааен въпрос
от голяно значение за стопан-
ското и културно развитие на
нашия народ. Трябва с особена
прианателвост да се подчертае,
че както в лични срещи, така
и в министерския съвет и в
парламента Министър· предсе-
дателя Георги Димитров прояви
жив интерес към проблемите
на Академията и че благодаре-
ние на неговия широк поглед
върху целите и задачите на Ака-
демията и необходимите ус110-
вия за нейното развитие, 6Ъ11·
гарската академия на науките
нзлеве от Великото народно съ-
браиие с един закон, който и
дава широки възможности да
работи с успех за благополу-
чието на нашия ученолюбив,
трудолюбив и даровит народ.

С новия закон, Академията на
науките стана държавно учреж·
денне със свой самостоен твор-
чески, организационен и адмн-
вистратнвен живот. Нейният
бюджет, силно увелвчев, се
включи в бюджета на държа-
вата и така се тури край на
онова окаяно материално по110-
женне, в което беше поставена
тя по-рано, когато ограничената
и и не винаги сигурна държав-
на субсидия не и даваше въз·
иожност да предприема про-
дължителва и системна научна
работа. Вече разликата между
някогашните трн и днешните
сто ыилиона в бюджета и по-
казва, каква дълбока промяна
стана с Академнята и пред как·
ви нови перспектнви е изпра·
вена тя.

Акадеwията стана, най-висш
ваучво·нЭСJ1едовате11ски явстн-
тут, а се nредвнжда открива·
нето на такива институти, стан·
ции, опитни бази и пр, и в про-
вввцията, Работата в тия ин-
ститути ще бъде съгласувана
с работата на съществуващите
извън Академията ИНСТИТ)ТИ и
и no тоя път ваучната теорн-
тическа и приложна дейност у
нас ще става колективно и пла-
ново над конкретни задачи, кои-
то развитието на науката и сто-
панските нужди на страната ще
изнасят на преден план. В ни-
стнтутнте на Акадеwнята, гдето
ще се извършва главно нейна·
та научва дейност, ще работят
и научни сътрудници, нечлено-
ве на Академията: там ще се
създават бъдещите научни кадри
от високо кваавфициранв спеца-

ааиств, от каквито ияаяс 11ужда
във ВСl!ЧКI! обаастн 1111 живота.

Особено ценно е nредпоч11·
танего, което вовият закон ва
Академията дава 110 врврод-
Ш!ТС 11 стоввиекн пауни. В ыи-
11а11ото нашата Академия - по
традиция, вавещене 1111 още от
времето на Възраждв11ето 11 11е·

посредно след О.:вобожде1111ето- е задържала вниманието си
най-вече върху исторически, еэи-
кови, етнографски 11 битовн про-
б11емн, а прсслеяите, свървани
с нашата земя, с ириродниге 1111

богатства, със стопанските въз·
яожностн на народа н неговите
проваводствени с,11111, са 611,,и
срав1111п11110 преuебреrва1111. I lo·
саедициге от този недостатък,
от които страдаше цилага 11a-

ша стопанска политика, се чув-
ствува днес особено остро. Но·
вият взкон за Академията СКЪ·
са с тоя недостатък н тъкмо
това най-вече поставя Акаде-
мията по-близо до живота и до
нуждите на народа и държа·
вата нн. Едно щастливо обстоя-
телство, във връзка с тая ре-
форма на Академията, е съвпа-
дането на нейното преустрой-
ство с двегодишния държавен
стопански план, Този план по-
ставя на нашите научни работ-
ници редица конкретни пробле-
ми, чието разрешение изисква
пълнв мобилизация на научните
ви сили. Така, още в началото
на своето преустройство, Ака-
демията получава един тласък,
който ще ускори това преу-
стройство и ще улесни устано-
вяването на здрава връзка меж-
дУ нейната теоритическа и прак-
тическа дейност.

Най-сетне, новият закон пред·
вижда тясно сътрудничество
между нашата Академия и ака-
демиите и научните институти
в другите славянски страни. В
центъра на това сътрудничество
стои идеята за единството на
славянските народи в противо-
вес на всичко онова, което в
миналото ги е разделяло и не
редко увличало в жестоки бра·
тоубийствени войни.

Тия по-важни положения в но·
вия Закон за Академията бяха
окончателно установени в nap·
ламевтврната комисия по про-
светата в прнсътстваето и с дей-
ното участие на Министър-пред-
седателя Георги Димитров. Не·
говите мъдри съвети и внуше-
ння бяха особено полезни и те
предпазиха закона от някои не-
съобразности и увлечения. Още
там пролича неговото благород-
но желание да даде пълното
си съдействие за създаването
у нас на една Академия достой·
на за народа ни, която разра-
ботвайки чисто теоретично на·
учните проблеми - да бъде
същевременно в служба на на·
рода за изграждане на негово-
то щастие и благополучие. Това
съдействие на Министър-пред-
седателя не закъсня да се проя-
ви и на дело; то стана, може
да се каже, всекидневно и бла-
годарение на него множество
възстановителни иорганизацион-
ни въпроси на Академията бя-
ха, въпреки все още трудните
следвоенни условия, бързо раз-
решени.

Процесът ва преустройството
на Академията не е завършен.
Той е свързан с големи морал-
ни усилия и ще струва значи-
телни иатерналви средства. Уп-
равата на Академията се бори
с всички затруднения, конто сре-
ща в едната и другата посока
и тъкмо затова тя цени високо
в.естраваото съдействие, което
получава щедро от Министър-
председателя. Това съдействие
днес е неоценимо, а след време
то ще бъде историческо. Ето
защо, в деня, когато целокуп-
ният бЪl!гарскн народ празнува
неговият бб-годишен рожден
ден - нашата Академия на на-
уките му поднася с особена
благодарност и признателност
своите най сърдечни благопоже-
11а11ия за дълъг живот и крепко
здраве, за да може да продъл-
жн и завърши с пълен успех
своето патриотично II народо-
полезно дело.

УПРJ\ВИТЕЛЕН СЪВЕТ Hf\ вквдвмиягн

Да оставаш настрана, да се мъчиш да бъдеш неу-
трален, значн - искаш или не искаш това - да по-
магаш на наропннге предатели, да помагаш на коварния
фашистки праг, който всячески се старае да провали
историческото дело на 9 септември.

Такава е желязната логика на живота. Това следва
да бъде разбрано от ония, конто имат все още каквито
и да било съмнения и колебания no този кардинален
въпрос.

ГЕОРГИ димитюв

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В РАБОТНИЯ СИ кввинвт В москвв (1934 г.)

Бъдещето на българския народ е неразделно свър-
зано с великия руски народ, наш двоен освободител.
Поддържайки приятелски връзки с всички демократични
народи, нашият народ ще бъде в най-тясна, братска и
вечна дружба с народите на Съветския съюз, защото тя
е основният залог за неговото свободно национално съ·
ществувание, развитие и преуспяване. Българо-съветсната
дружба трябва да проникне до последните фибри в д;j·
шата на българския народ, тя трябва да стане кръв от
кръвта му и плът от плътта му.

"
Не може да има истински народен патриотизъм без

международна солидарност, както не може да има истин-
ска международна солидарност без действителен наро-
ден патриотизъм.

Международната солидарност без такъв патриоти·
зъм е празна фраза, а патриотизъм без международна
солидарност не е истински патриотизъм, а великобъл-
гарски или друг шовинизъм, водещ народа само към на·
ционапни нещастия. Нашата родина може да се развива и
процъфтява само в сътруцничество и солидарност с дру·
гите демократични страни,

Истинска международна солидарност може да има
само при свободно развитие на отделните демократиче·
ски народи. Патриотизмът и международната сопидар-
ност, в пълно съчетание помежду си, са призовани да
служат за обезпечаване независимост, траен мир и безо-
пасност против фашистката агресия за всички свободо-
любиви народи. 1

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГЕНЕРFIЛИСИМУС И, В. СТRЛИН И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ HR ТРИБУНRТR
HR ЛЕНИНСКИЯ МRВЗОЛЕЙ (1936 г.)

Ген.-лейт. RP. лвквгски
ПЪРВИ ЗIIM. МИНИСТЪР Hf\ войнвтн

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И НАРОДНАТА ВОЙСКА

На 18 юни армията, заедно с
целия български народ, ще праз-
нува рождения ден на най-го·
лемня родолюбец, безстрашен
борец срещу фашизма, основа·
теля на ОФ, героя от Лайпциг- Георги Димитров.

Българската народна войска,
от редника до генерала, си да·
ва ясен отчет, кой е днешният
водач на българския народ.

От редника до генерала в
днешната народна армия знаят,
кой е героят от Лайпциг, кой·
то, застрашен от смъртната при-
съда, не се поколеба, не проя-
ви слабост да търси личното
си спасение, а се бори и эащя-
ти честта на своето отечество
и с това саечели славата на
ненадминат родолюбец.

Животът на Министър-пред·
седагеля е наниз от героични
епизоди, свързани с борбата му
за освобождение на народа ни
от ноктите на фашисткия звяр,
в която борба той изпъкна не
cawo със своето безстрашие, но
и с несломимата си воля за до-
веждане де.,ото до победен
крал, опреде11яАки безпогрешно,
както етапите 11а борбата, та-
ка и неliната тактика.

В днешните войни не участ-
вуват малки наемни армии, ко-
мандвани от nрофесиона11исти
командири, а цели въоръжени
народи, с всичките 11м мора11ни
и материа11ни сили.

Нашият народ, а с11едовател·
но и нашата армия, има вече
избран и твърдо установен,
заради неговите лични качества,
свой командир в 11нцето на
Миннстьр-nредседатем Георги
Димитров.

Неговият ane11 - да работим
упорито, за да издигнем армия-
та си в качествено отношение,
за нас е заповед, за чието из·
nЪ11нение ще работим с упори-
тостта и с възторга, с коАто
работи целият български тру·
дов народ за осъществяване
двегодишния стопански П11ан.

Заедно с целия български на-
род- н ар!.IНЯТа на 18 Ю/111 ВЪЗ·
тормено ще поздрави своя ко.
мандир с неговия рожден ден
и ще му пожелае с войнишка
ш:креност здраве, да живее още
много години, за да види на·
пъ.1но осъществено деветосеп-
теыврииското народно право
дело.

външният свят
31\ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Пост1111яllкк тоеа претеtщ,IО3НО :,а·

rпnвиа, аз бър:sам да добав,, че 111·

мnм uъ,мож1юс:т да дам тук 11звц·
ю, от светов11ата npcca, от коtiТО да

се ошu,, К4К uънw1n11т сват е no·

срещнал героичното д-ържа,?е на

наши• съотечестое1111к II Лаllnц„rекн•
процес. А:, :,11а1, че рано 1t11н къс,ю
това ще бъде 11звърwе1ю н тora!III
ще се види, че 11еобикноое111,,т ку·

раж, ноl!то проав11 Георги Дим,пров
при успоо,нrта, при които ? поста-
вен, му спечели любовта и уnаже·
11ието на всички честн11 и проrре-
сио11и хора 11а света. Моата :,адача
тук е м11оrо скрожtа - аз 11скам да
сподели с читатем личните сн впеча,..
ле1<ия от туй, което съм разбрал и
ЦОIIОВИЛ в IIЪJ>Жането на хора от
други страt<и към наши• съотече·
стоеник. Тук трябва да добавя, че
като нося ед1<акво фа'1илно име с
repo• от Лallnциr, аз имах сравни·
тел,ю по·чести поводи да влизам в
разrовор с чужденци за неrо, от·
колкото може би други наши с:ъ1<а·

родници.
Когато през лятото на 1937 rод.

отидох в Париж на психологическия
нонrрес, бях изненадан, до каква
степен бе още живо впечатлението
от Лайпциrския процес у ти• хора,
с които се срещах - а те бяха от
най·различни националности. От раз·
говорите ми с мноrо хора долавях,
че прогресивната общественост на
буржоазна Европа цени високо под·
вигът на Г. Димитров, Но няма съм·
нение, че съветските народи в това
отношение не стоеха по--наэад от
европейските. Тук делото на Г. Ди·
митров бе намерило още по-висока
преценка. Имах много поводи да се
убедя в това, когато през лятото
на 1945 r. за първи път стъпих на
съветска земя и особено след като
останах месец и половина след
академическите тържества, за които
бях отишел. Станеше ли дума за
Георги Димитров, и учени и прости,
и стари и млади говореха с еднаква
любов и уважение за него. Профе·
сорът при Ленинrрадския универси·
тет Е\. Азадовсни ми разказа, че
той бил на опера, когато пристигна·
ла вестта, че Г. Димитров е оправ·
дан от Лайпцигския съд. Предста·
влението било пренъснато и теле-
rрамата прочетена от сцената. Проф.
f\задовски добави, че той не би се
наел да ми опише онзи изблик от
възторг, който обхванал публиката
след тази новина.

На приема в Академията на нау·

юпе 8 М,:,сква а, имах II друr cny-

чall ДII се ?д· 8 ЧIIСТОТО It ВЪ:,•

торжено отношеш,е 1111 хорат11 кън
н?wи• друr11р н сьотсчсствс11ин. Ко
rато си под11110• ръка tt на:,звах
името си, :,а да се 3ano?tt11• с френ·
скн• 11к11деннк f\нд? М11зо11, тoil с
широко отоорNtн очн повтори нмето
ми II ме npиr1,p1111, пред11 да успея
да ну кажа, че оз не съм Г. Дими·

тро!', 311 коrото ме взема.
Че нмето на Г. Д11ннтров е про-

никнало в 11ай·ш1,роките съветски
11арод11н мactt, че тук тoil се ползу·

ва със същата лю5оо н уnаже1ше,
с какnнто се ползува и n другите
слоеве на съветската общестое11ост,
показва троrатепннят случай с вoil·

11иц11 от Червената арми•. През 1944 r.
0 мо• дом ? поставена телефонна
команда от 7 човек11·черое11оар·
меilцн. Доколкото си спомн•м, 11•·

маwе нито един rражданин ме>КДу

TJilX - всичките бstxa селs111и н то
от най-различни страни на простра>1·
вата съветска зен•: един от тях бе
от Сибир, друr от Казахстан, трети
от Украйна и т. н, Ецна вечер бях
изненадан от въпроса им : зная ли
аз, че Г. Димитров имал сестра в
Софи• ? На моят отrовор, че не зная
тази подробност, те побързаха да
ми кажат, че не само знаят то-

ва, но че са вече ходили да видят,
къде живее тя - те назоваха ули·
цата, която аз не помня, но от ду-
мите им се разбираше, че е някъд•
към Ючбунар. От същите научих и
други изненадващи ме подробности :

че сестрата на Георrи Димитров
живеела в малка къщица и че била
на 57 години I

Накрая нека ми позволи читате·
лят да кажа, че възторгът, който
долавях в думите и очите на моите
събеседници от всички народности,
когато ставаше дума за Г, Дими·
тров, всякога ме е преизпълвал с
радост и гордост. Защото чувству·
вах, че високите морални сили, кои-
то той прояви с държането си на
Лайпцигския процес, както и с це·
лия си живот на последователен и
цялостен борец, хвърлят хубава свет·
лина не само върху него лично, 110

и върху страната ни и народа ни.
И в такива случаи често ме е на·
вестявала мисълта, че с победата,
която той нанесе над възходящия
тогава фашизъм, той спечели най·ху·
бавата и достойна слава за нашата
страна. Чрез своя подвиг той стана
възпитател на поколенията борци не
само у нас, но и в чужбина.

ПЕТRО ЗЛ/\Т/\РСRИ
БИВШ СЛОВОСЛАГIIТЕЛ

ПРЕДИ 30 ГОДИНИ
[Jреди 30 години Георги Дими·

тров бичуваше и разобличаваше
опортюнизма в работническото дви-
жение с такъв сарказъм, че сле-
дите му и днес още се чувству-
ват в определяне класовата линия
на пролетариата. Къы тогавашната
радославистка ПОIIИЦИЯ то!! също
беше сые11 и твърд. Спомням си,
че един ден при 11епене на афиши
в кв. Лозенец, мен и другарите
Кузман Сто!lков и Цачо Сяров ни
арестуваха и ни откараха в IV уча·
стък. Не знам откъде се яви Георги
в участъка и започна такава кавга
с полицейския нача11ннк Митович,
че последният не ыожа да си на-
ыери място и се луташе от една
стая в друга. Остана11ите полицаи
се огледаха изумени от тая му
смелост, а ние използувахме сума-
тохата н се измъкнахме, без да ни
съставят актове. Така другарят
Георги ДНмитров със своята сме-
лост често респектираше полицията.

Характерна черта на Георги Ди-
митров беше четенето. През годи-
иите 1909 до 1919, когато бях в
контакт no професии с него, аз го
виждах винаги с книга в ръката.
Четеше вестници и no у.1иците,
когато се движеше, а като седне-
ше на масата, не дигаше глава от
някоя научна книга. Със същата
упоритост пишеше статии и нау-
чаваше чужди езици. Упорит в че·
тенеrо, тоn бе и си остана упо-
рит в работата. Неговият рас rеж
ясно личеше. Успоредно с него, в
печатарския съюз се изднгнdха дру-

гарите, вече покоllници, А11ексан-
дър Димитров и Пана!lот Бобев,
но Георги ги надрастваше всеки ден.

Едно аз не ыу харесвах и ще
го поыня докраll : когато ни дава-
ше ръкопис за някоя статия, било
за .Работнически вестник", било
за .Ново време", то!! все бързаше
н задраскваше в редовете си, до
степен на непрочиrане. Някои от
словослагат?лите отбягваха да на-
бират неговите ръкописи, защото
вадеха големи грешки np,1 корек·
цията. Аз бях му свикнал и малко
по-добре от другите равбирах по-
черка му. Но когато ми връщаше
корекцията, страшно се ядосвах на
неговите поправки. Георги имаше
навика да си поправя мисълта при
корекциите с попъ,1ване на ръко-
писа между редовете, а това ми
създаваше много труд при кори·
гирането. Но за. тон •тормоз" аз
му nрощаваu, защото много нещо
аз и работническата ю1аса, пък
днес и целия български народ, нау-
ч1tхме н се учии от него.

Друга с11абост на Георги беше
прекомерното пушене на цигари:
палеше ги една с11ед друга. За това
му пушене дЯдо Б.1аrоев чесrо му
правеше бележка. Разбира се, ny·
шенето ие му вредеше много. Здра-
вата физика, каквато и?tаше, не му
позволи да рухне и здравия му
дух. И сега аз му желая да бъде
все така бодър, твърд и енерги-
чен и със здравата си •1аркс-ле·
нннска мисъ11 да ни води все на·
пред.

Със средновековното разбиране, което все още има
разпространението у нас, че мястото на жената - това есамо домашното огнище, че нейното задължение се из·
черпва с грижата за мъжете, децата и къщата че же·ната има дълги коси " ' "

, но къс ум , е необходимо единпът завинаги да се свърши. Мъж с такова отношение
къ? жените е недостоен да бъде в културното обществотон е непълноценен г '

ражданин на нова отечественофрон·товска България. Ние не трябва никога да забравяме чесамо със своите майки, жени, сестри и дъщери ще'мо·жем да закрепим онончателно историческото дело на 9септември и да го доведем докрай за благото на нашатапрекрасна Родина.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ



Специален пнст

видни
Основопо.1ож11111n,т на ОФ, М11·

, 1стър-п;едседателят Георги дн·
яигрсе, е 11зрастна,, 11 се е създал
по пътя 111 непрекъснатата борба
ва социална правда. Безспорно из-
m,•1ващ во111 11 енергия, тоn се из·
1111ra в 11эn бур11аrа епоха на чове-
чеството до висотата на сяел ре-
волюционер II рефорявтор. Него-
вото 11ие ще бъде дълбоко поп-
чертано от исторнята, която ще го
отбележи в сгранипиге си като
голяма 1111•111ост.

ЕЛИН ПЕЛИН

Стоял съм 11а страна от попити-
ческия живот II затова в миналото
не по о II а в ах отблизо сегашния
М11ни:тър-председате11 на България
Георги Днвитроа. Знаех само, че
с ед1111 от нэпькнглиге водачи на
работ1111Чеството II негов любимец,

Духовна връзка добих с Георги
Тlиинтров по времето 11а шумния
Jlallnниrcки прщес. Тогава той ми
направи впечттление с необнкнове-
ната си сяелосг да нзлезе на пву-
боl! с едно такова самоуверено
движение, каквато беше хитлеризиа,
и да излезе като обвинител и със
съанание аа превъзходство. В тази
смелост на Георгн Димитров ав
почувствувах и силата на работни-
ческото движение, от чието име
излизаше той. Ав неволно почув-
ствувах гордост от това, че българин
изпъква като международен пред-
ставител на това движение.

Но още по-силно, като българин,
ме трогна и ме сближи духовно с
Георги Димитров неговата я р к а
защита на българската национал-
ност. Toll се гордееше не саио като
принадлежащ към работническото
движение, но и като син на малкия
български народ. Обикновено се
мислеше, че комунистите са безо-
течественици, не държат на своята
националност. Предизвикан, Георги
Димитров ивгъкна пред цял свят
историческата преднина в културно
отношение на българския народ: ко-
гато немските господари са се pas·
говаряли на роден език само с конете
си, българите са имали трета по
големина книжнина в Европа.

Следващите десетина години при·
видно отдалечиха Георги Димитров
от нас. Оказа се, обаче, че тоя нито
за миг не е преставал да работи
ва своята родина. След 9 септ.
1944 г. ва нас стана ясно, че в
основата на нашата широка съпро-
тива срещу германските окупатори
е стоял пак Георги Димитров. Сега
вече Георги Димитров е позна r на
всички. Toll стои между най-едрите
политически фигури на съвремен-
ността, а у нас е единствен. Ние
трябва всички б,1аrоразумно да при·
внаеи, че той, със своя широк по·
глед и политическа предвидливост,
е единствената гаранция днес ва
мирното и без сътресения раввитие
на нашия живот. Като човек на на-
куството, аз не мога да не отбе-
лежа с радост и големите грижи,
които Георги Димитров отделя ва
развитието на науката и изкуст-
вата. За пръв път изкуството бива
добре подкрепяно у нас и правил-
но насочвано към реализъм.

Пожелавам вдраве и още дълъг
живот на излезлия ив народа и ва-
с11уже110 ваел мястото на негов
водач Георги Димитров.

Проф. ствевн ивннов

Пиша тия редове не варади Геор-
rн Дн литров, който 11е обича да
го хваляг, а заради ония, конто го
в11аят само ПО им? И - г11авно -
за да изкажа дълбоката си почи r

Чекъм него и към делото му.
той поведе пръв напредничавите
люце в Европа на борба против
фашивыв, това го внае вече цял
свят. Известно е и това, че roll ос-
нова Отечествения фронт и стана
слънце, около което се задвижиха
планети re и 1111анетоидите на ново
битие, на ново съзнание, на нов
живот. Нашите богаташи 11 техните
приятели се бяха иаплашнли, че
l'(opr11 Димитров ще комунизира
Бьпrария, н шушнеха, че нашата
страна щяла да стане .сляпо чер-
во, валеиеио ва Съветския съюв".
Това, разбира се, не стана. Вели·
кият държавник внаеше най-добре
от всички, че нашата държава още
няяа сили да проходи по пътя на

социв.шзяа, а комунивиа е ва нея
санскритски буквар. Когато най-ве-
ликият съвременен бъ.1гар,111 носе-

ше в Лнписка вериги, ние тук се

препирахме, дали чрез .еволюция•
111111 чрез .?вопюция• трябва да

се осъществ11 11oui1я cтpoll. А Георги
Д11,1нтров раэреши rениа11110 въпро-
са: бе I да 11зм1111еw необход11w11те

5,000 говини • еволюция •
11 без да

потопим България в кърви: е на

•ревоаюцичтв", повият ред nonдe
и се 11а.1ож,1, защото го извоюва
спяотенияг варол На пооnравю1
вел11кня бы1гар1111, чийто ыозък е вв-

pentcтp) 11:1.1 В 11an тънки re Cit гънк«
вснчьн 111> н, ния, стр3.R81111>1 11 бор-
бtl 111 11а11111я 11аро.11, 11 чието сърце
се не оtука 11р11 Tl)IIKO&a необ11к1?о-

вени 11реи.11ее.1111111, 1 продъ1жnва
An туnко 113 БьnraptOI. Ако HIHIIWC

дуwн АВ иаразия J,:8КТО трябаа 11е-

Г0D0ТО ве1111Ч1•е, иек• поне се пре-
КJIOII tN Пред 111!1-0 11 му ПOЖCJll,:}I

Щ8СТ1111ВО Al, гоаетне.
ННКО/1#\Й Р#\ЙНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ
Георги Пиннтров - нwе ?

ляяо Н Dt-1111(0, спояенввано С ЛЮ·

бов и възторг по цялото земно
къ.,бо; борец, с който се гордее
всеки българин и веячки трудещи
се; човек, оа когото )11/ е не·
ловно да нзкаавзн даже възхвала.

Нека дълг.: години води все та·
ка блестящо кормилото на нашата
любима страна и слави Работни-
ческа партия I

СТОЯН БЪЧВ#\РОВ
Н/\РОДЕН 1\РТНСТ

- Не казвайте .•?алка • Бъвга-
гария, - ми рече преди тринадесет
години в Прага известният чешки
поет Витевслав Незвгп - България
даде на света елин голя" човек:
Георги Димитров I

От тогава до днес е бездна от
време - не поради числото на
изтеклите години, а поради оня
смея тласък напред, който иввед-
нъж обнови страната ни и чиято
двигателна сипа беше невидимата
ръка на Георги Димигров,

Обновата пробуди във нас не·
подозирани жизнени сили, а roll
се завърна. И както не е защища-
вал на процеса в ЛаJlпциr себе си,
а правдата, така не доllде за себе
си, а дойде да ни донесе своя
опит, своето достоинство - дой-
де да ни запази от самите нас, да
уравновеси нашите живнени сили,
да ни тласне напред, когато искаме
да спрем в недоумение и недоверие,
да облее със бащин,ка обич деца-
та ни, да погледне с радостни
очи на всяка наша културна проява.

Един от румънските делегати на
конгреса на българосъветските д-ва
ми кава : .за нас Георги Димитров
е историческо лице и ние не внаем
как да се приближим към него.
Щастливи сте, че е при вас I"

Да, той е при нас. И ние сме
при него. Свързваме живият любим
човек със неговата историческа лич-
ност и усещаме, как нашата .мал-
ка" страна и ние с нея, навлизаме
в историята на човешките борби
ва правда.

Бурно и тежко време, а как
осмисли живота ни, как вдъхнови
творческото ни депо!

ДОРf\ гввв

Дружбата и братството между
селяни и работници, боевият съюз
между тези две главни основни
сили на Отечествения фронт са
били винаги скъпи ва Г. Димитров,
и тoll не само е работил и работи
за техното все по-здраво укрепва-
не, но е удряп жестоко върху все·
ки, който с действията си е по-
мрачавал тави дружба или се е
опитвал да я разколебае ва проти-
вонародни интереси.

.Историческото депо на 9 сеп-
. тември - казва Г. Димитров -
е депо преди всичко на съюза
между работници и селяни - гръб-
нака 11а ОФ. Тоя именно съюз е
главната гаранция аа осъществя-
ване до кpall програмата на ОФ.
Затова да ro пазим като веницата
на очите с11 и всестранно да ro
укрепваме•.

Днес, когато ще празнуваме 65
годишнината от раждането на Ми-
нистър-председ?теля на народната
ни реnубпика, ние имаме дългът
да чествуваме не само името на
Гeoprn Димитров, но и неговото
депо, не само борческия път на
едни голям народен водач, но и
вдъхновеният защитник на друж-
бата между селяни и работ,шци,
обединителят на надеждите на тру-
довия народ от сспа и градове, за-
щитникът на селско-работническото
единство и боеви съюз - гаран-
ция ва осъществяване до кpaJI про-
грамата на ОФ и на/I-сигурният
пост в нашето обществено истори-
ческо развитие.

В#\СИЛ Пf\ВУРДЖИЕВ

За пръв път имах случай да
видя 1·еорrи Диинтров през 1944
година в неговото жилище извън
Москва, всред една обстановка на
•1ноrо к11иrн и борческ? спомени.
Останах изненадана, че той, която
е ж11внл толкова много откъснат
през 11ос11едн1не rодини от нзшзта
странJ, прояви не само го.,яи 1111-

терес, но и го.,нма о,ведо"еност
?а нашия кулrурен живот. Но то·
гавл сн пом11с.1нх, че може би твър·
де rо11яиия 111пере:, коАто проявя-
ва, се дъ.1жн II на обстояте.1сrвата,
че като любезен домакин, тоR 1!3·

бира те!>I& на ра:?говор, която 1111-

тересува 11u-отб.111зо 11егов11я с ьбе·
селн11к 11 гост .

Днес, обJче, коrато е ту,; м.:жnу
11 с, в11Жд&11, че той отделя вt111ма-

1111с 11е само sa по 1ит11•1?с?1111, 11ро·

фec,t0t18.11111.11 И СТОП?НСJ(;t ЖИIJОТ 118

страната 1111. Неrошrте 11 tтере,;и са

деn,тви1 е.11ю вс1.?РJ111111. И къ,.,
иаА·ИЭЛklТI, 11an-нeJt18ЧIIТO:Mta оро-
11113 111 наuшя куптурен JI\НВОТ тоR

С радост се ОТЗОПIВЗ б11по С J!ИЧII!

ср.ща 11.1? с п11смо II те.1еrраvз,
В тоаа отношешsе тоА се от11.-1sа
ОТ BCll'llill ДО eraw1111 М ШИСТ'ЬР-

11релсел1rел11.
#\НН#\ 1<#\МЕНОВ#\

Зf\ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГЕНЕРАЛИСИМУС И. 13. CTF\111-iH Н Гt.ОРi"И ДИМИfРОВ НА ПЪТ 31\
П/\Р#\ДР. Hf\ ФИЗКУЛТУРНИЦИТЕ В МОСКВ#\ (6 ЮНИ 1936 r.)

Нашият народ се нуждае от истинска народна ху·
дожествена литература като от хляб и въздух, от такава
литература, която с дълбоката си правдивост и висока
емоционалност ще издига културното' и идейно равнище,
ще развива преданост и любов към народа и Родината,
ще усилва омразата към фашизма и към всички народни
врагове, ще бичува всичко гнило и разлагащо здравия
народен организъм (паразитизма, вулгарния кариеризъм
и дребнавото егоистично политиканство), ще очиства
българския въздух от миазмите на великобългарския
шовинизъм и на всяко мракобесие, ще разпространява
любов към истинската наука, ще поощрява героичните
подвизи в областта на труда и културата, в борбата за
защита на народните свободk и права, ще възпитава чув-
ството на славянско единство, на международна соли-
дарност и вечна дружба с нашия освободител, великия
съветски народ.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

СТf\ЛИН, К#\ПИНИН, ВОРОШИЛОВ, Г. ДИМИТРОВ, 1\НРИ Б/\РБЮС
И К/\Г#\НОВИЧ (7 НОЕМВРИ 1934 r.)

Иъ?а политически мъже, васлу·
жили неоспорван авторитет в сво-
ите партии. Но не всякога тови
авторитет е ивпо1зуван ва общо-
народно добро. За ща ;тие на на·
родите, обаче, има и такива поли-
тически мъже, чийто авторитет
прескача рамките 11а парти.1та 11

добива всенародно признание. Та-
кива политически мъже градят епо-
хи в историяrа на своите народи.
Особено, когато техния авторитет
израства в тежко и преходно вре-
ме, 1<ато днешното.

България II бъ.1rарсю1ят народ
,а щастливи, че имат такъв нео-
спорван автор,1тет като М-р-пред-
седате,,я Георгн Димитров. Израст·
нап от 11иви11нте нз народа, него-
вия автор11 гет надхвърд11 рамките
на партията, на която с11уж11, 11

отиде още по-далече - 11адхвър-
.111 рамките на страната, 11 името и
авторитета му добиха междуна·
роо.110 пр11знз1111е. Когато трябвзше
смелост, Георги Дн)tнтров я им.ше
IIBll·MIIOГO; когато 1 рябваше WЪД·

рост, Георr11 Д11м11rров беше 111n-

мъдр11я; кога ro трябваше да се 110-

сят тежю1 оrговор11ост11, топ с до-
сrо1111сrво ri1 пое 11а сво1rте п.?ещи.
З1ра111 туn Георг11 Дн\111тров не е
у•111те.1 и вожд са110 111 БРП (к},
о е вожд 11 ) •1 ,те 1 111 бълга рск1111

народ, вач 1т1н от отруде11111е 11а-

род11 в света, прю111т от световна·
та де.\1Окр1ц11и. Не1(8 IOI 6 ьде, ишв,
uраз, б.:IАър II дълrо.,е, ti! ва на·

ше добро, о.а оброто 111 стрl!!Jта
11 наро.11, 8JI ) спеха 1111 деw?;р1-
ц11Я111 в света.

ТР. М. ДОБРОСЛ#\ВСКИ

Политическите во.1ачи на пръв
поглед са свървани само с настоя-
щето, в коет.1 участвуват пряко и
което те преобразуват съобраз:tо
своя темперамент и основни re твор·
чески идеи на вр?мето си. Тяхното
лице 11вг11ежда обърнато напред.
Ве.1ичи11ата 11м, обаче, проличава 11

се налага С8'1О тогава, когато те,
тъкмо напротин, се nvказват на·
накпонни да видят през настоящето
неговите далечни nраде 111, на които
то е рожба. По 1оз11 нач.щ свър-
зва 'lки днешното с вчерашното, те
11з ?ава r грижа ra си да дадат на
своето де.10 по-широко оправдание,
а на амбицията си белега 11а при·
емствеttостга. Безспорно, 11ашият
Мню1стър-nредседатеJ1 Георги Ди·
м11 rров 101а тая грижа н притежава
подобна амб щня. С това тoft дава
да се разбере, че за него държава
11 народ са 11е11з•1ет10 11 от1111•111·

те,,но цяпо - ж11во в м1111а.1ото,
безсмъртно в бъдещето. Негов11те
уснлtrя изглеждат нзсочеш, н11е111tо

11атdтЪК сега; npe.'111, те добиха своя
пъ.1е11 11зраз В BIЩIIТ8T8 wy Iii бъ.,-
гарск?т• 11арод11,,ст 11 111 К11ри10-
1етодневската mtсменост пред съд,

в Л 1nпuиr. ДостоАните II cwe.111

дум11 на Георn, Д1111итроо 1,е могат
дn бълат аабраве11н от 11икоА бъл-
гарин и, наn-вече, от бЪ11Г11рск1111

n11aire11, 11 тоn не wоже II не бliва
да скр11е прел него =та блаrо-
дарtюст, особеlю Aitec, 111 рожден-
ШDI IIY ден.

СТ,Э #\ГОРЧИНОВ

Трудно ю1 е .111 нзразя с д)'ЮI
чувствата на В'ЪЗТОрl' \..DII ед1ш бо-
рец за свобоu и деиократнчност и
nржавtrик от световен wасщаб.

В лицето ua нашИJJ Мнн11стър-
председате11 аз В11Жда11 гаранция
ва кy:rryptПIA напредък, ва про-
цъфтяване на Dашето изкуство. При·
рэвняването на Художес, вената акв·
деw11я с У1rnверс?пета е ед1111 акт
от ro.,яwo културно II обществено
значение, коnто показва, че във-
гпэвнваното от Георги Дю,1н1ров
правите.1ство премина ю,w де.10 в
ссъществяване на своята ку.,турно,
просветна програма.

Като внрРам, че грии.нте за на-
шето м.,адо 11зкуство ще продЪ11жат
в същия дух на де.,ов1посr, аз по-
здрзвяваы Министър-председате,,я
и wy поже.?аваи вдраве, сн.,а и дъ.?-
rоденствие да внд11 вснчк11 1111одове
на свсята дългогодишна самоот-
вержена борба I

Проф. НИКОЛ#\ М#\РИНОВ

От дъnrи години съм член на
управителното тя110 на Съюза на
артистнте и на театралните спужн-
тепи и неведнаж съм чувап да се
мълви всред театралните средм, че
11рославеното ние на днешния пръв
миннстър на България е свързано
не по-малко с театра1111ото депо у
нас. Правило ми е особено с1U1но
впечатлен11е, че и сега, когато тоR
е толкова много загрижен ва съд·
бините на нашето отечество, пак
намира време да прояви голямо
внимание и кы1 народните театри
в страната, •1ието положение се е
чувствитепно подобрнl!О след 9 сеп-
тември. За тоя негов жив интерес
към театър и арт11сти, всички ние
можем да му бъдем само бпаrо-
дарни и да му пожелаем от сърце
здраве и бодрост ва неговия шест-
десет и пет годишен рожден ден.

и.димов
Зf\СЛУЖИЛ IIPTHCT

Щ?стлив се чувствувам, че имам
възможност да изкажа своите бпа·
rопожепания на великия българин
н мъдър държавник Георги Дими-
тров по спучаl!и 65-годишнината от
неговото рождение и да му изра-
зя своя възторг и своята благо-
дарност за оная голяма роля, която
изигра във въвраждането на наше·
то музикално изкуство, като му
създаде условия, за конто дорн не
можехме -и да мечтаем в м.1на-
11ото.

Горд се чувствувах в чужбина,
когато чувах името нэ моята ро-
дина да свързват с името на Геор-
ги Димитров, и то от на!l-видните
хора 11а науката и изкуството.

Разбрах, колко се издигна пре-
стижа на България чреа него.

Неговият борчески дух ще вдъх-
новява нашите творци завинаги.

Пf\НЧО ВЛ/\ДИГЕРОВ

За първи път се възгордях, че
с ьм българин, когато, като ученик,
прочетох за Хилендарския отшел-
ник Паисиl!. За втори rrът, вече
мъж, изпитах същото това чувство,
когато от Лallnциr г,1асът на бо-
реца срещу фашизма Геuрrи Ди·
митрJв му нанесе първия съкру-
шителен удар и разнесе славата
на бъnrар?кио и?·е по цялото зем-
но кълбо. И когато сега пиша за
него, с в,лненне се питам : - как-
во мога аз, об11кновен11ят човек, да
кажа ва едни великан на човеш-
кия дух? Хвапебсгвия - не. Те
са пауновите пера на всяка пре-
ходна зе:11на слава.

Mora само да благодаря на съд-
бата и да се гордея, че СЪ\1 не-
гов съвременник и сънародник.

н. икономов
1\РТИСТ ОТ Н/\РОДНИR ТЕ/\ТЪР

По случзll 65-годншюtя рожден
ден на Министър-председате.,я Г.
Днъш rров, арх11rектур11ата коле-
гия СИ СПОМIIЯ ва неrов,пе IIBЯB·
лення относно ж11.щщет<> на бъ.1-
rарския трудов народ рзбот-
ника и сепя,шна. С огорче1те, което
пада тежко на всяко патрнот11чно
българско с,,рце, тоА констатира,
какво тоя трудов работ11ИК 11 селя·
111111, коRто представпява гръб ,ака
на бългзрск11А народ 11 118 неговото
стопанство, коn ro тdор11 wатср11а.1·
шrre б11зrа, живее в жилище II ус·
повю1, които са отрицание 111 вся-
каква куптура II човечност. Л си·
111rre ?•У са тъn необход111111 аа 11а,

граждан?то на wатер?а11111та ку.,-
тура 11а 11аш11я народ; тик си 111

тряб II да бъда r съхра11еш1
yдB'le111t I

О rечественнят фронт постn1н 113·

чалс.то 11а юrраЖда11ето 111 1tашнте
работюt'lескн селища, нв нашето
се.,о и на неговото кооперат11в110
аеwеделосо стопэ1sство. Нне, бъл·
гарскиrе 1рхнтект11, дълбоко ВIIP·
в1ие, че в е1но иного б,,u131,о бъ-
деще, под гplliкиre н мъщюто pt.·
1iОВО.'1СТDО на rrьршш отеч .стаеuо-
фроurовец Г. Дк,штров, ще бь-
ur IIЭfpl.ltllll о6р., ЦOBII :11(1\; нща
8а ШIIПНТС работl IIЦII N ceJ!Rllll.
Неговн1е Jlyltll BCIIKOГI Cl СМД·
Вltat ОТ .1е.,1.

Rp11, К. НИКОЛОВ
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Новmrт уnравпте.,w съвет ua
Съюза нз художюпurте в Быrapmr
трябваше да се предсташ1 на
Мнl!ИСТ'Ьр-nредседате.111 и да му
връчи хуАожествево l!ЗJ)!liorm IA·
рее по c:..yчall пров1sr.11аtането
му ОТ ОТ I 6-11А pe,д?II l(Olll'peC В3
nочете11 председаrе,? 111 СЪIОЭI. rова
беше първата ин cpe;na с uero.
Bneчar„tiпieтo, което м11 RIПJWIII
бе, че тoll е бо.11ър и енерr11че11
че всестранно е вап03нат с НIШИТ;
работи в съюза. За начерт11!1!11 ве-
rо.а.ише11 ,.,.опанскн маи казз че
ше бъде НIПЪIIИО (XL'IIIЗRPIII и 'още
NIIOТO друп1 Пpl.'llnp!IIIТIIJI ще 61.д.ат
11Зrrъ.111еш1. Обаче, едно нещо, ?..-оето
не можем да 11Зnъ.11 нw, rовз е, че
трябва дъЖl! нз стра11ата..

За щастие, об?че, н тоu се 10-
rrъ.,нн така, както беше по е.?зно.
В 1882 г. е ро,ен Мшшстър-пред-
се?ате:?я, в 1882 съм роден II аз, ном щастие тоn wн нanpams в ечат-
.,е,1ие, че е ПО-ЪUJа.!1 11 по-бодър,
в?пр,ки nреж11вя11ото от 11ero бур-
но време, с ыного нссrодн в бор·
бите, конто е води., sa свободаТВ
11а нар,да.

ТоА е liеобход11ыост за страната,
11 затова му поже.uваw моого още
години да жнве?, да бъде все 'Та?а
бодър 11 вдрав, да продъпжава да
твори б.,ага за иар>да.

RЛЕКСRНДЪР 1'\ИЛЕНКОВ
'1РЕДСЕД/\ТЕ? HI\ СЬЮЗ/1 1111

ХУДОЖННЦН'Е

На 18 юни т. г. Мин11.:тър-пред-
седате.1ят Георrн Д11w11тров на-
вършва 65 години. Тая годиш-
нина съвп1да с го.,яwото събtsтне- двегодишния народостопа11с1,и
план, в центъра на коllто стон liЭ·
rраждането на нашата 11ндустр11я.
Известни са грижите му за nра·
вмното, не c,i"o техническо, но и
социапно н естетиq110 юrрuкдане
на нндустриа.,ннте сrр>ди, в които
главният фаk-тор е човекът.

Архитектурната кo.,er11R ще ра.
тува с всички сн.,н ва осъществя-
ването на това депо, което ще до-
несе щастие и бпаrоденствне на бъл-
гарскня народ II радост вз бъ,1rар-
ски? работник, коАrо ще твори в
хнrненични и красиви сrр.1д11, с по-
вишено самочувствие II при успо-
ВJ!А, кои ro ще нама.,ят физическото
наnрежен ,е и умора Ii ще доста-
вят радост в работата,

#\рх. ИВ. ДRНЧЕВ

Радвам се, че пюt5имият 1111 Ми-
нистър-председател Георги Днwи-
тров посреща своята 65-год11ш-
н11на здрав и бодър. Ние всички
добре 11ознава11е неговия труден н
гера11чен път за извоюване свобо-
дата 11а изсrрадапия бълrар,к11 на-
род. Сега, когат.> ця.,аrа род11на се
за.1ива от труд,>вия 11оде?1 на на-
шата ?,ладеж, аз чувст умм, чt
се слагат здрави основи на бъде·
ЩИR живот, В ко!I •о 11,TИHCl(lt ще
разц1,фнс нэкусrвото.

ИЛК/\ ПОПОВf\
/\РТНСТК/1 ОТ HIIPOДHI\T/1 ОПЕРI\

Всяка rо1111шю1на, свъ;,зана с жи·
оота и развитието на 11сто;э11ческа·
та .,ичност, е С111ур, коnто отбе·
ля.шз 11е с1мо rра111щ11те 111 неn-
ното дело н степе?па на н?n11ото
вначенttе, но същевремен110 отбе-
лязва и степента на разв11 rне 111

обществото, 11з.1ъЧ11nо от себе с11

истор11ческа ra .111Ч11ост.
Българ.юtя т народ нзл-ьчн от

себе с11 величавата фн ура tta
Георт Днм,пров, че.шият борец
за свободата на човечеството н
ва свободата 11а св DR изрод, 11 ro
превърн> в сичоо.1, коАто дне: го
обединява и вдъхновява.

Геор 11 Днмн тров 11эград11 своето
де10 върху нужднrс на своя изстра-
да., народ. Затооа бмгар?кият 111-

роз. wy повярва, тръгна c.1e1t не·
го 11 превър11а неговото депо о свое:
,111-11ю. По 11ътя 111 това вз11111оот·
иоше1111е wежду n!l'ШОСТ н 11арод,
по rrътя на тазн общ11ост, б!lu
осъществеин в 11еверояr1ю крзтьк
срок осноо1111те структур1111 про-
1,1е,щ в дърмав1ш1, nо.'ПlrнчесюJА,
CТOIIIНCICIIA II куптур1111А Жll!!ОТ IUI

нашата стра111, бяха усвоеш1 нови
uт11оше1111А in.11 хор.?та II ж?1юта.

1·coprn Д11w11Тров се бор 1 88
сооб?дна IIJ быrарскн1 111род,
конто до11есе и свобо.:?ата 113 в::с-
к11 отде?t11 rра1КU11и?. аа сувере-
msтет.а 111 държавзта, за 11ез1ан·
CHIIO стопаm:тво - CltГypell oa.,or
ва uарод110 б 11rоде11ста 1с, аа 1.1рза
.wнроr.,ед, шир.жа просвета 11 Cit·

rур11н познаю1>1 - гаранция 88 mt·
сока II тра11113 1,,-у11турз.

Д11ес Гeopns Д 11111тров желае
да mwi веех I бьлrарпн. освобо-
дrн от робска серои., 1ост, с: 11sco о
l!JLIO'illn rава, саwо)-вереио Al ID·
rpl*.11.1 б.urоде и:твието 1? С11О1П'8

страна.
Лроф, ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ
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Спец•апея п11ст

сгвпин, КУЙБНШЕВ, Г. ЛНМНТРОВ, ВОРОШНЛОВ, квгннович Н
МОЛОТОВ (ФЕВРУRРН 1934 r.)

Подполковник ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

ВДЪХНОВИТЕЛ И ВОЖД НА ПАРТИЗАНИТЕ

Какво бе Димитров за нас, пар-
гязаните ? 81(Ыновител, знаме, вожд?
Да, тон бе всичко това - и още
нещо; тoll бе наш рругар, когото
ннкоrа не 6,охме виждали и все пак- беь,е в .Jnt с нас, ежедневно в
радостиге ни и, особено, в часове
на изпитания,

Само този, който е участвувал в
пертизанското движение, може да
има истинснв представа за трудно·
стите на борбата - при нашите,
българските условия. Най-сигурното
оръжие срещу тия трудности бе мо·
рапно политическата и нравсгвен гга
сипа на партизаните. Тази сила иде·
we от нашето гордо съзнание, че
продъnжа"8ме депото на Ботева и на
Левски. Тя се крепеше на твърдата
вяра в командирите и попнтичесннте
комисари, които водеха отредите не·
посредствено в боя, е политически-
те акции, в лагерна обстановка. Но
ТОВ8 не бе достатъчно. Може бор-
бета да е велика и свята, А но това
още не е гаранция за нейния успех.
Може един отред да печели отдел·
ни сражения, но това още не значи
че е осиrурена общата победа.

Нужна беше и една вяра, че бор·
бата за цsпата страна се планира
н ръководи умело, че голяната бит·
на ще бъде спечелена, че има един
вевин "4Оnек, който знае къде ни
води н как да ни води.

Тази вяра беше Димитров.
Ние вярвахие в Димитров, защо·

то всеки бе тръпнал от неговата ве-
лика побеав в Лайпциг. Ние вярвах·
ме в него, защото знаехме, че той
е съратни« на великия Сталин. Но
и нашата ежедневна борба все по·
вече ни показваше нъдростта и ве-
лнчието на неговото ръководство.

Незабравими са минутите, които
сне пренор88ЛН, събрани кра? ра·
дноапарnта.•внимание I Говори на·
родната радиосганция .Христо Бо-
тев •1 Тоз, който падне в бой за сво-
бод?. то t не умира I" Ние цепите
сме с ух, гърдите се вълнуват и за·
дъ."tв:!Т. и всеки тръпне от този глас- могъщ nовеп,пеле11 н правдив,
Н всеки знае : това са думите, с
1СОНТО Дим tтроо ни привегсгеуеа,
ТОВА са вегсвяге дирсктиn.и, това е
неrо?та в•ра в победата. • Не един
човек or народа ни е уверквал, че
течно Днмнтров rоворн по радио
.Хр. Ботев". f,\нозина от нашите
боllци сыцо в•р113жа това. В съзна·
нието на t14рй.:1а Диюrгров бе из-
рас:тнап като пр>1на:1ен геро!Иiоrатнр,
и негееияг rr.ac можеше да бъде
само такъв, нахъвто бе гласа на го-
ворнтем ОТ PIIAИO(:TQHЦll!ITa •••

l<OJIIIO правдиви и нужюt бs.ra ди-
рекmвите на ДНю!Тр08Ската рuно-
с:таНЦ1111. Те ни спужиа като ръко--ство 311 дt:11<:тию?, особено, коn,-
то &tllaXмc откъс:нати от по-rорния
IШ!б.

На нас, nарТИ3;mнте от •ЧааАар",
аюt111'11 ни nнncиwe оръжне. Т'ЫСМ1О

11ОСТ'W<К.Ос боПuнте - 11О11.:!ат ,_,.
Н пам HW>U 311 IIСМЧКМ I Вечер J)8АИО
.Хрис;ю 6отеа• веее : •Орыше НМ3
у в;н?га I бкltте ro и се 8ЪОрЪЖВ-
NАте I Борбата МО3<е да ее UПО'lне
С IICIIЧIIO - еъе ШКJ1О, С НОЖ, С
и.ещн 1" Бодцнте спуwат н мuо
с:vшение saиrpu4 у юкои: как ще
tu.'!;Ua)te вра1'11 Cll>CO С 112IIOIUCO n;.:r
IOI ? Но с:пц 112.од АеИ И дру-
nс, IIOПIТO ПО'IТН С 1'1).'1)1 ръце СЖ:
113е! ТИ трофеи ор,,,юtе, ПOIIJI•

;::iaщ1U ТФ1.1 : .Е, IIA•
т ОТТ'О8Орf1 с; wиро1Са

Праз е Дю,нтроаl" Toll
собс:nlен оnнт :, iae,

.1р<1rте ш кашмw

вожд: той ще вярва в него винаги.
R няма по-силна вяра от вярата на
боеца, родена в боя ...

Спомням си особено ярко една
есенна утрин. Четата се връщаше
от акция. Уморени, не мигнали цяла
нощ, ние преплитахме крака по би·
лото на Етрополския балкан. Изве·
днаж, навлизайки в гората, нане-
рихме хиляди малки броwурки, пу·
снатн от самолети. Бойците се ожи-
виха и почнаха да ги събират. Каква
радост за нас : това беше статията
на Г. Димитров .Пътят на Бълrа·
рия", поместена в „Правда" от 13
септември 1943 година I В нея тон
убедително доказваше, че пътят на
България е въоръжената съпротива,
че немските войски в България но-
гат да бъдат обезвредени, стига ар-
мията и всичко патриотично да се
присъедини към започнатата от nap·
тизаните борба. Тази статия бе за
нас и пресне информация, и ръко-
водство, и вдъхновение. Скъп гост
бе дошъл при нас, и в тая утрин
бойците, макар и капнали от умора,
дълго не легнаха, а събрани на rpy·
пични оживено и радостно четеха
Димитровското слово . . . Събраните
екземпляри от статията ние равне-
сохме по селата, нъдето потайно, от
ръка на ръка, е вървяла Димитров·
вената вест, за да радва и ободрява
народа ...

В тежките дни на пролетта 1944
година Димитров ни оказа неоценима
помощ. В резултат на проведената
мобилизация, врагът беснееше по
селата: интернирваше близките на
партизаните, гореше къщите им, из-
биваше нашите ятаци. Една част от
бригадата бе разбита. Блокадата бе
жестока, почти целия месец май ние
гладувахме, врагът бе по стъпките
ни и в ежедневни сражения откъс·
ваше скъпи жертви от нас. Съмне·
ннето гризеше някои от току-що из-
лезлите, неукрепнали още партизани:
нужно пи бе да се провежда моби·
лизация, не дадохме ли много жерт-
ви, дали народът - наплашен и по-
тискан жестоко - не ще спре бор·
бата ? Не беше лесно за команди·
рите и политконисерите да вдъхнат
вяра в раэколебанвте, макар те да
бяха единици. Н тогава името на
Димитров ни идваше на помощ: но·
гвто .ги убеде,не, че но5илизацията
е проведена по негово нареждане,
те се обна?еждwва,а и, накор труд·
ностите да ги гнетеха, понасяха
всичко с твърдост, эвквпяваха се,
ставаха истински бо;\цн ... Събития·
та н тук потвърдиха думите на Ди ·

"итров; колкото по-жесток бе врага,
тслнове пЬ се рвзрастваше борбата,
п11д11алите жертви приэевавахе нови
борw, в нашите редове, и победата
бе ЮВОIОВ8На. ,

Когато парnоаннте казваг, че са
rотоан да m,рват със caow Геортн
Дюurrров на живот и на смърт,
ПроН3наат кпетв4, която вече са
юm,лннпн в битките н KOtlТO :ще
ръ11О8ОАН оста 1аnите Ж1f11И през це-
.nм• нм жквот 34 тv:ж е голяво,
IICТHНC:ICO щастие 118 Поздр8В11Т, ПО
с:пучА!i 6S-roдИWНIIНIITB му, С:ВО11

боен .арупр, CIIO!I а,,рхоее11 КО><ан·

дир и 11Д1,,1НО11НтеJ1 н да му nоже-
ят ,n,,rv ЖНIIOt И l<pe/lМO :sдраае,

:,а да ? с:тракатв ни К'ЪМ _,.
и новн no6eдJc. В д.ена на вс:ешt-
родН112 прuнкк. както нжl!ОПI, моnпо
D КИСЪ1П11 С:Н IUCЖAll•a ДНЮ<Тр08 1111

Юtк:ша прея ре.д;щнте им, те ще му
отгоеорn с:ъс C80JI боен прююс- un.pт н фашюха. свобсща н.,
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ГЕОРПi ДИМИТРОВ

ДРJ\ГОЙ КОдЖЕЙКОВ

БОРЕЦ
Б11нзк11те н дапечпп протпв·

1Ш11И па /'eopn1 Д1wнтров обшс·
повепо го Q!JIТ1WI като .rр.)б,
С.) ров теснян•, коnто щ: зачита
6.) ржоазпата 1?.1··,т.) ра 11 който
.)"ЧII работн111u,те да се opra1ui·
m1р:1т 11 борят cowo L\a своите
rp.) би и11терес11: ло-ммко рабо·
ТII, 110-rоJШиа з:?олвто, без ,11.а

11скат да внnят D1>Змож11ост11те
ка фабрикnuтнте 11 пр. C1i1J1Тaxa
го като .rруб матер11апнст•, а
11е кпто ronяw марксист. Hero·
пите рсч11 бн1111 също ,груб11,
насъскващи работ1111ц11те,• пре·
диэвиквnщн буржоазията. Не
б1?л11 уче1111 като на Дидото, не
б11л11 оратор.:к11 като на Георги
Кирков, не бн11и и широко куп·
турнн II е11егnнт1111 като 111 Ва·
сип Коларов и пр. Такъв ръко·
водител ие можел да насочва
работниците към широки пере·
пектнвн, да развива у тях ви·
сококултурни чувсtва, правел
rи груби егоисти и пр.

Вярно е, че във формата !\JI
речите иа поменатите другари
имаше разлика. Всеки си имаше
свой маниер. В основата си,
обаче, всички техни речи бяха
насочени към пробуждане на
класовото съзнание на работни·
ка, през борбата за непосред·
стаените интереси - към бор-
бата за премахване експ11оата·
цията, към борбата аа соцна1111·
зъм. В първите години, като
по-млад от другите, Георги Дн·
мнтров не можеше да прояви
същите качества на оратор с
по-широк замах, но не мина
много време, и той започна да
проявява редки качества. По-
други бяха само изразните сред·
ства. Работниците добре раз-
браха своя млад водач и не
само го харесваха, но го и след·
ваха все по-смело. Георги го-
вореше вече по-конкретно за
положението и нуждите на ра·
ботниците, сочеше по-опреде11е·
ни пътища и, най-важното, ра·
эоб11ичаваше вече по-ясио капи-
талистическата класа. Като ръ·
ководите11 на синдикалното дви·

КУЛТУРf\Зf\
матсриалпuте уt11овuя, 11 мате-
рналnнте средства ва това. Н
кnто 81\Оеше, че J,.'IIПIITIIIИSXЪT е,
коnто ограбва дори II хляба 11а

работп11ка, че и в 11аwпта стра·
на упрао111щ1не са представи·
те1111 11n аnч11ата наша нова бур-
жоозня, тuА така яростно се на·
хвър.?яше върху тях.

Георги Димитров преживя·
ваше 11и<1110 мъката 11а съэна·
тСJ1в11я работник, пншен от до-
статъчно средства за един куп·
турен живот. Като работник·
печатар тоА получаваше за1111nта
едuа за своя хnяб и не можеше
нито да подпомогне род11те1111те
с11, нито да задоволи собстве-
ните си ку11тур11и нужди, към
които чувствуваше с1111но вле-
чение. Като секретар на Син·
дикапния съюз, тоА получаваше
не повече от един работник спе·
циапист - 150-180 пв. месечна
заплата. А тия пари едва му
стигаха само за книги, тъй не·
обходнми за неговото самообра·
зова11ие.

Помощник-редакторът на .Ра-
ботнически вестник" Иван Ган-
чев пред мене изказваше очуд·
нането си, че Георги Димитров
изписва и такива книги на нем- .
ски език, които едвапи нашите
учени мъже притежават.

В първите години, за да оти-
де па театър, той молеше сту·
денти да му дадат картата си,
за да си вземе по-ефтин билет.

Георги Димитров никога не
предяви прете11ции за по-голяма
заплата, защото виждаше въз-
можностите на съюза.

След войната ОРСС пораства
на 30,000 члена и повече, но и
нуждите му порастнаха. Мини-
малната заплата за що-годе чо·
вешки живот беше 5000 пв. Не-
говата заш1ата стигна едва 3,500
лв. За да не се лишава от лю-
бимите си книги, той правеше
заеми н плащаше тежки лихви.
Но никога не се оплакваше. Ви·
новни бяхме ние около него,
които, по-ограничени в нашите

ГЕОРГИ ДИМНТРОВ МЕЖДУ ДРУГRРИ В ПЕРННК (1906 r.)

жение, нему наi!.-вече се падаше
да зове работниците към по-
смела непосредствена борба в
името на конкретното премах-
ване на експлоатацията.
_Георги Димитров се появи с
всичкия си ръст на трибуната,
когато интересите на буржо·
азията и нейното господство
бяха вече сериозно застрашени.
Това караше враговете да мра-
зят повече него, отколкото дру-
гите. Буржоазията и нейните
оръдия се нахвърляха срещу
Георги Димитров, заради него-
вата непримиримост. А защо той
беше така непримирим срещу
буржоазията и нейните оръдия?

Защото Георги Димитроа бе
израстна11 в лишения и страда·
ния, бе заработил още от дете
за себе си и за родителите си,
тъй като баша му, като работ-
11ик, вече 11е можеше да ги из·
храни ; защото буржоазната дър-
жава не го подпомоr11а и най.
сетне, защото буржоазния кул-
турен ред бе 1111ши11 младото и
даровито момче от възможно-
стта да прод'ЬIIЖИ образова11ие-
то си, да обогати дарова11ията
си, да се ползува от културата
на същата бурмоазия, да живее
и да твори културни блага. То-
ва даровитият мr.адеж разбра
в печатницата и трябваше да
възнегодува. Той го разбра в
Ючбунар и в Коньовица, той
го разбра от царуващата на-
око110 му материална и духовна
мизерия, той го разбра от без-
грижието на държавата и на
общината на централна София
къw работническите маси на
другата София в покрайнините.

Георги Димитров не само въз-
негодува, но реши да се бори,
заедно със своите братя по труд,
за всекидневно подобре11ие н sa
око11чатепно освобождение. Той
реши да се бори не само за за·
плата н хляб, а и за повече 1<)'11·

тура. Гeoprn Димитров 11скаwе
рабоmнкът да заживее ...,..,турво.

Георп1 Днw11тров разбираше
много добре, че работникът,
ноnто твори цели 15-16 часn
през деня, може да бъде носи-
те., 11а нуптурата н че тoll, имен-
но, трябва да има II вреwсто, и

културни нужди, не оценявахме
неговите нужди. ;:.; . ,,,;. . "'

Георги Димитров правеше
всичко възможно да се органи·
зира класовата просвета нара·
ботниците, за да могат те да
се борят всеки ден и за своето
освобождение. Затова той се
бореше така яростно против
ония, които заблуждаваха ра·
ботниците, че само ho пътя на
дребните реформи-трохи, под·
хвърляни от буржоазията, мо-
гат да подобрят положението
си, че не трябва работнически·
те организации да се месят в
политическата борба на тяхната
партия.

Затова той, 3-4 години след
войната, като виждаше, как не-
говите усилия да се подобри
положението на работниците
чрез синдикалната и стачна бор-
ба срещаха яростната съпротива
на капиталистите, как тютюне-
вият капитал в Пловдив има
смелостта дори да покаутира ра-
ботниците - остави Синдикал-
ния съюз и се намери в Вра-
чанска въстаническа област при
въоръжения въстанал народ.

Спед победата на народа на
9 септември, народното прави-
телство прави всичко за кул-
турното повдигане на труде-
щите се. С идването си в Б'ЬII·
гария, Георги Димитров по-
паrа непрестанни грижи за раз·
внтието на всички културни ин-
ститути у вас. ТоА взема по110-
жите11но отношение, дава пре-
поръки иска всички отговорни
институти да работят за ку11•
турнато повдигане на труде·щите се.

Академия 11а науките, Уни-
верситет, Министерство на про-светата, Каwарата на народната
ку,1тура, Съюз ва писате11НтеСъюз на художниците, Съюз п?артистите, Народен театър, Съ-юз на инженери и арх11тектн,
физкултурни и дpyni 11нс111тути- всички вече знаят жела11ня.а
и исканията на Георгн дш.?и-тров ,,ич110, на Гeopnt днwи·тров - М1шнстър-nредседате.,,
ua Гeoprn Днwнтров, половин-вековен борец за ку11тур11ото
иэд11rаве на вашия народ.

'\
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1\СЕН 31\ХI\РИЕВ
КНИГОВЕЗЕЦ

БУНТf\Р от
Тону·що бе закрепнал основаният

през пролетта на 1904 r.•тесняwнн
печатарски синдикат" с една дузина
и лоловина членове, ние се готвех·
ме за предстоящата агитация за вер·
буване на нови членове и печелене
симпатиите на масата графически
работници в София. Събранията си
правехме в една стаична на горния
етаж в "текето""-клуба на "тесни-
те социалисти• на ул. ,.Цар Симеон".
На едно от тия събрания, свикано
от Печатарския синдикат през юни
1904 r., видях за пръв път Геор-
ги Димитров. На това събрание
нашият Георги, още не тъй опитен,
но не смутен, с кратки прекъсва·
ния, види се, за да отмери добре
думите си, говореше тихо и за да
бъде добре разбран, подчертаваше с-
натьртвания основните си мисли. Но
когато трябваше да опише предстоя·
щите борби на българските работ·
ници, той сянаш се разгаряше и с
особена жар очертаваше перспек·
тивите на идващите стачни борби и
вероятните победи, без да скрива
и възможните поражения и разоча·
рования при необмислени действия
в тия „Rласови борби".

По това време се подготвяше и
организирането на Синдикалния съюз,
първия конгрес на който бе свикан
през юли 1904 г. Делегат эа този
конгрес бе и Г. Димитров.

Заредиха се много rолеми и мал·
ки стачни борби. Не останаха назад
и графическите работници. В много
софийски печатницн, предимно по-
rолемите, изникнаха редица конфлик·
ти във връзка с трудовите условия
и работническите заплати. Такива
имаше в тогавашните печатници
,,Балкан", "Вечерна поща" и др.
Стачните борби бяха ликвидирани в
полза на борците·rрафици. Ръково·
дени, напътствувани и вдъхновявани
от Г. Димитров, според разбира·
нията на непримиримата класова
борба, легнали в основата на печа·
тарсння синдикат, успешните стачки
затвърдиха положението на синди-
ката до такава степен, че собстве-
ниците-печатари <rредпочитаха да на·
енат на работа организираните чпе·
нове на синдиката пред други ра·
ботници, тъй като първите бяха ви·
соко съзнателни и дисциплинирани
в производството.

При rолямата продължителна стач·
на на печатарските работницн в Со·
фия през 1909 r., ръководеиа от печа·
тарския синдикат и типографското
д·во, Г. Димитров беше душата
на стачката. Той беше в стачния
комитет, където доминираха разби·
раннята на печатарски.я синдикат, итарифните искания бяха изработени
под прякото ръководство на Г. ди·
нитров. Тъкмо тия разбирания итовв умело ръководство осиrурнха
успешния завършек на стачката.

При всички по-сетнешни стачни
борби в страната, начело стоеше ве·
че Синдикални, съюз, ръководен от Г.Димитров. ToR лично даввwе уnът·ввния до наli-напките подробностиза правнпното ръководство на ра-ботата.

Там, дето имаше работа, напре·женик и борби на трудещите се, тамбеше и Г. Димитров. Той opra-
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низираwе и ръководеше (или наl!·
малко при негово напътствие) тру·
довите конфликти. Toi! обикаляше
цялата страна и като В. Левски .на·
всякъде гонен - всякъде приет'\
работеше за орrанизиране на про-
фесионалните организации на работ-
ницнте под знамето на Общи• ра·
ботничесни синдикален съюз.

Като член на ЦК на Раб. nap•
тия „тесни социалисти44 от 1909 г.,
Георги Димитров беше любимец на
работническите трудови маси а квар·
тапите Ючбунар и Коньовицв в
София. Събранията, които устрой·
ваше партията с оратор Г. Димитров,
всякога бяха масово посещавани.
Н на тях той се отличаваше със
своята рязка класова позиция по
всички политически въпроси. Той
всякога поддържаше- работнически·
те трудови маси да бъдат готови да
бранят своите права и свободи.

С какво впечатление са били спу·
шатепите на такива събрания илю-
стрира писаното на вренето от един
работник стихотворение за събра·
ннето в теаrьр „Ренесанс", на което
говори Г. Димитров през 1922 rод. :

Rз виждам: гърдите на всички красят
звездите червени и ро?и
и в вашите norлед.и страстно горRт
нестихващи, буйни възторзи.
Неrаснеща жажда за подвиr велик
в сърцата сн вие таите,
искрата едва се подхвърля и в миг
несдържано пламват гърдите.
fl подвига таен във ваwто сърце
ще видине ний - барикади
когато издигнете с пушки в ръце
по шумните градски площади.
Така, пролетарий) Но искал бих аз
да бъдете в боя не пламък -
а нопния, буря за вражата власт
и твърди, по твърди от камъкl

Революционер в пъnния смисъл
на тая дума, Г. Димитров пред·
вождаwе и събития като септен·
врийското въстание през 1923 год.
и ясно сочеше позицията, на но11то
трябваше да стои и борещия со
български трудов народ. И не друг,
а именно той трябваше да бъде ръ·
ководител на това въстание, Но
Георrи Димитров с rопяна болка
вкуси от горчивините на загубеното
въстание. Това, обаче, ue обезкура·
жава революционера. Той работи
скрито, без шум, на друrн сектори,
при друr масщаб, докато стиrиа до
Лайпциrсния процес, дето пожъна
една блестяща победа, морално удо·
влетворен за много nо·ранwни неу·
спехи и терзания. При тоя процес
тон закръгпи около себе си ореола
на един общопризнат, с всесве'Г'
ска слава революционер-борец за
свободата на трудещите се по ц,?·
лото земно кълбо.

Н така, за неrо можем с пълно
право да припишем възгласа от ве-
ликолепната поема от Хюrо:

.Все той, навред все тolll ..• •

Отсеrа нататък ние ще имана
щастието да видим нашия Георги и
като m,рв,класен политик, обществе·
ннк н стопански деятел, Rсновндец-
водач на българския народ.

да ну пожелаем здраве, бодрости още ниоrо rодини живот 311 про-дължение на великото дело до пъп-
ното му ОС:ЬЩеств,ввне.

Отечественият фронтв състоян11е да ус:то11 n
е МОГЬЩа народна сила. Той е

атаки. Трябва да имаме ред всичн11 вътрешни 11 външни
с:татъчно издържливост. само до край здрави нерви и до-

•
Нашата Родина не мостките консnирато 11 с

же и не биоа да търп11 фаwи·
куланти, дармоецир ?аработажницн, всевъзможните спечестни кариеристи 'п аэнти, изпечени полнтнкани без-
отрова н мракобес?е оа?и разпространители на фаw?стК8бодна, цветуща и i:ioщo нс?а да бъде действително сво-бъде такава. на. п. тя трябва да бъде и ще
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ЛЮБЕН ЦЕНКОВ

НЯМ/\ РОЗf\ БЕЗ БОДЛИ
През месец юли янвваата го-

двиа делегация 11а ОСНС се гот-
веше да вземе участие в учре-
АНтел1111я конгрес на Межлу11а·
родння студептскu съюз о Пра-
га. В подготовката на делега-
цията мязаха и някоако срещи
с първите общественици II по-
явгическн ръководнтели на на-
шата страна. Последна от всич-
ки беше срещата с Георги Ди-
митров.

Преброяваме се, като никога
сме всички. llpeд дома на Ге-
оргн Дииигрсв, обаче, приети·
гаке с цели десет минут,1 за·
къевевне, Заслужаваме да ни
кажат, 11е нашето аакъснение е
причина да 11е бъдея приети.
Но тежката врата се отваря и
ни пропуска в градината.

В градината трябва да поча-
каме. С11е4 малко ще говорни
с Георги Димитров I Повечето
от нас ще го видят за първи
път отблизо. Развълнувани спо-
деляхме чувствата си. Всички
пом1111J,1 името на Георги Дими·
ров от най-ранните си детски
години. Помним, през мъглата
на годините, гневът н гордостта
по отрудените лица на нашите
бr!:ци, когато четеха във вест-
ниците за Лайпцигския процес,
за варварството на немските на·
цисти, за геройското държане
и победата на Георги Димитров.
Спомняме си, как годините ми·
наваха, как растехие, Как името
на Димитров стана опора на
целия народ в борбата срещу
фашизма н немските завоева-
тели. Как, след победата, това
име, от символ за борба, стана
символ на мир и мирно строи-
телство.

Днес ние ще бъдем при Ди-
митров ...

Извикват ни. Георги Дими·
тров ни посреща прав на тера-
сата. ТоА има открито и спо-
койно, приветливо лице. Сядаме
около масата. Чувствуваме се
някак неудобно. Едновременно
сме смутени и раввълнуванн.
Георги Димитров започва раз·
говора. Toi! се интересува, раз-
питва за всичко. За живота на
студентството, за неговите ну-
жди, за трудностите в нашата
работа, за борбата, за достиже-

ннята на нашия ОСНС. Нашите
оттовори, ва наша нзненада, то/!
знае предварително. На него
всичко е известно и познато.

Словото на Димитров раз·
крива прел. нас светлите кар-
тинв на бъдещето. С иагнчески
разиах той вдига булото от
иъгла пред погледа. Всичко на-
пред е така хубаво, така во-
стнжнио I Но Георги Димитров
прел.упреждава: нищо не се до-
стига без труд, без усилия, без
жертви I Toi! е убеден, че бъл-
гарската младеж, българското
студентство, които имат голяма
заслуга в антифашистката бор-
ба, ще бъдат в авангарда на
мирното строителство.

Аз критикувам нашето
студентство много често,
казва Георги Димитров, - но
аз обичам това студентство I Аз
не искам да го идеализирам, но
подчертавам неговите положи-
телни качества, които стоят по·
високо по отношение на сту-
дентството в другите страни.
Аз считам даже, че студентите
от другите страни има какво
да научат от студентството на
малка България - от борбите
на това студентство, от готов·
ността за жертви за общото
народно дело и от неговата
непреодолмиа вяра в силите на
народа.

Ние даваме обещание, че сту-
дентството ще изпълни дълга
си към народа. В себе си и пред
него обещаваме, че под зна-
мето на Отечествения фронт ще
учим и ще градим светлото бъ-
деще на народа.

Нашата среща е към своя
край. Поглеждаме часовниците- неусетно са минали повече
от 2 и половина часа!

Георги Димитров влиза с нас
в градината. За всекиго от нас
е откъсната по една роза. Сам
той откъсва най-хубавата, гриж-
ливо изчиства бодлите от нея
и я подава на единствената де-
войка с нас - студентка nap·
тизанка - с думите:- Няма роза без бодли, но
няма и бодли, които грижли-
вата човешка ръка не може да
изчисти I

Нужно е сериозно учение. Нужно е да не се жалят
труд, сили и време, за да се овладеят достиженията нанауката. Нужна е упорита ежедневна подготовка за пъл-ноценна служба на народа. Трябва да се води безпо-щадна борба против умствения мързел, против моралноторазложение, както и против формалното минаване насеместрите. Нека студентите никога не забравят, че най·добрите години эа учение и_подготовка са студентскитегодини. И тия години именно трябва да бъдат напълносериозно и разумно използувани от тях.
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ГЕОРГИ ДИМИТРОВ С Mf\ЙKf\ СИ (1934 г.)

С .7
ПЕНЧО П.НУБАДННОВ

КОМNtАИР Н11 СТРОИ!VIКIITII 1\д? • JIOB•

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ И БРИГдДИРСНОТО ДВИЖЕНИЕ
Първаяг конгрес на демокра-

тичвата wtадеж в Бъагар 1я,
състоял се 110 24 11 25 ма/! м.
r. в София, uежду многото ре-
шения във връзка с быещата
дейност но ыладежтв, ш1а II та-
зи ЗВСЛ}та, че взема решение
за сфор1,111ране на 11.,адежка
строителна бр11rал.а, която да
се изпрати на работа в някой
от вационваво вначеяве обе1,.-т.
Комисията, натоварена да про-
веде на деао решението на кон-
греса, се спря на исгораческня
проход Хани-боав.

Закипя трескава работа око·
ло набирането на бригваирци-
те и около оргавианрвнего ва
бригадата. Забръмчаха телефо-
вите по всички областни коыи-
тетн на ДМ. Раздвижи се мла-
дежта.

На 28 юни се формира щаба
на бригадата от 7 души мла-
дежи. Ние вече се готвехме да
отпътуваме, когато ни се съоб-
щи от председателя на ЦКДМ,
че преди да заминем ше бъдем
приети от Георги Димитров. Ця-
лата нощ сън не ни хващаше.
Почти всички членове на щаба
пренощувахме заедно в моята
квартира, натъркаляни върху
войнишки платнища по пода.
Всички бяхме обзети от една
мисъл - как ще се явим при
Георги Димитров.- Ще видим отблизо чове-
ка, който ни вдъхновяваше през
тежките дни на фашисткото
робство, в трудния партизански
живот. Човекът, който ни уче-
ше със своя пример, как да
бием врага. Човекът, чието име
мнозина герои в последния си
час произнасяха с благоговение.

Рано сутринта бяхме в ЦКДМ
и с нетърпение очаквахме часа
на срещата. По обед ни се съ-
общи да бъдем в Министер-
ството на външните работи, къ-
дето и бяхме приети от Георги
Димитров и министър Кимон
Георгиев.

Димитров се ръкува със всич-
ки топло, сърдечно, като на
всекиго казваше по някоя дума.
Изведнаж всичкият страх 11

стеснение на другарите вэчеа-
наха, Почувствувахме се толко-
ва близки до Димитров, като
да сме се срещали и разгова-
ряли много пъти.- Вие, - каза Георги Ди-
митров, - започвате едно важ-
но, но трудно дело. При вас
ще дойдат младежи. от различ-
ни организации, с различни ха-
рактери и желания. Трябва да
насочите волите и съзнанието на
всички към осъществяването на
поставената ви задача. За това
е необходимо още в първите
дни да се изгради здрава, съз-
нателна, желязна бригадирска

дисuнплш,в. Без такава АИntп
м11н1, където всеки .11.1 ае,какво 11у предстои .it• рабоm,къае е неговото място в бри-гадата, е нееъзяожво прокопа·
вансто на Хаин боаз. Н11е 11е
бива да създаваме бр rап.нрско
двнжевие, от което млал.еж11те
до иваиэат янваянвв, а трsrбва
до взеяев ou е от сега извън-
редни яерки а опазване ра-
вето на бригадврц те.

Много още Ц ннв васътетв \Я
ни дал.е Георги Д111оштров. Нв
края ron хвана парти ан,ката
значка па ел.ин от другарите и
каза, че трябва да се създаде
здрава връзка Ъ!l.'Ж.11\ парти
вавското движевне и бр rад1 •
рнте, Брнгад11р11те строители
на страната - продълж ват
делото на героите, пвдвалн за
свободата. На ра л.я?а Георги
Димитров и ынннетър К11мон
Георгиев 1111 пожелаха ycnl.'x в
работата. Ние, от своя страпа
обещахме, че няма да пожвл м
нито СН.11!, нвто време, 8 ще ра-
бот11111 упорито II ще се помъ-
чим на всяка цена л.а оправваеа
доверието, което ни се възлага.

Същият ден потеганхые .за
Хаин боаз. Всеки от 011: чувст-
вуваше пр111111в на нови сипи и
желавие за работа. На душите
ни беше леко и ве ...ело. l<o ата
неудържимо 1111 носеше към
родния Ханн-боаз, Изведваж вя-
кой каза:- Другари, предлагам наша-
та бригада да носи името .Ге·
орrи Диинтров-. Предложение-
нието бе прието ед1111одуш110.

Така, като приаагахие указа-
нията на Георги Димитров, са·
мо за няколко дни се оформи
една здрава днсципвиннраяа тру-
дова единица Разгърна се не·
виждано съревнование между
бригадирите. Като награда, за
първенците обещахме, че удар-
ниците ще идат на 9 септември
при Георги Димитров. Това вая
нови сили у бригадирите. Ос-
вовннят наш лозунг стана: .За
Народната република, зn род·
пия Димитров, борим се, рабо-
тим и пеем". Дныитров беше в
нашите сънища, в нашата ра-
бота, в нашата почивка II в 11а·
шите бригадирски пес1111.

На 9 септември 20 ударни-
ци - хаинбоаэци посетиха в
София Георги Димитров.

Днес мощно бригалирско дв11·
жение валвва цялата страна.
Славната българска пемокра.
тнчна младеж от градове II се-
ла се е вдигнала в първите ре-
дици за изграждането на своята
прекрасна родина, за осъщест-
вяване на двегодишния народо-
стопански план. В своя твор-
чески устрем тя е вдъхновява·
на от своя учител и баща -
Георги Димитров.

Дълго не снлъкваха песните по
ул1щите. Народът се тьлпеше на
площад", кьто очакваше да чуе нещо
11000. Групи въоръжени нпввежи
nerxo , Ингернеционела '1 и 11Дружна
песен •, а небето стана още по-ясно,
като грамаден прожектор озари пло-
щада - и звездите станаха по·ярки,
по-голени.

Народът ликуваше.
Вестта, че о града са пристигнали

Коларов и Георги Димитров, се раз·
несе с бързината 11а мълния. Това
скрили още по вече духът 11а бор·
ците, Всеки се интересуваше за тях,
всеки ну се искаше да ги вндн.
Пред щабd на главното командване
се беше събрала огромна тълпа. Тя
бе обнръжила тех11ия автомобил и
стоеше преn зда?1нсто в очаква;,?е
11а 11\!що. Очите на всички бяха обър·
нати към баnно11а. Сянаш се бяха
събрелн tta мнтннr н сега очакваха
оратора да И311езе на тр„бу11ата,- Не rn познз.х, ти каэвем, -
p11:inpnп1шe ед1111 работник 11а своя
приятел. - НеузнаD11еми са ста11али
н двомат11. • Осооено Георги.

ХаРде, xoлn11 I- Серноз110 I 1\з сън rt1 слушал
н п Софн1.

В това вре!'1е между тълпата сн
nро6и1111ха път Al!SМII мъже. 1 е оо-
де...,о ПОАнрс сн коttете, от които
б„11 токrщо слезл11. Единият беше
поп. Koniт„ дОДдоха до nратыа 1111

2де1111сто, п m.т се обър1111 мъм ч.s·
CODI,.:- Друnрю, тук лн се помещnва
цеhтр1nн111 комитет?- Тука.••

CJIII 114 А1801\О J - Rll:иl :иl•
?111111 Toll И 348AIIO С др)'nf'Я СИ
34: oч1i;uo да npenp304т КО11ете :и?
е.д,ю др'ЫIЧ п? СjtМата 1С'ЫЦ8.

Н4 часое,11 ,, 114 събрапата се
nубднкn 11З!!р811И DIICЧ.1TMtlНe piu-
чopnt:tцtтa косn riз nona н 11егооото
DOl1 IC C!IIO ,,астрое,о Но КОПIТО
топ се добmtЖI\ ДО Dp41TOTII и no-
ИCl!l! All D."IC30, ЧIICOIUln? С
nуш то си а:,;0.,.11 н ro спре •

ПponyCJtl
К nponyc11, бре МИJ1О, Юtе

l<ДСМ ОТ m, е. •
Все ю, бс3 проп)-С• не кож
Гnc:дall fМ I II0.1118 се no-

път. - /\ми сега? Слушай другарю,
предай на някого да нажат rope, че
са дошли f\врамов н поп f\ндрей -
от Лом, rъй кажи. . . Медковския
поп...

След малко ги извинаха. Още не
пренрачили прага на стаята, където
беше централното ръноводство,Георrи
Димитров ги посрещна с думите :? Канво правите бе хора, из-
мряхте ли?

Георги Димитров, нанто винаги,
имаше бодър и енергичен вид. До
него усмихнат стоеше Коларов.- Не още, но сме rотовн да
мрем, - наза поп f\ндрей, нато се
ръкуваше по ред с всички- f\ми вие защо не помагате ?- Как да ви помагаме ? Нали
виждаш, какво е положението? -
отвърна троснато Гаврил Генов.

Поn f\ндpell приседна на стола.- Положението не е лошо, ами
са нужни бързи действия. Само един
топ да имаме н - готово I Повече
не 11н трябва - Лом е наш I- Какво .готово"? Защо ви е
топа? - попита Коларов.- За казармите. Еди11 тоn само,
ед110 гюме да метнем, и всички
вой11нцн ще минат на 11аша страна.
Всичко е приготвено. Поосчето от
водшщнте са наши хора.

f\оранов р11зпраои набър:ю, в накоо
nоложе11нс се намираше ломск.:?та
орnшн?цн,. Всичките сн сили ораn.т
бил събрм п tQ:?.,рмите, отвън града
и в онолнnскоrо упра111ение. Но осо-
б tro в ка?рмнтс. Там се сражавали
н повечето ко,rуюtстн.- В чнн ръце с сега гредъr?-
прекъс:на rten.pneлиoo f\upo>tOIIII, Ва·
ОtЛ Комроа.

Градът ли? - Какво е гра·
дът? Едrю .ура· ну стнn,- Но вие още tte сте ro грс,,·
3CJIII?- То 1ФЛИ ви н11111ане, - oтro-
llOpМ non f\ндреn, - аснчкнте снпи
ш1 г.ротиа?щка са съ6рd>tн о IIU:lp-
Нlпe.. • fl те со 11Ъ11 от град4.

l<слороа ttомрwцн чело.- Дето ще се рече, ocтuiuтe
ПИГ..J<IIОТО и сте се '8JI08Иll)t до ro-
IOIТC днаотО. • ,- 34шо1

Пожелавам от все сърце на всички младежи и де·войни - бригадири и бригадирки, както и на технитеръководители, успешни усилия в предстоящите им тъйполезни за стопанското изграждане на народната репуб·лика България строителни начинания.

*

Нашата народна младеж, за да изпълни грамаднатасвоя роля в борбата против фашизъма и в изгражданетона нова, свободна, независима и силна България се ну·ждае от единна младежка боева, прогресивна, антифа·шистка, обществено-културна организация.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СРЕД HI\WI\Tf\ СТУДЕНТСКf\ МЛf\ДЕЖ

;7,{рj/.,и iJ{н,.,t?N.P'IJf,

в .центъра на въстанието
UЗ J'PAUZ.N-4,,?t!.,4.0? ,,

Защото сте- оставили градъ1 на
произвол.- Не·е . . . Фантичесни крайните
нвартали са в наши ръце. Там
ние свободно пренасяме и храна, и
оръжие, но главните учреждения,
като пощата, банките, околийското
управление се охраняват още от

- Никаква помощ! Топовете са
под носа ви. С молитви никой няма
да ви ги даде. f\танувайте против·
ннна и си rи вземете, както ние
взехме нашите. Тоя топ, който ние
имаме сега, нн трябва. И нашето
положение не е много розово. Утре
могат да ни нападнат откъм София.
Вместо вие да нн помогнете...

Влезе дежурният и предаде ня·
накво донесение. Гаврил Генов раз·
твори бързо писмото и след като
го прочете, с:-ьобщи съдържанието
му: откъм София по посока на Пет·
рохан се движат воikновн части,
снабдени с топове и картечници.- Е, какво ще речеш, - колко
топа да ви дадем? - попита Гав·
рил Ге,юв.

Но поп f\11дрен не отстъпваше.- Бе човек, разбери... Успеем
пи ние, и на вас ще стане по-леко.
Тогава ние ще дойдем да вн по-
мJгане.- Ето що, - рече Георгн Дн·
нитров, - сега вие се стегнете н -
обрат110. Предайте на вашите. в как-
во положение се нам11раме. Сведе·
,шита от оста111111ите пуннтоое са
твърде оснъднн, но no вснчко личн.
?е на кноrо местс1 са веч? въста-
н111111. Предаl!те наw111 бос11 прноет
на другарите н нн ш1же1е да не се
копсба,т, а час по-сноро да отаку-
ват, rтърво - града, D после - но·
,арн1nе HttКIIKDO копебаttне I Скоро
uлас:-па в ц11Ла Бълrарн1 ще 6',це о
1munt ры;?. Оръдието може да 1111

д;u.ен, ltO I е Al!CC:. Не губете tцt•
прuно време. Вс11111 минута е СН'Ы111.
БиАте nротюшико н 11е му дuaffrc
време да с:с оnонни I

Коrато non flндpeli н АР)'Т"И1111Т ну
IXIIIIXa от11ООО IIO/tc:тe си и юrнаха
Оrоста, далече н•ww:c, отхън Берко-
llНШI се р:ш,есе ronooeн n.pмe11t
Там аnастта ? мнкамше а ръ-
цете , рабоnощктс и с:см1опс..

властта.- Значи, нищо не сте напра·
вили I - наэа ядосан Гаврил Генов
и добави : - Канво чакате още ?
Защо не атакувате rрада отвътре?
Превземете първо града, пък после
съсредоточете всичките си сили на
казармите •..- Вашата тантина върви с кра·
ката нагоре, - забеляза военният
ръноводител f\сен Гренов.

Поп 1\ндреi! се разсърди н за·
почна да доназва прввотата на своя
план, като размахваше черните си
рънави.

Бяха свнннали с пламенното му
слово. Не веднаж тон беше дохож·
дал а София прн центр111111ия коми·
тет, посещаваше събрания н взе·
наше живо участие в конгресите 11

нонференц111пе 11а партията, нвто
делегат от СОО11та околия. Как не
се оnит.эхе. 11 полициа и синод, де
го н?хнат от Меднооец нлн с:ъессч
да го снемат от робота, 110 нищо
не помагаше. На?т се надигаше
н не позвол1воше да го :,аначат.

Д11ес non 1\ндрсП беше 11еоб1111·
HOl!Ctl. Ton ropewe от въадушсме-
11не н • дун11те ну се четеше ре·
wнтслtюсnо t1a чооен, rотоа до се
жертву1111 :и? рсвол?оцн1т11.

/Чnоколо го слушаха нълч11m1ао.
uiжi Гаврнл Генов nочукааше rtc-
тъpnemmo с ?Кllта , :i телефона
по HDCOTIL Когато non 1\t1дреЛ сnр-
шм, топ tte се cnpn1 :- Добре де, а Jащо сте дошли
тука 1 Э., топ?- По AJI • • sa помощ. - отто-
80f>И соnнато non 1\ндрd,

Отдавна беше настъпила полу·
нощ. Градът бе утихнал, тревожно
наежен. Навсякъде цареше мрак и
зловеща тишина, нарядко прекъсвана
от някой пушечен изстрел.

Само в щаба беше още светло.
Докато Коларов н Вълчанов седяха
над картата и решаваха нянаква
стратеrичесна задача, Георги Днмн·
тров, въоръжен нато обинновен ре·
днин, заедно с Гаврил Генов н с
водача на лопушанските въстаници
Георги Дамянов, тръгн?ха към огне·
ната линия на ноне. Те се прицру·
жаваха от двамз конници, ноито им
служеха за връзка.

Беше ясно. Лу11ата осветяваше
като грамаден прожентор целия баир,
no н:ойто те се изкачваха. Пътеюtте
лъщеха - лъкатуш11и н стръмни н
ту се поназоаха зад 11,кой храст,
ту отново чезнеха в тъм11ите урВ11
11' пущинац?,. Само npъu.u:11e на с-,.•
чки н тропот 1,а ко11скн ноn1па на·
рушаваха горената т?1ши11а. Нищо 11е
даоашс да се разбере, че 11едалеч
от тук св се ПрИТ4ИЛН СНЛJt, конто
се готвеха за борба на живот н
скърт.

Тону що бца проnернли ПО3ИЦН·
ите на лоnуwанската дружина. Вси-
чни б1ха но поста с:н. Часоnнте бо-
дро вторачоаха очи по посона на
Беркооското шосе, което водеше
мъм Петрох1111сКЮ1 прщод и ОТt<1оде-
то се очакваше пояоота 110 nроТ11В·
11ина. Патраулн,е 11е д0ttacua rьшао
rреоожно. Димнтроо остаt10 д080JIC11
от с:ъсто.1111ето 11а дружн>1ато. Ма-
кар и .ца бtха нмно :sne с храната,
макар да 11е б!оха сnалн то.,-а
tlOUIII и д:1 б11ха преж • н 11• ICOJU<O

11таюt. nonywallЦlt IOГЛCЖJtalll бодри
н m.mrн С ВЪОАуwс:элепне. Те 6!,р3о
)'JIIOIIIIXII а ЧО!IСка с бръс1111тото ли
цс C\IOI тобнм вожд Гсорrн Дими-
тров н /'О обграждах.'! с 1Р()бое и
вннма Ute.

Cera петнмата ко uщн стоа1а в
стрънни• .QOJI , Бoтysiw. ? 1 :еll-
ното l&Op>fТO, 8 tcp4J1 Ш1 .Цec!lldl
ф :аю-, бс:;ие pu::onoжau ротата 11D

Гор:?на.
Още не CТ\lntaml до би.,ото, от

npue юt НXIIINI! 'IO!teJC с пушка.- Croll I 1<о11 е т " 1

Свой.
Парола?
Враца.

Беше Любеtt. с боNбИ ОТ двете
с,рави на no1ca сн, препасал на
кръст две ле1nн с патрони, брад1·
сал, немит, той беше 11еузнаваен.
Гаврил Ге,100 едва го П03Jto.- Бе Любене, 11::i те BltAH Цон·
ков отнонъде. душата му о петите
ще слезе, - пошеrуоа се тоl!.- Ба, ДО ТОМ lll>ta ДО СТ\IПIС.
Ще уфейна нръоолоно, tt•нa да ми
падне в ръцете, - С"ЪЩО шсrовнто
отвърна Любен.

Той нм показа m.тенатв, no но-
1то на/I-лесно нott1cxo да стип1ат до
mщн1та.- Какво 11ово има при еос?
попита Димитров.- ННЩQ особс:110. Момчетата са
бодрн. ПротноttНКЪт о-.:..с не се no-
Кll308, 110 трибва дn е ttlt<ЬAC на-
близо.- 0т ШО :SOIUIIOЧaВIIW ?- Един CCЛllll!tt ol'Ule ПрсАН ADIi
часа от11Ъ11 Берновнца. Ко:,ва, че
011д11Л на алерийскн рах,дн да се
спускат IIIICIIM.

На бнпото те 11е 38811рНха Горена.
Тolt бсwа отмwъn към 11аблюдатеп-
1011 пункт. Н1кои от въста 11ЩН1С
коnосха оноnн, друrн сече.ха д,.р-
оетв и npaDCJ111 пр qжтн•, трети се
ДIХО 1111 НDJIKH rpynн И pDSl'084?Xa
т1t,о. Когато )')НIIJla, че Гсоргн Ди-
мнtроа е доwс..,, те 34Х?nрлиха
брАА11Н И Кl,РКН И /'О обrрадн111 ОТ
вснчнн стрОЮt. Н1кои , е -еха да
се 11ачудn•- Бе. iq,yrepю Динитров, =·
,111\Л С11 СС TOНOII С ,1.есет l'OJIIIJUi I

ИJ.Анпw:а на51,р:ю трмбу1111 8-.р·
ху купчина I apUA 01 А"Ы1 Днмн·
тров се юп;?оа:1 н с m,ранте
Д)'КН 3аЛОI I сърцата I борците.

HSIICAI\DJIC ДOII)', OTwwt дерето,
rтрипука.ха О}'ШIСИ. Въст РЩНТе се
Н:СЖЮ<В, НО I tte н;,,.А/111. Спо-
коен, Георп, дмк пров A081,f>WМ с
ta tcO думи речт• сн.- /\ ccro кнч н no местата сн,
.цруnрн I Д?tn 1111 f1811111i1Tата на•
СТ ? 11р41"ЬТ JJ 1аО СНМТ8 Н11

С8О1ПС - рDШНИ робн.
Н се обърю n.н Гар re-·- да 81\АКН К11"80 стоа там.
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из .к f\ ф я в f\ т F\•

1111 да се
шнзяа.

Опсжарявавето на Раnхстага по-
яогиа 11а Хитлер да грабне аикта-
торсквтв власт и да накара във
въэяожно най-кратко време да се
забрави тази престъпна провока-
цня, Хнтаеристкото правителство
разчиташе да наползува тия реэул-
тата, Протнвопо.1ож11ата цел беше
41 не се позволи тази провокация
да бъде забравена II да се причу-
Alt :rнт,1ернстното правителство да
предостави своите иниыи докава-
гелстаа 11а контрола на общесгве-
ното м11е1111е. Никой ан гмфашист не
си правеше 1111юз1111 относно про-
цеса no опожаряването, воден под
:r11т11ер11.:тю1 режим. Все пак беше
веоёюкияс да се настои вв този
пропее, В предварителен затвор
се 11а1111раха четирнив комунисти,
обвиненн в подпалването на Раих-
стага, ёеэ J]8 l!МIT възможност да
се защищават II принудени да яъл-
чвт, Д1ваnю1 ю1 свободна трибуна,
дори самото кнг.гересгко прввосъ-
д, е не б11 иогао na шс попречи
да се вашнгяг 11, ввшигявайкн се,
да равкрият нствнскнге фашистки
подпвавач«, Първата важна цел на
1нт11фlш11стката борба извън Гер-
U3HIII беше да се nред11ЗВ11К8 пу-
бпнчеu процес,

КАФЯВАТА КНИГА

Първата б11ткn беше спечелена.
Не се квсвеше, оба е, еаяо да се
пред11З11J1ка wш пубп11че11 процес,
а трябваше още да се 111 е насока
и орнентвция 113 тозн процес, Чрез
своиrс брошур.r II пубпнкацнн ан·
п ф111111СТ1,."Ото s1женне явърлаше
o&i; 111 светлина върху разлнчн rте
cьбmNII в XJrtлepi ст,;а Герм111Ю1.
На I uгуст 1933 r••комитетът
ва DOJUIO)llraue жертвите на шт-
леJ»фа ма• пуб.111кува 111 нек·
ао1 език С11О11 пръв дОКl!lд bl опо-
жар uneтo 111 Panxcтaru 11 ва па·
ЦIICТ10III терор, t,\a;u,."() IКН.-Ы:НО тозн
ок, м нт се ПО11111 в Aнr.'UOI II Фiщi-

lDIII. Още пран 84ПO'IUIIC ва про-
цеса, roll I езе 11.2 17 дpynt езкцн,
•к •Ф• аат а к н II rа вз оnожар11·
111 ето 111 PaJ!xtn:-a 11 аа х1rтле·
р-исn.1111 терор" ше в ръцете на
а/lТ\fфа и;пото мeJIUIY 12pcuno Jl.!llt·
же е ор1,ЖЖ1'О, 11,1CQ1 uo срещу

у 11

те :кта1 I I !08-
*1piU ?ето н Panx·

cnni rто К1ф111та к нн гв"
ёеше сьбрs.u bl пръа п т • еаин
об окумt!!Т, wxa ожnтс., 1

и :rm ер imcoro пршrт ство. Пре-
:я още r.u 1п п;юкурор дз бе-

е pe,'tCТIВIU С11О1 oбsu яте, CII

1\К срещу Чemp!UIITI llemt /111 8'-О-

11у :ти, вече бе::Jе се ПOЯВIIJI еанн
, еопрове ж?,11 обвншrтс; ев дсжу·
ме:rт срещу юrтл р11СТ1:ОТО пpanit·
тееетео. Г а ннят прокурор пазеше
СТр:tХ IIВO своето де.ю В пъяна таА·
111. .К а ф я ват а к II и ra• 1111111

през ХНЮ1д11 р це,
\ls.us I ето 111 КНI\Г8ТI превкз-

BIIXI 8 ЦС.1111 СВЯТ е.!1111 11063 ВЪ11На

111 поr11у,1 срещу про-111шпа с
опожар;1ва11ето 113 Раnхстагn. Ни111·

we шгго ед1111 ВССТЮIК от по-гопимо
а11зче1111е о сеетоенвта преса, която
JUI 11е посочи .к а ф R ват а к 1111·

г а• като ед110 преду11режде1111: sa
х?1•лер11сткото правителство, На 1

Сепгеяври 1933 г. •Ню с-К р о 1111·

к ъл" писа:
.Никога досега ед110 отговорно

правптвлство 11е е било по-тежко
обвинявано".

•Мвнчестер Гард11а11• призна в
..110ГQброr11111 го.1еwн стат1111 особе-
ното онвче,1не 11а .кафяв ат а
к н II г 11

• в борбата срещу х11rле-
р11ст111я реж1ш. Ton окачестви .I< а-

ф R ват а к 1111 г а• 110 спедння начин:
,Кафявата к1111га• е наR·

важ111 ят документ върху хитле·
рн;тката д111,.'Татура, пуб.1икува11 до
днес".

Органът на министъра на вън-
ш1ште работн на Чехословакия,
.чешко сдово•, 11зрази общото
възмущение, предизвикано от точ-
ното оп11сан11е опожаряването на
РаАхстага и :r11т11еристю;я терор,
със следните думи :

• Голият езнк на фактите, дока-
зателствата, Ц11Татиrе, 11мената и
датите възбужда у нас срам н въз-
мущение. Това е една книга, която
трябва да раздвижи световната съ-
вест - ако тя съществува".

Хит.1еристкото правнтепство на·
правн всичко възможно от своя
страна да дискредитира .кафяв а·
та к ни r а•. Апаратът на пресата
и на проп,,гандата бяха мобилизи-
рани. Книгата биде забранена в
Гер,1ания. Онзи, у когото се наме-
реше тази книrа, биваше строго
11аказван. Гоnя„ бро11 работници и
антнфашнст1t бяха хвърлени в за-
творите н ссъдени на тежки нака·
вания, защото у тя:r беше намерена
.Кафявата книга". И нъnреки
това, .Кафявата книга" за
опожаряването на Ра11хстага II за
Dtтnерисrкия терор си проби път
в х1ггпер1tстка Германия. Хипяди
екзе,шляри достигнаха no раэпичнн
начини до Германия.

МОРО ЖИАФЕРИ:
.гьОРИНГ, ПОДПАЛВАЧЪТ

СИ ТИ"

На 11 септе,1врн 1933 rод., в
навечерието на общоrо заседание
в Лондон, се състоя грандиозно
събрание в за.,ата Ваграм в Париж.
Моро Жиафери говори за опожа·
ряването на Ра11хстага пред 10,000
антифашисти. Ton завърши речта
сн с душгге: .rьоринг, подnапва-
чът сн ти I

• Това беше първият
с.,учаn един бивш &1инистър да
хвърля подобно обвиненне в ли·
цето на Гьоринг. Един от нвА-зна·
меннтнте адвокати на Франция фор-
мулира в тази фраза едннодушната
uисъ., на света.

КОНТРА-ПРОUЕСЪТ

На 14 сеnте,1ври 1933 год., 10
часа сутр?шта, в васедателната запа
на Анrлнnското юрндиче,ко дру-
жестоо (Лоу сосаRтн), кралският
съ?етник Д. Н. Прит откри разн·
сква11нята на контра-процеса в Лон-
.11он. За пръв път в историята се
събираше подосен световен съд.
ТоА по.1уч11 своя :иандат от светов-
ната съtест II тъкмо в името на
тази световна съвест про"знесе тоR
своята пр11съд1. В Лондон вапочна
едн11 процес преди още тоn да е
вапочпал пред вър:rовния съд 11а

е.:ща велИКА си.11. Още от първото
В11се.uю1е се проявнu гопямата
сюrпатия и nадежднте, ?.онто въ1·
narawe саtт-ьт 111 разглеждането на
КОl!ТJХ!·Процtса. CcJu1a.•н едпВ до
.11pyr, ,.. ааседан11ето nр11Сътствуваха
1un-прочуппе 1!11",'UIАскн 11итепек·
туц 11, l'.lpe,'t С ПО.'IИТIIЧеск\lТе ВО-
.118ЧН И ПредСТ81!ИТе111Пе U1 IIПI!•

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПРОИЗНР.СЯ СВОЯТР. ИСТОРИЧЕСКР.

ЗР.КЛЮЧИТЕЛНР. РЕЧ ПРЕД ЛRЙПЦИГСКИЯ СЪД (16 ДЕКЕМВРИ 1933 г.)

фашистките организации. Бяха пред·
ставени наll·rолемите световни вест-
ници. Присътствуващите почувству·
ваха величието на момента, когато
Д. Н. Прнт стана, за да отr;рне ва·
седанието. В тази вапа бяха съ·
брани независими хора, за да по-
могнат на истината да наложи свои-
те права. В Лондонския контра·
процес нямаше скамеllка ва обви-
няеми, но все повече и повЕ че се
очертаваше, макар и невидим, об-
равът на обвинените от световния
съд и посочени от неrо като истии-
ск11 НННОВНIЩИ : образът на 118ЦИО·

нап-социалнстическите водачи,
Сесията на контра-процеса трая

5 дl!Н. Бяха изспушани 30 експер·
ти и свидетели. Между последните
имаше и политици от германска га
буржоазия като Георr Бернхард,
социаnдемократи като д-р Брайт-
шайд. Пристигнаха свидетели от
Холандия и между тях беше пое·
тът Фрик ваи Левен. Свидетел бе-
ше н писателят Ернст То11ер1 чиито
съчинения бяха нагорени по наре-
ждане на министъра на пропаган-
дата Гьобеш·. Беше ивспушан и

Чуждестранната преса изнасяше
всеки ден подроб111t докпади от-
носно съвещанията. Влиянието на

този процес бе толкова голямо, че
хитперисткото правителство проте·
стнра пред английското правител·
ство с?ещу процеса. Под впияние·
то на общественото мнение, обаче,
английското правителство се видя
задължено да отхвърли този про-
тест.

още по-ясно, отколкото блаrо-
ттриятните доклади на чуждестран·
ната преса, .приобщената" гермен-
ска преса показваше, колко дълбоко
е бил засегнат хитлеро-фашиэиът
н неговото nравссъдие от Междуна-
родната анкетна комисия. ,.Ф р а II К·

ф у р те р Ц а It ту н r" от 15 сеп-
11.ември 1933 год. пише:

.за зпа чест, въпреки че пър-
вото заседание мина при не осо-
бен добър ред, трябва да се опа-
сяваме, че съвещанията на ко?111-

сията намират внимателен прием
от ангпнйското обществено мнение.
Днес вече публиката е толкова го·
ляма, че в заседателната зала, коя-
то има само 80 места, влязоха 200

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ С МRЙКР. СИ НР. БЕЛОРУСКО,БР.ЛТИЙСКRТР. ГР.РR
В ДЕНЯ НР. НЕЙНОТО ПРИСТИГRНЕ В МОСКВР. (3 МАРТ 1934 r.)

коиуннстическнят депутат Кьонен,
ва чието залавяне или убиване хи-
тлеристкото правителство беше обя-
внпо награда, както и секретарят
на комунистическата парламентарна
група в Раnхстага, Ото Кюне. Пред
световния съд rовори синът на
Торгпер за невн1шия сн баща, а
сестрата на Георги Дныитров- за
своя брат. Яви се също и вдови-
цата 11а депутата Шутц, тази жена,
ч11Пто ?,ъж беше убит no на11-же-
сток начин от щурмоваците в Кьо-
ннгсберг. Прочути анг,,иnски н а)1е-
рнканск11 журналисти се явиха пред
съда. Между свидетелите мнозина
бя:rа заплашени със с>1ърт в Гер-
ман1?я. Ня?он, спед като дадоц
показания, се заsърна:rа в :rитпе·
рнстка Германия.

Контра-проuесът в Лондон беше
nрщенен от t11ета като деnствате-
,ен процес no оnоЖ2ряаането на
Раяхстаrа..

души. Между публиката личаха
видни английски личности. Напри·
мер, Х. Г. Уелс. АнгпиRското об-
ществено мнение в голямата сн
liacт е против Германия. Въэбуж·
nението на ангпнl!ския народ мо-
же бн ще се засили още повече
от поведението на КО\lнсията на
юристите•.

В течеl!Не на пет дJ!и светът
спедеwе с повишено внимание ра·
батата на юристите, които се бя·
:ra нагърбили със задачата да раз-
крият истината по опожаряването
на Ра/!хстага. Всички опити на хит-
перисткото пр1вителство да попре-
ч11 на това бя:rа о'реченн на не-
успех.

ЛОНДОНСКАТА ПРИСЪДА

На 20 септември 1933 год. Д.
Н. Прит обяви в Какстон-Хол при-
съдата на контра- процеса. Тя бе-

we IIIП ЧЗТD111 в 80 стра IЩII 11

в в,.р.? ва т ка :
.Clten. !13ПjШ!С•ОIТе разr.,е.а111 1tя

1,."0)111"11111'8 CТIIПI] JO '-'едшrте
IO!IOAII:

I. Ва11 дер JI)? 1,е е ЧJJен, а
П()ОТ\1811\К 111 КОМ)'/1\IС11\ЧС(1(8ТI

пnpтmi
Няwа шrто с,еда от 1111к11-.11J1 връ&-

ка UI Гep>!l!tCKITa t,."0Му11нстнчес?;1

n1pntя с опожnр11ването 111 PaR:r·
стага.

Об111<11ен11те Торгпер, Д11„нтров,
Попов 11 Та11ев, 11е само че са 11е-

в11111111 в престъn.,еш,ето, за което
ni обв111111оат, 1ю 11е са 111110 пряко,
ttl!ТO косвено в,,в вр,.вка с това
престъnпеи11е.

11. Документите 11 устните покв·
ва1•ня, както 11 дpyrn1e матер11а1111,
кои r о са в ръцете на комисията,
доказват, че ,ова престъn11е1ше не
е б1!110 нэвършено само от Ван
дер Лу?.

111. Изследването 111 всички ВЪЗ·

можностн ва в.,изане и излизане от
Pan:rcтara сочи вероятността под·
палвачнте да са 11зnопзувалн под·
земния ход, коnто свързва PaA:r·
стага с президентския дворец 1

Този пожар беше по това вре-
ме от гоnяма 11опза эа национал-
социалистическата партия .

По тез11 и други причини, изло-
жени в третата част на докпада,
съществуват серноэ11н улики, че
Раttхстагьт е запален от ръковод·
ни пица на национал-социалисти-
ческата партия нлн по тяхна за-
повед.

Комисията е на мнение, че все·
кн юридически институт има за·
дъпжението да проучи тези упикн•.

Лондонската присъда беше обя·
вена един ден преди започването
на процеса no опожаряването на
Райхстага. Тя беше произнесена от
независими юристи, на конто об-
щественото мнение в чужбина бе·
we поверило тази твърде отговор-
на задача. Още същата вечер тя
беше предадена по радиото. Ста·
наха грандиозни м11тинг11 и събра·
ния в цяла Европа, които дълго
акламираха прнсълата в Ло11дои.
Когато на 21 септември председа·
телят на съда Бюнгер откри ра-
зискванията в ЛаRпц11гскня про-
цес, световната присъда беше вече
обявена. Четириыата невинни обви·
няемн, пр11нудител110 поставени от
хитт.ернсткия терор на подсъдима-
та скаме11ка, бяха вече оправдани
от световния съд. От 20 септември
нататък в очите на общественото
мнение имаше само един обвиняем :
нацнона11-соц11а11истите.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ГЕРОЙ
НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Вторият том на та11ния обвннн-
телен акт носи заглавието: .Бъп-
гарите•. Toll съдържа аргументи-
те за доказване съучастничеството
на тримата българи Димитров, По·
пов и Танев в опожаряването на
Райхстага. И под това име те би·
ваха споменавани от световния ne·
чат преди откриването на процеса.

На третия ден на разисквания·
та започна разпитът на Димитров.
От този ден нататък Димитров
стана главната фигура в процеса,
а за милиони антифашисти, както
вътре в Германия, така и вън от
нея, тoll израстна като гопям бо-
рец, който бързо спечели тяхната
адмирация и пред когото дори и
политическите ,1ротивниuи тряб-
ваше да се преклонят.

Председателят на съда започна
разпита на Димитров с изявление-
то, че през време на спедствието
обвиняемият се е проявил като
недисциплиниран човек н че той
ще трябва да промени държането
сн през време на разнскваннята.

Димитров отговори :

•Ако Вие бяхте невинен и бях·
те гнили седем месеца в затвора,
от които пет месеца във вериги,
бихте разбрали, че човек загубва
сnоко11ствието сн.•

Тази първа фрава сложи нача-
лото на една борба, която про·
дължи през трите месеца на раз-
искванията н която биваше пре-
късвана само nрн изкпючванията
на Ди•штров. Председателят мо-
жеше да го aannawвa, да му от-
нема думата, да го отстранява от
съдебната вала, но нищо не мо-
жеше да отклони Димитров от
пътя, коltто тсn си ?we набеля-
зал за своята защита

В броя с:11 от 24 септември
вестник .п ти п в ризи е и• пише
спедното относно метод? 11а Ди-
митров при своята защита:

.П11м11тро1 , е оr1онар11 111 uъ-
проси. Ton 11:1111111 •

С IIUIIOIIITI 118 TOЗII .,ето.А тоn
)'С аваше с?,:?к,11ч с1<11 а д1ва 111·

сока 111 р1э11с1,ва1111ят1. J\\алк11ят
r,р?дседвтел 111 се11зта е хитър 11

0111111:11 човек. За 11сго се rnoope-
we че много пе,;110 усnавал м се

справя С 1(8KDIHO It 118 бll,10 тр)'д•
11С1ст11. Оказа се, обаче, че 11е беше
110 с111111те wy д1 re бори срещу
рев0-1юu1ю11ер1 Д111111тров. Toll tit·
к1ше да nо11реч11 на Д11w11троа да
11а11р1вн 11зяв.1е1,и11 11рrд11 рз91111т11

както се 11311сква c11opeJ1 11равнп-
1111кв. С едно дв11же1111е на ръната
с11 Димитров го накара да зам.1 ькне:

.Аз съм rrро.1етарск11 р?вnлю·
ц11011ер. Аз не съм от OltCЗII СО·

ц11ап11ст11, къ11 ко11rо nр11надпеж11
кро1111р11111(ЬТ, ,\з CЪII peвO,lIOЦII0-
11ep 110 убежде11не. Член съм 11а

Централния комитет на Б1,пгар·
ската коwу1шст11ческа партия 11 118

Изпъ111111те111111я ко1,111тет на Ко11у·
11нст11ческия 11нтерна1111011а11.

Аз не съм авантюрнст11че11 те·
рорнст, а е1rтус11аз11ра11 11р11в I рже·
11111< 11а nро.,етарската рево111оц11я,
защото за 11е11 тя е ед1111ствен11я г
изход от кр11эата. •

През време на разискванията
става дума за деllствtне,1111111 факт,
че Диш,тров е бил осъле11 на
смърт в Българи?. Димитров от·
говоря:

•Чух, че Д111111тров б1rп осъден
на смърт в България. Не потър-
сих други сведения, защото това
не 11е интересува.•

Присътствуващите чувствуват, че
тази фраза иде от сърuето. Лн·
митров nринад11еж1t към 011еэ11 ре·
волюцнонерн, които в царска Ру-
сия не се плашеха от палачите 11

заточението в Сибир н конто в
фашистка Германия се намират в
нелегалните скривалища н в изби-
те, отдето, преследвани от хитле-
ристките наемни убиlluи, ръководят
тежката и скъпо костуващ? борба
срещу фашисткия режим, които
смело - винаги неrrреклою111 11

твърди - се качват на ешафота.
И ето сега едни от техните во·

дачи се намира пред съда и пое·
ма всички отговорности за реше·
нията на Комунистическия интер-
национап. Неговото държене пред
съда е толкова онушитепно, че
лондонският в. •Та II м с", nо-бли·
зък до генерал Гьорннг, отколкото
до комунизма, пише: • У българи-
на достоинството изглежда да е
вродено.•

МАЙКАТА НА ДИМИТРОВ

През цялото време на тази без·
милостна н разгорещена борба меж-
ду Димитров н фашисткия съд
една стара жена седеше неотменно
на четвъртата ипи петата скаме11·
ка за спушатепи. Всяка сутрин
преди започване на разискванията
тя идваше, придружена от две
други жени, заемаше мястото сн
и с напрегнато внимание следеше
всичко, което ставаше в заседа-
телната зала. Тя беше винаги в
черен шал, ко11то закриваше едно
проницателно, набръчкано тще с
тъмни дълбоки очи, които веднага
привличаха вниманието. Това са
същите неумопи„и н все пак све-
тещи очи, като тези на Димитров.
Тази стара жена е Парашкева
Димитрова, ма11ката на Георги. Тя
е на 72 годин11. Тя беше напусна-
ла България по вре„е на започ·
ването на процеса. Това беше пър-
вият спуча11 в живота и, когато
се качваше на влак. За да може
да тръгне от Бъпгария, тя тряб-
ваше да нздъпжн към държавата
един nанъчен дълг от око,10 6.00
франка. Семе11ството Д11мнтровн е
бедно н за него 600 франка са
огµомна сума. Но софиllсюпе ра-
ботници, въпреки своите мизерни
надници, събраха тази сума само
за четвърт час. Навсякъде маnка-
та на Димитров срещнJ снпна
любов II солидарност. Парижките
работници отиват да я посрещнат
на гарата. Десет хиляди от тях
отиват на мнтинг, само за да чуят
от устата и десетина думи, nро-
нзиесени на чужд език. През вре-
ме на престоя сн в Лаllnциг и
Бер.,ин тя nо.,учава стотиuн писма.
Германските работници засвидетел-
ствуват пред маnката 11а Днм11тров
своята сопидарност с неnния велик
син. Тя не знаеше нито дума от
езика, 11а коllто се говореше в
съдебната эа.1а, но равбнраше вс11Ч·
ко. Понякога, посред деб?тнте, сн-
нът А се обръща къч нея; те се
разбираха cawo с 11оглед.
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