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вечният эпатаров
Преди девет години в

м р а ч е н декемврийски
ден, цялата страна 113-

тръпна от страшна по-
крусяваща вест- проф
д-р Аrен Златпров не-
уморимият, жизнерадо
стен. научен ле,стор -
Златаров, вдъхновения
народен трибун и поет- сьрдцевед. прекрачил
прага на небитието 11

далечна Виена.
Съдбата не можеше

да нн поднесе по-горчи-
ва чаша от тая ранна
смърт. Не можеше по-
скъпа загуба да ппопе-
дее редицата на наши-
те духовни пъпвенци,

Особено силно отз-
вуча всенародната скоьб
в душата н.а българска-
та младеж, защото fl
него тя видя сърдечен
ппиятел и духовен во-
дач

Златарев бе от ония
малцина, които до-
бре разбираха тревога-
та, радостта и устре
,Jta на младото сьрдце
и улtело сьчетоваха мла-
дежкия ентусиазьм с- ·
mpetiвaта: опит11-oi:}u пи
старите.

Той ни научи да оби-
чаме всеотдайно труда,
ис?ината и родната зе
мя

Той ни завеща красо-
тота на своя жизнен
подвиг, остави блестящ
пример, на гражданска
доблест, хармонично е-
динство на мисъл и дело

Затова Ас Златаров
е знаме на всеки борец,
14q чсе?и v.cmpe.At «ьм сво-
6'ода, .1,,ир и прогрес!

Проф. Ас. Элатаров като химик и учен.

М.Андр??чева-арх.Ванкова
асистентка 11а проф. Златаров

В щ1nото научно творче- поnучаване на непоэнатите раха в изобилие у нас и пре- дqват възможност за синте-
ство на проф. Златаров е от· още вкридини и спилобени, поръчва нови, непознати до зйрвне на други, намерени в
р11Э«1но убеждението му, че Някои от тях послужиха за тогава. Такъв -бе случая с някои нисши растения,
ояраеданнето на науката е ·получаване на нови съеди- соята, растение с ценни на- Професор Златаров дадесамо в беззввегното и спу- нения, а други за изучаване чества, което не се култиви- ценни приноси за опознава-жене на живота.1.Той казва на някои нови явления, като раше някога у нас, но даде не на розовата. индустрия уна едно иеете.' .•..•защото нвпр. хромоизомерията. поминък по-късно на доста 1tзс, на маслодайната, спирт-
.11.руrи цепи съществуващи за t, Когато с течение на вре· хора. Той разучи ред проб· нета и бирената, както исебе?си тя няма; животът е мето възгледът му, че няма леми из областта на съест- производството на катапи-целта и, и всяка научна дей- .наука за самата наука" за· ната химия, бронатология- тячните торове.ност трябва да догонва усъ- крепна, той отклони внима- та на съестните продукти, из- През войната 1912-13 г. и••РШенствуването и рвэра- нието си от чисто органохи- мененията на храните при прспе през тази в 1916-18 г.CTQB!j?To на неговите· сили". мичните въпроси, които има· различните начини на обра· напълнявайки военния си?т· 1Ъм' у неrо ·

това предпо- ха повече теоритично значе- ботки в връзка с хранител- дып , той не пропусна да из·читание на теми разрешава- ние и насочи научните си ността им. В тези области ползува времето за научнощи{в'Ъпроси от жизнен ин- интереси към въпроси с пран- неговите работи са единст· практическите си изводи 11терес, Проф. Зпатвров започ- тическо значение: химия на вени. В чужбина, където той се появи работата му върхунаJработата си на учен още съестните и вкусови продук- печата на руски, френски, хранителния режим през вой-като:студент no химия, но- ти, химия на храненето, био- английски, немски биваха 1111та в местните военни бол·гато" написа при · своя учи· погия и биологична химия. често споменувани като рв- ници, където за пръв път сетеn, Известния проф. по ор- Неговите изучвания върху боти на .известният бъпгар- задават научно обоснованиганнчна химия Карл Гребе, нашите хранителни продукти ски химик", ,,видният позна- у,казания 3 а хранитеnнатадокторската си работа вър· и тяхната хранителна стой- вач на българските храни- ойност на нашите нацио-ху синтезата на нови- багри- ност, препоръките му за из- тепни и вкусови вещества". нални ястия, какго и за на-nа от групите на индулинв хранването на нашия народ, По-късно той се върна от- чина по който трябва да сеи вкрияине. Първите години е обширна и плодотворна ново на въпроси из органич- подбират дажбите и храни-(1910-1913 r.) като асистент дейност, която няма равна натв химия, стоящи в връз· re, за да получи индивида1 Сефнйския унивевсигет той на себе си. Той обърна вни- на с първите му н?учни из· достатъчно хранителни ве-про.-?,.лжн раоот1m11 1 тази мание на много продукти, следвания. Това тон направи шества.0611аст на органичната хиния които бяха изоставени в под- защото стана известно, че
11 t"»AIXt ir••и fflт,.-и :sa бор, Ht 11р1ната, а i:c н11м11· т1э11 орr111111ч11и съединения (Спед1111 на 4 странице)

И_Е9ВЕХВАЩИ ЗRАТАРОВИ ОТК'ЬСИ
„Човек се отличава от останалия животински свят

по две свои първични склонности: 1111111.-ата за по-добро
и жаждата за вствва" •

•Ценното у мислящия човек е нестихващата му 111аж-
да за познание и недоволство от постиrнатото".

„Нищо, родено в блаrородния порив за доброто незаrива • .

• Младежта е съкровището на човечеството, най-
свидния негов цвят и вай-сънровената му надежда. Тя ще
намери подхрана на своя идеализъм, като отдаде мисъл-
та и сърдцето си на един висш идеал, kollro води k'ьм
изв_оюване на нещо по-ново, по-човешко".

.. Пека не се боим от мисълта, от просветата, за-
щото, какво ще остане тогава от човеkа: залоrът за не-
оuото човешко е в преодоляване на предразсъдъка I за-
,л?·ждеиuнта, а за това помага само светлината на на-

уквта ",

.. Morar да се дават едни или другя предписания ,,.за иегьшествеге на държаватв, 110 всекога изн-устtiото
да се управлява ще търси да постави в служба на це-
ляге на държавата интереса на масите и спечели тах-
ното колеkтивио съзнание.··
---.- ...Ние го обичахме

За нас, учениците от Хас-
ковската гимназия името на
f\сен Златаров беше отдав-
на познато. Писаното от не-
го и за него в студентския
вестник „f\1<адемик", масово
разпространяван сред нас,
жадно поглъщахме

Ние го обичахме най·вече
заради неговата неуморна и
без1<0ристна служба на на·
рода чрез науката, еловото
и перото. Ние го обичахме
заради пламенната ?,у лю·
бов кы1 народа и безстра·
шн·ата борба, която води в
заu,ита на неговите консти-
туцион1•и права и свободи,
. с-рамно отречени и же-

с с··() потъ11кани от настъn-
..

-,. ?'@.-:l?Ч°?t'>!Ч. ?V':'°
го обичахме, защото чрез
н rовиrе уста, в страниците
на неговите книги ние сnу-
шахме нашит? сърдца, четях··
ме собствените си мисли, на-
мирахме отговор lia ония
въпроси, по които надълго
с?1.е спор11nи в крыкоците и
дружествата. Ние го обичах·
ме, защото му бехме морал·
но задълже?1и, заради него-
вата подкупваща, бащинска
любов? нъм нас-младежта,
за която той. казваше: •Това
което младежта по>Ие•
лае, това ще бъде повелята
на утрешния ден."

И точно тази, маже би,?наша безпредещ1а към него
любов не ни позволяваше
да повярваме на слуха нойто
късно през ноща на 22 де•
кемврий 1936 година се пръс•
на из града, какво пъраи>,
син на Хасково - Зnатаров
е умрял далеч от родината-в Виена! Ние не вярвахме
Ние НР. можехме да прие-
мем това за истина, защото
ние не можехме да си пред-
с1авим f\c. Златаров мъртъв!

Но когато на сутринта
тъжна вест беше успяnв де
сломи нашата съпротива, но·
гато главите на неговите с1о•
граждани бяха кnюмнаnи и
очите им се къпеха в с-..nзн,
студ, студ по-суров и жесток
от този, който беше сковал
всичко наоколо, смрази сърд•
цата ни. Ние страдахме, ние
тъгувахме и в тези страда•
ния и тъга образът на Зnа·
таров ставаше owe по-све·
тъл, дялото му още по-ск1о·
no, а самия той, макар и
вече труп, по-близък.

Погледите на всички ни
се отправиха към даnечна
Виена. Ние тръпнехме в оча· •
кване да го видим отново и
:+е<;:?: С:-':' ( р ....... 1·t....... >-C".;r?t-Ч?j'
сред ОНЯ', народ, за който
той даде всичкото си време,
сили, способности, идеаnи·
зъм, радост и....живот.

Когато, обаче, на другия
ден за обща изненада и
срам пред цялият куnтурен
свят, царското правителство
отказа за пренесе трупът не
Златаров в България, наша·
та тъга по скъпата загуба се
примеси в страшна злоба
към всичко фашистко. Р1>·
цете ни неволно потърсиха
останалите левчета из джо·
бовете, за да отдадем своя·
та признателност към деnо·
то на бореца - антифашист,
да пренесем трупът му в род·
ната земя, за да лоnиваме
гробът му със съnзите си, и
да водим борба срещу фа-
шизма окриляни от веnикия
му дух. И днес; пазейки и до·
развивайки по-нататък дело·
то на 9 септември - да из·
пъnним неговите завети.
?Поклон пред делото на
f\c. Златаров I

Пейко:славов

В rеро11чннте борчески дни на бъ.?гарскня народ срещу тнра.
ничннте реж11.н1, Асе11 З1атаров бе з11аче на освобод1пелните на?
родни •1ети. Партнац11ския отряд на Х11сков. кра!I HQCI\ н?rQ,QTO ,?q



Проф. д•Р Re. Златаров

I

Духъr
За духът на новото

време говорят всички. И
виждат неговите прояви,
my в нинематографната
треска, тv в нервът на
джаз-бандите на сввре-
мените танца, ту в къ-
сите роюи: н подстрига·
ните коси на дамите, или
пьк в понижения морал
на администрация и в па-
ролата: ,,Мини.му,11 уси-
лия - макси,11уд блага".

А духът на новото вре-
ме, роден от спазмите на
стария свят, който за-
върши своя епос сред чер-
ната литургия на вой-
ната, е дух на борба за
двйвтвитепното освобож
дение на човека от 01(,О·
вате на една цивнлиза-
цвя на маскираното вар-
варство. Духът на ново-
то време, е страстната
»саждв да се направн
живота радост.

Това, което наричат
упадьн, разложение, ги-
бел, е в tiщност буйното
брожение на д у ш ti т е,
опоени от новия дух, кой-
то търси да се изяви в
формите на другото, кое-
то идва да замести вче-
рашния ден.

Връщане назад няма:
•в миналото не се теле-
графира•. И безплоднп са
напъните на духовно сле-
пите за истината, коя-
то се ражда, да спрат
страшния валяк, който,
тласкан от духа на но-
вото време, троши с тря-
С'Ь1' канари и проправя
пьт за живот, в който
да се живее-ще бьде на-
слаждение.

Закаления д,v.х на MU·
лиани сърдца, които са
се възправили за подвига
на бяизкия човешки пра-
эдни«, е новото, велико-
ЩQ• ..НIJ. нашите, дни. . r

Ду.х'6m на новото вре-
ме се носи от събудена-
та за поаво на живот
демокрация, която иска
vup ме:J1С,дУ народите, ис-

на новото време
"а човешкн жнвот. за
всичнн хора. 11 го иска не
чрез сьнищата на мечта-
телите, а чрез дялото,
което вършн и чрез кое-
то се гради пред очите
нн пантеона на нейното
величие.

Който не е доловил тоя
дух на новото време, той
ще бъде отмннат, забра-
вен, неговите усилия it
дарб« са на пусто и ще
,11у остане да донзпие са-
,110 блудкавата гледна на
разо'lарование н невяра.
Все едно дал1i е политик,
учен, поет.

И за да бъде едно дело
от наши дни с цена, тряб-
ва да носи тоя дvх, на
новото време: обич към
хорото, призив за мир и
човещина, щадене на чо-
вешното в човека. И да
има от тая нраествена
см елост да се посочи на
тъмното и жестоното,
което спира възхода на
човешното освобождение,
като прави човека огра-
бен; унизен н безправен.
Обичта към човека не зна-
чи мекушавост: тя иска
бистър поглед. силно сло-
во и понякога здрави миш-
ци, за да бъде истинска.
Защото обнчта нъ н чо-
века иска борба срещ»
тъжното, жестокото и
алчнотд загнездено в сьрд
цата на тия, които приз-
нават са,110 вълчата мак-
сима: .Всичко за мене".
Танивато са обществени
злосторници и трябва да
бъдат посочвани.

На хората на мисьлта,
на творчестеото, се пада
да бъдат най-верните из-
разители на ду хьт на но-
вото време. Книгата на
Ремарн е пдкаэалец за
това.,Ак.Q това не се q.аз·
б?ре, трябва ли да се чу-
дим, че и пои наличност-
та на дарование, делото
на мнозина остава загу-
бено и иглишно ?

•. .-СЛАВЯНИН И САМО СЛАВЯ.НИН .•.
Из едно писмо

Драги млади приятели,
Не бива да крия, че вашият
почин да ми дарите една
литературно-музикална ве-
чер, ме и радва и ласкае. И .
ако пенврът би ми позволил
це 'иэлвэяи вечер, би ми би-
ло драго да бъда между вас
и да ви се порадвам. Но все'
едно, нали аз ще си мисля
311 ввс.' ще ВИ се радвам И

чувството ми ще бъде с вас •
Вие ратувате з11 единение.

между нпадиге на славянско·
то семейство и това е така
хубаво: 11з виждам цената му,
защото се чувств:увам в всич

на Re. Златаров
ните си фибри славянин
и само славянин и за ме-
не е ясно каква роля би
играло славянството за
историята, ако имаше сго-
вор между славяните. Но
щом младите са пожелали
това единение, то ще стане,
защото бленовете на млади·
те намират един ден одело·
творение. Дори вярвам, че
и ние, по-старите вече, ще
видим тоя хубав ден за
славянството. Работете и
вярвайте! •

Вам предан
1\с Златаров

Асен Зnатаров

НА ГРОБА?НА ЗЛАТАРОВ
(Написано п .ез декемврий 1937)

Ти беше ни слънце в тъtар, Пред гроба ти пресен, поете, i
ти 'беше ни знаме, кумир--\ ни\! всички кълнем се със жар:
в борбата велика и свята ' -ще следваме твоите завети
за правда, човечност и мир! пред святий народен олтар,

Утеха едничка в бедите, .

смърта те жестоко срази.,.
И скръб ни разкъса гърди е
и мрак ни душите nо1<ри . • ,

Тъй рано загина .... угасна

И с твоята вяра слънчага,
с твойта любов II възторг
ще пълниме слънце в дуu;ата
на този отруден народ,

Въвплаыва днес твоята жажда
човечното, топло еърдце . · I в душите за подвиг свещен ....
усмивката тиха и ясна

(
равцъвнала в пурпур се ражда

вастинв на твоито лнце. . . . зората на първия ден.

Днес тръг?ме устрем на буря
в борбите 1ъм нови слънца .

Сърпцето ;11
свети, Аура,

то факел в наште сърдцаl ..

Х ХАРАЛАНОВ

Наш
....................................................

ят Аура
.... ,Защ то само обичта е създателка: Тя тво-

ри без да 1азрушава, тя дава без да търси от-
плата яли !А изчерпва сипи. Обичта е извор на
бликаща

вs1fa
и иесмушавано щастие; тя епинстве-

11а само да а величие и на любовта и на гения
11 на волят за цяло в живота" ...

_ RYPR
За един другар, койтQi1;.а дата и пръс?аше истината.

го разбере "копнееше то?а Вдъхновен от б?дащето,
когото цял един народ pta той не избяга от настояще-
и цялата българска инте и· то.
rенция ч У в с тв У в а к то С обич ореше каменлива-
близък, незаменим другаJ, иР та българска почва и с о·
учител. бич очакваше да пожъне

За него обичта бе дос о· туй що е посял. И той не по·
ен култ. Той обичаше нау- ся малко. То никне и ще
ката и работеше с неугасим никне докато престанат да
жар за нея. Той обичаше текът сълзите на ония, за
народа и го учеше, обика- кои го живееше- угнетените
лейки малки и големи гра- и онеправданите.
дове. Той обичаше младежта

б Учителю, ние ще продъл-
и вдъхваше, осо ено на с1у·

б жаваме да сеем семената,дентите, вяра в ъдаще10,
любов към живота и всеот- които ти пося в нашите ду·
дейност към човещината • и ши, защото ние те обичаме!
правдата. Той обичаше првв- Н. Каралиева

.Новото време се характеризира с демократизи-

ране на науката, неilното приобщаване с масиtе, на

хъnтването ii в живота и изnоnауванеtо ii .от боряще.

то се за нов обществен порядък човечество·.
Проф. Ас. Златаров

Бисерите на Ас. Элатаров
Колко ценни са бисер·

ните иамъии на сребро·
любеца-скъперник-мър
тви ценности на мъртав
свят\

И колко ценни са би-
серите на мисълта, отро·
нени в творческня устрем
на духовно съв ьршенната
човешка Jtичносr-6езu.ен
ни наn·ьтствуващи еветли·
ни в човешкото всекидне-
вие, за човека творец, за
човека борец I

В моята библиотека има
една малка книжка, в коя·
то са събрани откъси от
публицистични про?1зве·
дения на нашия имен>1т
съгражданин-;-проф. 1\с.
Златаров. В края на книж-
ката са отпечатани бисер·
ни откъси от негови ми·
ели. Съсредоточим ли пог-
лед на която и да е от
тях и се вдълбочим в съ-
държанието, ние се убеж-
даваме, че те са безцен-
ни човешки достояния. И
не остава друго, почувст-
вували една висша насла-
да, освен да се възхитим,
да се разбунтуваме срещу
неправдите и се обгорим
от неговата вяра в новия
утрешен ден.

Да сравнявеме ли цен-
ностите?.•• Тези бисерни
камъни притежание н а
шепа охолници, тези мърт·

ви светлини, и бисерите
Н4 духа, на исани с Про·
метеевсни пламък, които
служат на разв ьлнувано-
то човешко море, като пъ·
теводни звезди за щаст·
лив и свободен живот.

Духовните бисери с а
вечни паметници на чо-
вешкия дух и затсва би·
серите - мисли на Злата-
ров, изкован11 в ковачни-
цата на светлия J,yx, из-
тъкани от най-висшите !'I
чисти пориви на сърд·
цето, не ще ззrинат сред
неумолимия ход на годи-
ните. Защото както казва
той: "Нищо, родено в бла-
городния порив за доб-
рото не загива".

R Златаров остави не-
сметни богатства в съкро-· .._
вищницата на нашата ду-
ховна култура, остави сnо-
мена за човешка само-
жертва, за безкористно
добротворство. Той запа·
ли у нас неугасима вяра
в новия ден и днес ние не-

..отменно вярваме, че ще се
сбъ11.не онова, което про·
зря и поета Гео Милев:- Човеш!<ия живот

ще. бъде един безконе·
чен възход- нагоре 1 Нагоре I

Земята ще бъде рай-
ще бъде!

п. r. Сиротов

АСЕН ЗПАТАРОВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
Спомним ли си за обича·

ният от целия български на·
род проф. д·р F\c. Златаров,
послучай rодишнинвта от не-
rоввта тъй ранна смърт, на
първо място в съзнанието ни
изпъква неговата безгранич-
на обич, неговите грижи и
надежди към българската со·
циалистическа младеж. На
нея то? възлагаше най·rоле·
мите си наде?нди, към нея

- отпреви той последнюе ,си
напътствени думи, тону·речи
пред прага на своята смърт,
-на· нея той завеща неосъ·
ществения още идеал за
братство и равенство меж?у
човеците.

И наистина, без всеотдай·
ната си? обич към младежта,
и специално към социалисти·
ческата младеж вдъхновената
и идеалистична строителка ,
на едно ново, общочовешко
и светло бъдА\е, Златаров
сякаш не би бил истинският
Златаров I Защото той живя,
работи неуморно и се само·
раздаде за тая .именно про·
rресивна българска младеж,
която утре ще бъде приэо·
вана да съзижда новата об·
ществена и държавна с1 рада
на всебългарския културен
и материален живот.

Социализмът бе за F\сен
Златаров извор.ът на всяка
помисъл за живот и дело, за
творческо превъплощение на

човешката мисъл. И към него
той насочваше погледът на
соци_алистическата младеж.

.От социализма младежта
ще вземе пламък и просве·
та и трябва да rи занесе !I
масите, за да може в тяхно-.
то съзнание да бликне и яс·
но съзнание, здрава мисъл.
Нищо по-страшно от една
непросветена маса, която взе·
ма преднина в едно стихий·
но 'обществено- движени&"?·-....
пише F\c. Златаров в книж·
кага си "Идеали на младото
поколие" и ние днес вижда·
ме конно правота и искрен·.
ност има в тия негови завет·
ни думи.

Така, нашата социалис?и-
ческа младеж трябва все по·
'дълбоко дв се прониква от
заветите. на любимия ни учи·
тел и приятел F\c. Златаров,
за да може по-вярно да слу·
жи на народа и на новото
време, а същевременно да
се покаже по-достойна за
безграничната обич, за не·
престанните грижи и за to·
лемите надежди, които той
възлагаше на нея.

Прочие, чрез обичта си
към Re. Златаров - чрез
оби·ч и саможертва да слу·
жим на народа и на негово·
то светло и свободно бъ·
даще\

Златка Ив. Василева
.....................................- - ..

ва, че всеки човек има вроден
стремеж i<1JM доброто, може да
ВИJIИ злото у себе си и BЪII от
себе си и може да се въздър·
жа II бори с него при 1<акв11L

то усповин да е поставен. 2)
Личност и среда си взаимоцеl!·
ствуват, а въздърж11иrе II усъ-
вършенствувани ли•шости обра-
зуват въздържателно общежи-
тие, което с11 създава все по-
добри и по-блаrопр11ятн11 усло-
вия за 11здиrането и ощастли-
вяването на 11и•1ността, а чрез
нея и на обществото.

Ясно е, че при една та1<ава
обста110вка 11а въздържанието,
няма човек не въздържател или
както се изрази в една своя
с1<азка проф Д. Кацаров: • От·
сътств1tето на въздържание у
едни човек е паталоrич110, не-
нормално състонние•. И наис-
тина, коn човек в всек11днев11с-
то 11е е правил ус11л11я над се·
бе си no няколко пъти да се
въздържа от иввестнн думи и
деАствня, конто неrовня раву&?
AIY ПОСОЧВII КРТО 1\0ШII И веuс·

Г. Т. Мутафов

ПРОФЕСОР П·Р ACED 3ЛАТАРОВ
и делото на въздържанието

(По случай 9 rодинм от смъртта му)
Ря.ако ute се 11амер11 човек,

от каквато и да е среда, въэд·
раст, пол и вяра, 1<oltтo след
като е прочел някоя попупя рна
книга на Асен Златаров, а осо-
бенно след като е слушал ня-
коя негова сказка, да не е ос-
танал в възторг от истинноста
11а неговото поетично слово, да
11е е поже11ал отново да гu 11е·

те II слуша. На какво се дъл-
жи тази всеобща с11м?1атия. то-
ва обаяние II таз11 061111 1<ъм
п11чността н мислите на Асен
Златаров? Знаl!110 е, •,е само
с1111н11те л11чносr11, 11юбвеобвю1-
1111те души, пюбящ1пе C'l рд1\а,
борците за повече правда, l<ра-
сота II щастие u света 11з1111к-

ват всеобща поч11т 11 11р11з11ате11-
11ост. Лесно е да се убед11м че де;
З11атаров беше 11эъ1ежду тях.

Макар неговата специал11ост
-хишшта, да бе само е1111а мал-
ка кпо11ка от 11ауеата, той не
се затвори в 1шборатори11те 11

1<акто м11оз1111а други интепек·
туа11ц11 да обърне в култ оста.
ряпата максима: "Науката 3а
самата 11аука". Напротив '101! бе
убеден, •1е 11ауката трябва да
с11уж1t 11а жшютн II е111щчната
й 1\СЛ трs1бва да бъде ща сп1е·
то на •ювека. Тя трябва да тър·
С\1 ЗЛIIIIИTe и робнята в JIИЧ·
IIOCT 11 В общество II да ГII ОС·

вобождава от тях. Тя трябва
да се стреми да 11а11рави живо·
та всеобщо радостен и щаст-
п11в с макс1111ум 6110 ra II м111ш-

?1ум страдания за всичк11.
Пред1t да 11зкажа отношение-

то 11а Ас. Зпатаров към дело-
·то на въздържанието, на11аrа

1111 се· да направя известен ана-
1111з и вдъ1160•1аване на понятие·
то въздържание. Обикновенно
под дуыата uъздържат.епи днес
ш1оз11на са свию1апи да разб\1-
рат само онези хора, ко.ито ?е
употребяват тютюн II спиртт1
напитки. А трябва да се знае,
че ПО· щирокнте цепи на въз.
дър>1,ате11111пе д-ва и на въ?д.
дв11же11не изобщо, е да възп11·
та •1пе110вете си К ьм оъздv·
жание от употреба не само \1а
вс1tчки вещества, които вреn,п
на духа, въздържание не само
от думи и деНствня, зловред1ш
sa личност и общество, 110 въз-
държание 11 от вснч1<0 онова,
което r1речи за усъоършенст· ·

вува11ето иа духовuата и физиN·
на ыощ на човека. При такова
широко ,ра:<биране 11а въэАър·
жаннето, няма зло в света, коh-
то да не 11опад11е в цел111е на
въэдържатет111те д-ва. Само ед·
но важно оснс.в110 11 не11вмен110
условие щ1а въ11 въздържател·
ната деАност протн11 обществе-
1111те з111111и. То ,:: l) .u.a се вяр·

лесъобразни? Видно е, от ка-
заното до тук, че възд·ьµжа-
иието е присъщо на всек11 чо-
век и е само едно средство за
освuбоЖдението му от вс11•1ко
онова, което 11ре•1и за усъвър-
шенствуването на духовната му
и физична мощ. И важния въп-
рос е не, че трябВ'З да ·се въз·
д·ьржаме; това сериозно 1111к, ·И

не може да отрича, а от как
во трябва да се въэдържn?,е ·11

защо? Ето, 11 тоз11 пункт 1111е

трябва да ценим Ас. Златароuв,
защото б11аrодаре1ше 11еrов11я
11ауче11 аRторитет, на стот1щ11те
му стат1111 r1ечатани no весп111-
1Нt II с11исан11я, на неrовою
поетично и обЩО'tОСТЪПНО СЛО·

во пръс1,ато no 1tялата страна
•1реэ ?1ноrоброllн11те AIY е1<а•ки,
ыно ro злю1и II живота добиха
една no·roля,ta яснота II без·
спорност, много души се обна·
деждиха и много дущи ще цро·
дължават да се импулсират и
вдъхновяват в вярата и служ-
бата с11 ва доброто II пюбовта
J с11ета. tн iw: ,;?р11веда тук 1111·

J{ОИ 11eГOBII i\JIICЛlt 113 КН/1 ГltTe
му .-Проблема за щастието" и

• Хим11•111ата воllна 11 rибелта на
'f0ве•1ество го·, от които ще се
внди а гно111ен11ето му към ня-
ко11· ?лн1ш в ж1111ота. Но преди
това нена отбележа 1111кон 11сти1111

които ще уяснят тези 11зваnк?1.
Целта на жннота е щастието

и .а К'О то нн ышсва, следва че,
н ,н t111e ttt! :imteм закоt1а tta жи-
нота с11, ..,,ы 1,ък, че с?,е се от-

·кло1шпк ·от него. За na живее
човек, 7рябва да се xpattИ те-
лесно 11 духОJ1110. А от тук
с:1едват 1i1,11рос11те: I) Какво
трябuа .1а се яnе 110 качество
11щ1 какuа трябQа да бъде на·
шата ежеднеuна храна-.веrета-
р11ан.ска 11п11 ыесна? 2) Какво
трябва да пие човек-11ли раз-
ните на!\11тк11, конто тоА упот-
ребява, благоприятни ли са за
здравето м/. 3) Понеже зд до-
ста.uине II удовлетворяване на
раз1111rе нн нужди е необ:wдшt
-труд, 1'0 третия вапрос е, как-
во е оrношен11ето н11 к·»1 тру-
11ъr, 4) В паJ<10 1111е uиж.u.аи9



AttИ J11atlbOB CTIUIИKЦI тр?т·

д.Ваоилев
ДВА СПОМЕНА

1. Златаров и морето.
Между многото ми споме-

ни за нашият виден съграж-
данин и именит учен, писа-
тел и общественик проф. д-р
Rсен Зпатаров, два спомене
иэпънват най-силно и най-
правдиво в паметта ми. Еди-
ният от тях се оrнася към
1925 или 1926 г., когато в
rp. Варна, край морето, за
първи път в живота си срещ-
нах и видях Rсена Златаров.

По това време аз бях на-
роден учител по селата на
Хасковска околия и през лят-
ната ваканция, поради склон-
ността си към скитничество,
пък и тогава учителите се
попэуввхе с 75°/0 намаление
по БДЖ, аз поемах влака
още от началото на вакан-
цията ни и най-често той ме
отнасяше в Барна или Бур-
гас, дето Черното норе шу-
меше вечно и неговата не-
стихваща песен-стенание та-
ка дълбоко вълнуваше ду-
шата ми. Морето бе за мене
като някакъв всевечен блян
и цялото ми същество се стре-
меше неудържимо към него,
защото знаях, че там, край
морето, и чрез морето .бед-
ното сърцце скръбта си ти-
ха слива с нестихващия стон
на водната стихия". (Ш.
Бодnер)

И щастието ми отреди да
срещна за първи път в жи-
вота си Rсена Златаров имен-
но край морето, край наше-
то хубаво и неспокойно Чер-
но море. За Златаров аз ве-
че бях чувал твърде много,
чел бях много от неговите
общодостъпни трудове, а
особенно двете му поетич-
ни книги .Песен за нея" и
.Цветя за него", бях ги
•изял с корите им", както се
казва, и можех да цитирам
ОТ ТЯХ на уст ДЪЛГИ И д.'1\ЛГИ
пасажи. Дотолкова бяха ме
эавладяли искренността, топ-
лотата и дълбоките лирични
откровения на автора им.
Rла самият Златаров не бях
още никъде срещал, ни виж-
дал. И си го представях като
съвсем .голям" човек и сле-
дователно, като недостижим!
Такива са, мисля си, всички
големи хора на науката,
всички велики писатели и
поети I

И ето, че един прекрасен
прециобец аз видях Rсена
Зпагаров да върви из вто-
рата част на морската гради-
на, ведно с момчето си. Ка-
заха ми близкостоящи до мен,
че този именно човек е Re.
Златаров и че малкият уче-
ник с него, който го е зало-
вил нежно за ръка, е него-
вият по-голям син.

Моето любопитство и въп-
нение бяха извънредно голе-
ми. Значи, това е нашия съ-

и наявраие щастието'? 5) Чо-
век е обществено животно и
затова е важно да се внае коl\
трябва да бъде законът в ед-
110 обшежитие-с-вакона 11а же-
стоката борба 11 властта на сил-
ння пи, ааконът на войната и
вэаивоунишожението, или вва-
ииоповоша, сътрудничеството
11 •111ра'?

На всички тия въпроси Ас.
Златароu дава, според мен, пра-
ви1111и отговори, а от тук пък
следват и добри насоки на 1111ч-

на 11 обшествена аъввържна
дейност, Ето и последователно
неговите мисли no отговорите
на поставените въпроси:

1. За храиата
.Храна е всяко вещество,

което внесено в жнзнената ико-
номика, без да смути в нещо
службите на органите, може да
нвбави или фивиолсгична енер-
гия, 111111 грваивнн елементи, или
и двете заедно· Кухнята е
станала иаточннк нs хроннче-
ско тровене, предверие ва бо-
11естн,.•• , Г11?.1-.т 11 апетнnт 'I

РОЛНАТА НЪЩА НА АСЕН ЗЛАТАРОВ
I'

гражданин Re. Зпатвров, ми>
ля си, това е авторът на тия
прекрасни книги, които съм
неиэустип, това е прочутият
учен-биохимик! Но защо мои·

• те представи не отговарят на
цействигелносттз? Тук, пр д
себе си, аз виждам един край-
но скромен и безшумен чо-
век, който тихо и' съзерца-
телно се разговаря с момче-
то си.- Ето, думам си, колко е
вярна максимата, че истин-
ското величие е в простота-
та и смирението! Re. Злата-

Народния трибун
проф Асен Элатаров

Преди девет години пре- сор, който открито проповяд-крачи прага на небитието ваше своите марксически иедин великан на научната социалистически идеи. По-
мисъл, един всестранен об· средством своята книга .вщественик и сърдцевед на страната на Съветите", ши-
българската проrре<:ивнамла- роко популяризира посгиже-деж-прvф. Rсен Златаров. нията и развитието на пър-Неговата двадесет и пет го- вата социелиогическе странацишна дейност, отпраздну- в света,
tJaнa през 1932 година, бе- В своята многостранна
ше досгагъчна, за да го ут- дейност, проф. Златаров не
върци като наи-крупна фи- остана чужд и на селскегаrypa в нашата наука, обще- неволя, остро порицввейкиственост и ли гервтура. демагозите - рбщественици,

Професор Златаров разна- които эалъrвахаселските масисяше с прометеевски жар НЕ> особенни грижи и пю-
върховните истини на наука- бов Златаров посвети на
та сред низините на народа. младежта. На нея той посве-ров е толкова велик и эна- _,,,,-- ' Той обнадежди будната ин- ти и едно от последните симените човек, а виж го кол-/ Днешно Хасково твърде ма111<q прилича 11а малкия град телигенция, проrресив на та писма с заветните непътст-ко е смирен и прост, почти от 3,татаровото детство. Няма rи сwите турски калдар ьии, ня-

?младеж
и отрудения народ вени •думи: ?Отгледайте унезвбепяэан нека да мине., ма .фенерлните" старобългарски ю:? с чардаци и сачаци, с в неминуемата победа наед- вас три добродетели-любовОще мноrо пъти след то- белите колони и сенчести дворове. Няма и дъхащите акации •из\ но ново утре. Стотици сказ- към -трупв, любов към иети-ва аз срещах Rсена Злата- улици и сокаци.

{
ки из цялата страна, хиляди ната и любов към народа",ров с момчето си из мор- адоуст оl\ствената т еск11 понете романтика а, интимно· статии из прогресивни, науч- Cera, когато повече от вся-ската градина и ни 38 моб- стта на старата архитектура. с гранитни паважи и внуши- ни, младежки, литературни кога нова отечесгвенофрен-нент не изпущах да го на ·: телни сгради в модерен стил, надменно надничат с стъклени очи и др. вестници, списания и Блюдавам. Особено ми напра- товска ъпгария има нужд11

з направо на улицата. ' периодични издания, ивпъл- от личности, които през це-ви силно впечатление, че па- тая моде11н11с чна трес1<а загина и етажната къща ват обществената дейност на пия си живот са работили,таров и сина му се спираха ?латарооото детство с цвет ели колони. f Златаров. обичали човека, които са сечесто на високия бряг на ------ - И в цялата си обществена борили за повече правда, заморската градина и от там деятелност проф. Р?сен Зла- повече щастие и светлина всъзерцаваха с видимо удо- Н А 3 Л А Т; А Р О В таров се издигаше, като ви- живота, ние с болка огчита-вопствие безбрежната шир на соко нравствена личност. За Зморето. Разбрах, че Злата- ме, че латаров - предтеча
ров обича твърде много мо- .Когото Боговете обичат него нямаше пречки, когато на новите дни, г о няма
рето, а разбрах също, че и на ра'}на смърт го обричат" трябваше да защити своите между нас.

идеи. Навсякъде той заета- Н , той не е мъ а v
неговата душа е необятно рт в, тои
широка, като необхватната Когато Европа заспиваше t в кърви ваше на челно място, напът- е безсмъртен, той продъп-

вайки младежта, поучавайки жева да живее и сочи светшир на морето.... Разбрах го р е о в р реки r ет ·под знака п ечуп н, П д „а ва · Н , работниците, отдавайки ба· пня път на отруденопосле, когато четох книжка- · то чо-ти смело застана в редиц?те първи щински своята любов на вечество пътя към прогреста му "Из тайните на море-
- · •и твърдо бори се за прав а и ред. страдащите и унижените. Той човечност и свобода!то", разбрах го и когато сам бе единствения наш профе- Илия Василевсъзерцавах дъ!'rи часове мо-

рето, опиянявах се от него-
вата стихийна мощ и неспо-
койна душа и размишлявах
за прекрасните строфи на
Бодлер в стихотворението
му „Човекът и морето":
• Човече, твоя блян е вечното

море
На волната душа вълшебно

огледало,
Ти се.огаежааш ням в кри-

сталните води
И бурния ти дух е бездна

::за Асен Эпатаров

от печали ...
И двамата сте виtl загадъч-

ни сами.
Човече, коя прозря тъмите

ти безкрайни?
Море, невнаини спят II твои-

те глъбини
Вий пааите докрай ревниво

тъмни тайни ••. •

2. Златаров плаче...
Вторият ми спомен се от-

нася към 1932 год., когато
тук, в родния град на Злата·
рова- Хасково - честву-
вахме юбилея на Re. Златаров.

Rз съм писал вече други·
те си спомени около това
чествуване и някои от тях са
публикувани. Но аз и до се-
га не съм писал нищо за
една сцена от това чествува-
не, която ми бе направила

(Следва на 4 страница)

твърде малцина са запазили
своя естествен, адрав израз.
Свръх храненето, което в цели
слоеве на обществото съвнател-
но се насажда като практика,
префинените, подправените с
много миризма II дразнителни
ястия, хроничното тровене с
силно месен режим на хранене,
практиката на алкокола-е-всич-
ко това говори за отклонение
на една естестве11в употреба и
навлизането в кръга на изора·
теното и права е г-ца д-р
Иотеик като пише: • В нащи?
•юдерен живот хората си при-
дават един лъжлив апетит, един
лъжлив r11ад и една '1ъжлиоа
жажда, като губят пред вид, че
с всяко претоварване било с
храна, било с питие, докарват
прерано изчезване на организма.
По тоя начин храната не деА-
ствува вече като храна, а като
отрова.•

2. За .4nкохоnиите
иаnиткк·

.Истина е 'le алкохолът ня-
?11 1111то едно от качесr,ото на

Страната смълчана за теб заговори -
ти вяра й ВДЪ](На в НОВИS1 ден,
за обич човешка сърдцата разтвори
и стана апостол, трибун ?µ?.ъхновен,

Европа смутено очакваш буря,
към изток обърнала треqетен взор,
когато завесата вдигна, f\ypa,.
и блясна славянския вол?.,..nростор.

f
Ти исти_ни каза за нова Русия,
за смелия честен съветски народ-
ти в неrо прЬзря буренос?н Месия
към бъдния воле1:1 човешки живот.

Скърбят днес свободните родни предели
за своя народен трибун и поет
и в горест главите смире?о навели
вървим неуклонно с Златаров завет!

Г. Крумов
.Коrато в nроцеса иа развоя се е появиn чове-

кът, тoii до иесъn нещо ?ово с1 себе си: критичиа ми-
съn и жажда 38 nQ-добро от усnовията, в които живее.
За ll'oвa човешката история е история за 'l'ърсеие ·И

6уит 38 сво6од,а". '

.вам се nада, мnадежи, да дадете живот иа ут-
реwиото човечество." 1

храната•.
• В голяма или малка доза,

се едно, алкохолът прави истин-
ски опустошения по всички ор-
гани, принижава работоспособ
ността, убива волята н 'rюдгот·
оя почвата за бО11ести на тело-
то и духа. Защото алкохолът
не е питателна субстанция, тоН
е абсототно чужд за живата.
плаз11а и се явява неl!11а гене-
рална отрова. J-Iяма по-лоша на-
паст за човечеството, под всич-
ки небосклони, от алкохо11ните
нанитки: алкохолът е зак11ет
враг на човешкото щастие•,

3. За трудът
,Физичн11ят труд е една ос-

новна биолоrи'lна потреба, н с
всяко 01 клонение от него се
върши престъпление cnpRмo
личност и общество". "Но за
да бъде физичната работа едно
благо, тя трябва да бъде сменява-
на с nериод11 на почив1<а, 3ащото
BCR ко прекаляване с умора води
къ?1 неизгоди на органивма• ....

И когато тоя фив11чески труд
е рав11омерно раэ11реде11ен меж·

,,Трябва да вярваме ма xopa:r•"
Г-н проф. Златаров ми бе-

ше поръчал да поставя рам-
ки на много ·таблици, изпи-
сани с химически формули.
Когато отидох да му предам
извършената работа и си по-
луча възнаграждението, на-
мерих почитаемия професор
в кабинета му, наведен над
микроскопа.

Без да откъсне око от
своите изследвания, той
каза:

В чекмеджето, там на
оная маса има пари, отвори
и си вземи.

Ве'!е бяхме уговорили це-
ната на работата, а тя въз-
лизаше на повече от хиля-
да лева. Не без очудване,
отворих • чекмеджето и си
взех точно определената су-
ма. На излизане казах:- Господин професор е,
ами Вие вярвате ли, че съм
взел точно толкова, за кол·
кото говорихме?

Чак тогава той вдигна rла-
ва от микроскопа, и с една
мила и пленяваща усмивка
ми каза:- Ние трябва да вярваме
на хората, за да станат доб-
ри и по·добри I

Ето, господа, тази nocn,n-
кa и тези думи на покой11ия
безсм1;>ртен се тъй дълбоко
врязаха в моята памят и в
моето С'!>рдце, щото вин?ги,
щом си ги спомня, образът
на уважаемия учен и три·
бун веднага ,оживява в ду-

• -шата ми.
Ето защо, позволяв.ам си

ми
да кажа: пазете чисти в !18·
шата душа образите на !le·
ликите хора, а в умовете си,
безсмъртните им слова.

С д,ьлбоl{а почит и ува·
жен11е към паметта на
локоllния,

дърводелец-Ц, Дико.в

Син на народа
1936 -rодина. Чериа н41то

смъртта вест донесе от Вие-
на:-проф. Rсен Златаров по·
чина! Едно човешко сър.цце
престана да тупти. Верен
на народа син си отиде.. В
сърдцата на хиляди златаро-
вци болка се сви. Ученият,
поетът, оратор1,т и човекът·
демократ Златаров си отиде.
Скъпа загуба I

Звездомир ВасилевАоен ЗлатароtJ? .
ду всички хора, когато тоn е
организирано ръководен, аа да
им, от него създаване на 611а-
га 1за обща полза, тогава ще
се?ащъвти жадуваното физич-
но /И общес,;вено здраве, за кое-
тq социолоз11те ме•паят. А вя,
ма лн го, има л11 от ед11а стра-
на израждащи се от бездеян11е,
а от друга изражлащи се от
нр?умора, то и жадуваното ща-
стие ще бъде само мечта за до-
го?ване. При това физическия
труд, коl!то създава, коl!то е
общественно по11езен е не са-
мо физи•1еско, 110 и нравствено
здраве: тоn прави •1овека горд
и с11лен, тоИ ro прави ценна
об1J,1естве11а еnиюща за npeyc-
nexa на човешкото общеж?тне.
Трудът е необходимост за из-
д111 натия, осъзнал се като 11е-

що по-гор11О човек. От труда
бягат и се боят низкокултур-
1111те, престъпните и а нт11обще-
ствените индивиди. В едно сво-
бо.цно и силно чоичест110, тру-
дът ще бъде не само заnълже-
нис, а и Н'fжда ва всекиго; там

I

ще се черни висша радост 11

пълно очове•1аване, които сега
се още липсват на чове•1еството".

4. За щастието
"ЩастиетЬ не е в егоизма, а

в с,,ужбата, о самопожертвува-
нето. Защото в един СRЯт, где-
то има мъки, гдето има 11ише-
та, дето има роби, позор и на·
силие, в такъв с11ят за никого
няма r1ъ1111О щастие. Някоll при·
вилиrирован може да се затво-
ри в дворци, да спуска тежки
завеси, да накара музика да
зву11и, празненстRа да заповяд·
ва, тон пък не ще има пълен
пр?здннк, не ще 110знава истин-
ско щастие. Защото има еnна
11раuстве11а атмосфера,_ която
11роииква навсякъде: тя се про,
мъ1:ва и до дворците на охол-
ните и с11тнте, тя им носи от
болката 11а тия, които 1111мат
нищо, ко1по страдат и rн11ат в
1шщета и ун11же1111я, И тона
трови осекн праздннк: саката е
радостта в един свят, в коllто
има хора да страдат от не·
правда и користи.

Човек е сопидарен с lUIApтo
човечество и не може „а 111.1а

блаrуване, аке част от това µя·
ло б тедува. ·

Вс,1чки народи стопа11сю1 за-
вис11 ,. 11омежду си и успеJ1а 111111

р.азrрома на когото и да е са
общ11 за всички. Новата 11ollнa
няма да разори са110 победе1111я
110 11 11обед11теля, а при тов11 тя
611 нанесла смъртен у.1,ар на
Еярr,на. Народите не се мра-
зят ,·ито сн съперничат. Уира-
зата помежду им се насажда.
отrоµе-от тия, които в сво11-
те сметки на корнстолюрие или
амб1щ11я, не познават граница".

На·,рая, като наl!-добър из-
раз 11а уважение към де111>то
на Ас. Златарог, века се про-
никн,·м всички от неговата вя-
ра ь доброто на утрешния
ден, да се въор1,жим с 11еrова-
та воля, труд и постоянство и
.11.а заработим с иснчки сили за
оснгуряването на всек11 човек
естественото ЪIУ право на по-
вече радости и повече праз.ц'I
ннцн иа дущата lllf i
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Увековечаване паметта
на Ас. Элатаров

По почин на хасковскот1t0
дружество .Иэкуство и пе-
чат", народното читалище
.Заря" и Обл. инспекция на
информацията и изкуствата
о с н о в а н е II град' Хас·
ново .Комитет за увекове-
чаване паметта и делото на
проф. д-р flceн Злагвров.

На 5 декември т. г. коми-
тетът се е, конструирал с .:,председател Георги Даскалоl\:']?кмет на гр. Хвсково.з- ?.·?

Комитетът си е израб?л
свой устав, който е изпра·

•

тен на одобрение в М·вото
на вътрешните работи;

Една от поставените · цели
на комитета е да построи
голям и хубав паметник на
flc. Златаров в Хасково, ка-
то негов роден град, за но.!'-..- _
то цел ще се събират нужд·
ните средства. Освен това в
Хасково ще бъде учреден
един постоянен .flpxи11 1111

flc. Зпатаров -,

ЭЛАТАРОВАОЕН резултати, той бе ненадми·
нат майстор I Неговата уди·
вителна способност да аси-
милира фактите и да ги
обобщава му позволяваха да
тълкува резултатите от опи-
тите и заключенията и да
разгадава тайните на при-
родата.

Макар че интересът му бе
така разнообразен, еднакво
голям към въпроси от мик-
ро и макрокосмоса, той си
остана до края химик, защо·
то химията с своите методи
му даваше възможност да
прониква в тайните на жи·
вота и смъртта. Тя не пред-
ставляваше за него самоцел,
·но му бе абсолютно необ·
ходима за уясняване явления-
та в биологията Ii науката
за храненето и даваше въз·
можности за улесняване, по·
цобрение живота 11а отру·
дения и измъчен човек.

Той работи и в аналитич·
такъв свят за никого няма тивочовешко иогъщесзво, се ната химия и даде дори ед-
пълно щастие" и посвети надига зората на нов ден, в на своя цвятна реакция за
целия си живот за създава· който най-после човекът ще откриване на нитрити, коя·
не на една социална демо- намери земята, не като до· то се цитира от много авто-
крация за повече охолност, лина на скърбите, а като ри. Той я намери случайно
за повече светлост на хора- градина за своята радост и при друга своя работа, като ·

та и зает с тази всеобхваща· за своята човечност." .Ние сбърка реактивите. Тъй като,
ща го задача, не му остана сме в прехода, когато ново· обаче, от зоркото му око не
време да се занимае с соб· то иде. Една пълна с стра- отбягваше нищо незабеляза·
ствените си интереси, с здра- дание епоха е нашата, но с но, а от бързия му и остър
вето си и затова болестьта много надежди, които ще ум не отминаваше нищо не
го свари като войник на пост. оправдае близкото бъдеще." обяснено, грешката се пре-

Защото Златаров беше „В едно общество, рвэяжда- върна в ценна практичка
трибун. Неговото художест· но от противоречия,

?едно nридобивка.
вено слово увличаше, при· общество, в което пр вите Работи и в областта на
коваваше, наслаждаваше.Той на човешката дейност е са физиологичната химия, къ-
беше широка надарена пич- хармонизувани, немо е да дето с,е отрази всичката му
ност и имаше изкуството да има техното висше от вже- експериментална сръчност и
предава и най-сухите акаде· ние в изкуството като дин· теоритична дълбочина. Най·
мични знаииа на един со- ство, като пълнота. секи последните му научни инте-
чен и пест:о «ва разбиране човек, дори и най·охоi6иият

, реси бяха събренн върху
език. С .?Образователните дори и онзи, който мисйи, че проблемата за рака и эпока-
курсове", той постави осно- е господар на своя живот, и чествените наръсти, където
вата на „Народните универ· той живее един сакат1 жн· се срещат две обширни науч- ·

ситети" и беше един от.най- вот". ,, Нямв-иакуство за из· ни дисциплини _ хймия и
прилежните лектори и той куството, както н,?ма-?аука фиаиопогия. Като използува
посети стотици градове и се· за самата наука. Избрани· еднакво основните си позна-
ла, за да даде обяснения на кът-писател, дарен с пвор- ния 11 едната и об?ирните
животрептягише социални, чески сили и духовни , цен-

11 другата, той откри факти
економични и научни въп- ности, не може да qстане и ги разтълкува, с което на·
роси. flудиториите му се чужд на повелите на живо- беляза как да се подемат тогава твърде дълбоко впе-
препълняха от слушатели- та, не може да се за?уtючи чисто клинични опити. чвтпение ....
едни дошли да видят самия в култа на тесногръцно ще· Из областта на философия, ....След като на сцената на
Златаров, а други да го чу- спавие и отчуждение Иi впю- не биологията и философия градския театър, дето бе че·
ят пак, но едните и други· бен в себе си, да забрави, на природата той даде по· ствуването, се бяха нареди-
те като хипнотизирани оста- заради прищевкиге наКсво,?- вече 01 20 работи, 8 които ли· членовете на целия юби-
ваха на местата си спев свър- та изтънченост, големиJе 11ъ- разглежда философията ка- леен комитет и flc. Зпатаров
шването на лекцията и ис- проси, големите задач , ко- 10 стремеж 311 въвеждане зае своето място, аз нвбпю-
квха тя дълго още да про- ито животът слага пред не· единство II знанията, даде давех твърде внимателно вся·
дължвва, ухото·им да се га- го." . , . · ·

t теория 311 старостта на рвс- ко движение на юбиляра. И
ли от топлите звуци на му- Като човек Златарова сич- тенията и клетката, даде съ- забелязах, че всяка дума,
эиката на Зпатаровия вовор ки обичаха, обаче, п ради що и една обща теория за която се отправяше от гово·
и окото им да съзерцава социалдемократичните му и· механизма на живота и ед- рящите и поднасящите нему
нежната и светла фигура на p.af!, властниците го ненввеж- но изложение на натурфи- поздравленията си, вълнува-
поета, на мислителя, на уче· двхв, Пре? живота си· той пусовските си схващания. ше дълбоко нежната и чув-
ния, на реформатора Злата· срещаше от тях r1/i9Г9 <:пън· Мирогледът на проф. Зла· ствитепнв душа на Златаров.
ров. ки и препятствия. Пр1111?м11· уароа ,ge необятен и никоя Но неговото вълнение до-

Защого Зпагаров беше наввнето си за Съвёtс:ки" област на rуgзнанието не му стигна висшите си предели,
пророк: .. Нашето въображе· Съюз Зпатаров отива д??зс- бе чужда, Феноиенапнвтв когато председателя на юби-
ние е слабо, за ? ни пред· ме под лихва пари отJ,?ан· памет му помагаше да за, пейния комитет, покойният
стави преизподнята на ута- ката и на пътя го з?тва държи огромна маса химн· вече бай Стефан Шиваров,
си, ако народите се оставят пg??айницата му Ив. на· чески знания, поради което по това време председател
да бъдат въвлечени в война, лова къде gтива н изr.луш· бе ориентиран ·не само по на Областната сметна папа-
която за някои изглежда не- вейки го му казва: .З?и в всички химически въпроси, та в Хасково, отправи топ-
минуемо разрешение на бол- Русия на вересия". Тази \вЕ!• но позневвше основно проб- лите си и сърдечни слова
ните въпроси, които ?неш- ресия" е била вечния сnът· лемите, 'гiо които 1,е r.аботе- към Златаров и го обрисува
ното човечество живее . Ду- ник на Злегврова, но звго- ше 8 науката. като наш съгражданин и ка-
мите на пророка се сбъдна- ва пък той -цонесе нl}ii·xy- Остроумно и изкустно под- f?. чq'век. Дуr:-?ит? на Стефан
ха. Преизподнята действител· бавата книга за Съвеп\те от готв,?ще тoii научните си опи- L.Uиваров н·аисти'н·а Оя)lа тв1,р;
но е страшна и разрухата там. ти и бързо и вярно nonaд\'J· де сърдечни 1;1 вълнуващи и
на войната неописуема. Чо· Златаров с проповедаани· ше 8 пътя към целта на затqва нежната и чувствител·
вешките ?1ъки и тегла са те от него идеи, с н,rови- своите изследвания. в изо- на t<ато мимqза дуща,на f\c,
безмерни, над които ви- те трудове остава светла бретателността при подrотов- Златаров не можа да издър·
тае образа на атомната 60?1- диря ·на общественият д кул· ката на опитите, в методич· жи на вълнението и от си·
ба, Но в тази разруха, про- турен небосвод ·на България ността на изследванията, 8 во·сините очи на Златаров
рока беле?щ-1: ,,Срещу мра· и неговото име веч1-10 ще тъш?увани,па на получените бликнаха бисерните сълзи на
ка на картелиран.ия всесвет· ?кивее в сърдцата и души· признателност и благодар·
ски капител на банкер11те, те на хората. ност, а мо?ке би и на дъл·
К()Йто хитро подготвя е ед" И нека изпълним негово· нена кротка, другарска ръ· боко спо;rайваната човешка
на нова човешка касапница, то. желание: "l?oraтo yr1pa, ка напише: ,,'Гой знаеше це· мъка....
за да не изгуби своето про· на белия камак на гроба мн нат? !'Ii:! 9t'iичтаr• Да. Златаров плачеше с не·

.........................................._. _11:1Z118111111 _.,. _. ?-- "8!'8!11!'8!111111.•t.....
разменихме мисли поfнеrо-·
вите издан?я и се сбогув11Х·
ме с обещанието, да nака- · ...,

ним цялото й семейство не
тържественото откриване па·
метннка и /\рхнва на Зл?·
-rapq11,

Т? НИ НЗ!]?8ТН ДО ИЭХОЩJ
и още един път благодари
за подетата инициатива, по-
ръчвайки ни да предадем
сърдечните и поздрави н•
гражданите от ХаскО/?О-? 11ропустн?хме Цl!--ЗА:,. ·???-ласкаво за мvзеи, д?о

иянци-него те почитат?
?и

там, студенството,на пър·
во място, с?J\осетят ?а
зят поне тази там, в коят
той 11?растна като общес:т- •
венник·, литерат?Р,, CjPBTG : ?
учен и борец за нов живот- на мир и правда I

Да ценим хората си I

Златаров, Ракитин, Яворо11.
F\леко Константинов, К1-1Тан·
чев и още много други-пе-
големи и по·малки-светнл.в
в нашата културна общес:т-
веност, отминаха нв вечен
покой покрусени, онеправ·
1,111ни и отровени от горчи·
лата на грубатв българска
действителност.

Да имаме поука от ми-
налото I- дiноl

В календвря на народните
светни се вписва нова дата
-22 декемврий за чествуване
и прослава на българския
светец професор Д·р Иван-
flсен Златаров-flура.

Колкото се отдалечаваме
от годината 1936, толкова
образа на Златарова изпък·
аа в сияние, красота и ве·
личне, която кара всички да
му се прекланят.

З11що?
Защото Златаров беше,

преди всичко, човек. Той о·
6ичаше човека, обичаше жи·
8ОТа, и с дела и слова въз·
питаваше и въздигаше чо·
аечното у човека. Той иска·
we всички-богати и сиро-
маси, големи и малки, силни
и слаби-да вкусят от пло·
давете на науката и пръсна·
we, раздаваше, разливаше
широко и навсякъде душа-
та и сърдцето си и 11ърна
С8оята наука в живота, за да
облагодетелствува всички. За
не,? той казваше: "Науката
• асе още в плен и деньт
нв нейното пълно освобож·
,-ение е деньт, в който чо·
аек1от ще се освободи от ко-
шмарите на тъмното минало,
които му са завещали поли-
тическо, икономическо, нрвв-
ст8ено робуване". В послед·
ното си писмо-завет писа·
но на б. XII 1936 r., една
нощ преди операцията, той
?• обръща към младежта,
Нl•М свежия приток на наро·
.-а, за която даде половина·
та от най-деятелния си жи·

· аот, с напътствие, да отгле·
,1111 три добродетели: ?Лю-
6011 към труда, любов към
ИС!ТИната, любо11 КЪМ народа.
Да обичат България - да я
обичат чисто и преданно и
никога от тая си обич да не
правят кариера: позорно не·
що е професионалния па-
трнртнзъм. дi) скъпят бъл-
гарската реч: какво богатст·
•о, какво чудо, каква сила е
T!II Нека работ,?т да има у
нас поаече идейна, попити·
-чеtка, стопанска свобода. Да
11• ае бо,?т, че ще има не-
ЛJl'И"тностн от ограничените,
мхоако слепите, чуждите на
лоанците на живота: идеа·
л-..т at.11кora гн побеждава,
стига „а е смислен, висок и
.чоаечен." Той намира, че: ,,В
•АНН 11вят, дето има мъки,
,11ето има нищета, дето има
Jlloби, позор и насилие, в

' -
Два спомена за Асен Златаров

(Продължение от 3 страница)
тински и искренни сълзи,
които задушваха гласът му,
свиваха конвулсивно гърди·
те му, когато той стана да
благодари. Защото по това
11реме срещу Златарова бя·
ха иадиrнали оскърбителен
вой .тъмните и реакционни
сили у нас, които виждаха
в негово лица един обекти-
вен, безпощаден и смял об·
ществен изобличител.... fl не
веднъж се бе възправял З11а-
таров срещу ·ТИЯ тъмни си-
ли на убийствата и загово·
рите у нас, не веднъж гн бе
жигосвал той с огненото сн
слово, не веднъж ги бе пос-
тавял той на посъдимата ска·
мейка и неподнупнатв съ-
вест на обществен съдник I

Да. ;3т:атаров· плаЧ'е?е i;?-
ra с искренни святи сълзи,
защото сле.!\ многото (;Рt:fЖИ._
безсънни НОЩИ' и ГОRЧНIIИ
чаши, които той бе изпива'it,
сега намира в своя роден
град топлите обятия нв свон:
t? с:J,?r.ражда1щ р11эн1,111rt{,?:iit
братска, искренна прегр?д·
ка, за каквато >t<адуваще и
мечтаеще умореното му, из·
мъчено сърдце.... :

flx, тия ,5исернн, радоq.ни
сълзи на F\c. Златаров,, тях
НИl<ОГ8, Hl:IKOГa не Ще забрl!_МI

Уредвицн: Георги Кацаро?--?
Петър Г. Снротов. ··

Тех11ичес.ки сътрудтщн: All·
дои Илиев и Никола ДщmТJIOII.Печатница Дамяно11 - Хасково

и ние го изгубихме I

Дуня, другарката-спътни·
ца в живота му, отваря вра-
татв и някак смутена ни от·
вежда в каб1-1ната му. Наше-
то явяване е изненада за нея.
Малка, дребничка на _ръст,
миловидна и покрусена от
тежка тъга. Тук е rол?мата
библиотека на Златаров, око-
ловръст широката стая-една
единствена може би в цели,?
голям град. Тук се съхран,1-
ват с десятки томове, г?:?ляма
част подвързани, на ?азни
езици, по отдели както него·
вата ръка ги е отдели?а: ли·
тература, публицистика, пое·
зия, наука и пр.

И вглеждайки се в саъпа·
та книжнина и в другите ка-
бинетни присnособлени,? и
цялата обстановка при 1юято
той е ра5отил над своите
трудове, пред нас като че из·
раства семия Златаров с своя
мощен и непо1{олебим дух I- Зиаете ли, подемiт аз,
че единствената задачаJ"а на·
шето идване е да ви съоб·
щв, какво е решило нашето
гражданство? Ние, хас?овци
чувстуваме великия покой-
ник като свой ...той е роден
и растнал в Хасково, 1ам е
откърмен с п1орвите лъ\fи на
един нов жив, за койiо се
бори асеотдайно и беэ?а11ет·
но цял живот. И считаме кв·

то свой дълг да нЩ1равим
нещо за увековечаване па-
метта и делото му: да издиг-
нем красиво изработед па·
метник в центъра на града,
на най-видно място - може
би в п'арна при читалището-:-
и открием при читалище "За-
ря" специален ЗЛflTflPOB
flPXИB, в кеiйто ще се съ-
хранява всичко писано от не·
го и за него. fl освен това
може допълнително да се
вземат и други решения. Има

· избран комитет, който вече
действува. От Вас ще иска·
ме да ни услужите с мате·
риали за архивата.

Така ние в Хасково мис-
лим, че ще мqжем да засви-
детелствуваме своята почит
към нашия незаменим съ-
гражданин и направим нещо
трайно в чест на неговата
скъпа памят, което да служи
за пример, назидание и поу·
кв на идващите млади по·
каления.

Силно раз111олнувана тя на-
веде морни очи, позамисли
се и тихо промълви:- Много рано ни напуст-
нв тойl-Нужен бе още и на
общество и на семейст8о.
Предайте моля аи се на мои-
те съграждани - нали и аз
съм хасковка - мойте най-
сърдечни благодарности за
хубавата ИНIЩ1111ТН811, ГOTOJII

съм да услуж<! с книжнина,
писма, портрети и др. Мал-
ко трудно ще бъде за пие-
мата му, които аз искам да
запазя в оригинал, но ще ви-
дим после...може да ви ги.
предам в факсимиле.

Показва ни б?стовете му,
от които не е доволна-из'
работната , много' неудачна.

Напомням и как се извър·
ши чествуването на Златаро-
вия 25 тод. юбилей в Хаско-
во, когато той при спомена
на родителите му , пророни
сълзи; за паметната му· реч
послучай 50 гад. юбилей на
flнтон Страшимиров, държа-
на в Народния театър, коя-
реч бе филипика срещу сго-
вористко,фашисткия бяс; за
сказката му как може да се
продължи човешкия живот
ДО 150 ГОДИНИ И np.

Другарите на свой ред съ·
що предават свои впечатле·
ния за него.

Така, времето протече -
повече от час-в тих.? и не·
принудена обмяна на мисли
и спомени.

Трябва вече да си ходим,
а тя ни задържа, за да ни
почерпи-чисто по хасков-
ски-с кафе, като дава вид,
че е доволна от п?сещение·
то ни.

След това още един път
обико11иХ}оfе бнбпноtеf(ата му

П. Маймунков

В ДО11'ЬТ
· ПА АСЕИ ЗDАТАРОВ

;Мили и скъпи спомени ни
оств11и този великан на духа!

Всяка година на 22 декем·
ари-денят на неговата смърт
се тачи святлата му памят.

Много е писано и още по·
аече казано за него. И се ка-
то] че още нищо не е каза·
но... Толкоз всестранна, раз-
нолика и необхватна бе не·
rовата богата духовна сък-
ровищница!

И, чудно ли е, че още при
тръгването ми на читалищ-
ния конгрес в столицата, ме
обхвана радостно чувство, че
ми се пада щастливия случай
да посетя семейството на по-
нойния велик българин -
rражданин-човек, който се
самораздаде, гребейки с пъл·
ни шепи и раздавайки эна-
ни11, просвета и култура ....
Още повече, че имах и за·
.-1ол?кението като член на ко·
митет• по увековечаване па-
метт• и делото на Златаров,
де .-онеса на семейството му
,еwеннето на гражданството.

И, нвистина, още на след-
ния ден от пристигането ми
11 Софи,?, поем11ме с още два·
ме конгресисти из хасковско,
ши,•кнте и безкрайни ули-
МИ .на rолемн?, г,ц не n1от

към малката и тиха улица
,,Върбица" № 2,-така тиха,
както тих и скромен бе
Златаров.

Там, ,на страни от бурния
живот на шумящата столи-
ца, бе успял той да приюти
своето семейство.

Унесени в- спомени по не-
го и размие' ,л за во,цените
борби с гнетящите ?кивота
несправди, 1,r,оеволия и не•
дъзи, ние се намираме пред
ул . .,Върбица", с,анала неуз·
наваема поради бомбени раз·
рушения. Срината е почти
цялата ... Стърчат циментови
колони и тук·таме дебелн
греди от. двете и страни, на·
по?1нящи ужаса на войната.
Като по чу,Ь.о е останала не·
засегната една част от него·
вото жилище- хранилище на
боr·ата, безценна книжнина.

Ние сме вече на втория
етаж, пред входната врата на
жилището му. Спираме се
нерешително .... Ей сега, като
че ще се яви пред нас не
друг някой, а той сами,?, с
ос11нката на 11ечн11та своя ус·
мивка, ще ни посрещне и
покани радостно, тъй както
е правил всякога.-Увнl-Не·
го вече ro нямв. Един бе той


