
Ооф1-1Р1, 2.- декемарнt"I, 1?.ц годнна

;': Вс'ъка отеьпка на човъчеството къмъ свооодата,
·:·. и'экупена съ само'жертвата на. най-СМ'Е:)ЛИ;"ГЬ, на
}?t'?й НЕ' УМИРВ.:?·•.

J/,4 ·е• otrlflpн• :жиота на г,нераА& В11ад11м,ч,• 311имоn• ..,_flжil• 1Ulltlptt,6HO да ев напише вовнна U tiOAllftllllltCltll •CMOJl•II "'8,....,11•11 н11ро? nm• ос11обожденцето му до дш?. Зощоме
HЩlfNIA• За•моn нос• 11& себе си ощ, дет, истори11,с1и1„ оuм•
.·,.,oAIOllfrIOHNOmo д11,-tо на своя баща Сто,енr, -За•моn, ,on-,,.
.,,.,,. • с. •д•aAtzЗfмta на fJopциm• за б&Агарска c11offoдa • ·А
,н,.114нм•з.м11 на nзрожденц,?тtt, е& mftxнama t1lflpa, •е 11а•.с•
нмш,11,,,• e11po11dcltll Ctltt,mr, се д11ижи n Dmношен••ма е• n.n

'JJiaAIOltfltt, народ,? ед11нсm,ено От& ttytlCMtlOmD !Ja ,ч,a•illJ
.

8
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Bмziluмuo& Заимоае • роден& на 8 демм,ри•· ·

1888 евдина •& ?р. Кюстендивь
-

' .

Toi. , CliN• ,uz. К.л.а11д11я tpa?" Корсакr,?· коя1110 е.
ом.«ж11а га намп.р1м11я убежище "" имвнивто на ц,a,jielli,oмo
•11арс,е• pet10Alf,Ц8oнt? б,,,глецr, om• Диа/if,-Бек11,? '(;"' 01111•
?••м о 11 •· Т11 с, отка,1111 от& ,натн11я cti poi16 • omt. :· ШUA•iJ-
1•и11•111„ с11 ,ч,at1t1 11одт111ената от& онза zzдeaA#3'6Mfl ·• 11.емо
•У«184о:· KOll1'10 ,eapamr, pyc,e11mn, синовв да Ct З'tl1111Ceam& n OCН-
fitю11WUANtutta гotlc,ui II да да11ат& жи11ота са. за ·ocil06o:Ncдeueжo
.11• 11•шнащ911 1tод& ярема Н4 друzо11,,,рцат& 'братски 'nptz•o-
.'f.eи•,,. б&АгарСIЦI нар?. Om• дете Владимарr, Заимо,.
.•11ж:••n.•11 с. рг1олюц11оннат,ь идеи II ycmpeJt? на cnoд•ttж,u,- ?'

?"'"' 114 сео11 баща II на 11робуд1tА1tЯ с, н•м& нввь саО/юдеn Ж..
•ом• nAiapc1'и наро?, решен& да покаже на с._,,,та, u . .м?•,.... н lo•з1t011e своята сеобода•. H(I.. 6 toдl(Hti·. 1noli тмгм- .1111;••:..,,. -,; Н11 12 tод11н11 11остжпеа а& кадетс1tото уч1м11ще, sa iJ11н' ,...,,... н •од• б&А1арск11т,r. гоtlниц,? 11& бран• з11 ltюcto-
tol*hн... •Ор•з. 1901 ioдuНtz сnрш•а •оенното ytt•A•щ. • в 11110-аин,,. 11од11оруtt•К& от& 11рт11лер1111тtz. Н?пратен• • на cAyжfJ,s• 8 .,,,._ 11с.•1('11, (1'6 Сма;;а '?tq,a. Кот:9-. батарееН& номанд-,,.
'80„ Y,,8C1t1t1yt1a etl 1JOAЖI с• n 6aAшlнc,eam'iJ')sblшJ'>-...? (Jo,um,. ?
Он•,,.? ,ч,11 Тата?-н,оl, а n междуСf>юзн11ческата •Q.tlнa ерещv
eiipfJ•m„ n Ко11t1нен•t1 ee1emopr,, к зномен11т11,? боl ';;11?Kaiiii':'·,.
монеко 110Аг. В• тп,з,? вовв« мАади11тr, подпоручин• f4()казtи: ?,ри,...•,,.. чaffpoclll6, 1k, 6011 nptt KaAll.ttaHt(U mo,t остав« ранен.•-•но ."!"! ?tито iюсАсdно здра110 орждЬ,, изшiрань на . :.,,,,?·iJ?a
••••1411• а „ .e1Uг.11fftt1tUJ с• noмp:Jf!;4 ·a.vxd1 ,и? ,wцтм,r.. •olн•lf?,••о N ,IJUН• дotfP•tu1c11 Ji•ш11nиАно :,а *iJ:coдa на то&• ?ор? ?

..,.,.. ,,,,. Том•• 11ар• Борт нато ,ч,гсмоА01t11с.иdн•кr, ю ,.,._
,.,,,,. .lfJloeнtsm• но 11.11tzмн•щ,, ноА„н11•• 11ре? нпЬ, ,.,..,,•., н ···

N ••AOINO ? l,1м•mtr.: ,,С11а1uагА10 на Kts;;c•мaнlf,il"'.
l/,l,/J6 ?liрд11нан,,_, нау1111А& з11 11oд1111tt1 на 11од11оручпn · ВА. За•·
_..,. trи.cnpa,Jtipts на бащата: ,,Да бжде бA1Ztoc,r.-011eн& :·tJaщam,s ·

,,,;,,-c1uii•мe'A11 на: Кt1А11манци".
•·

:
·- · .._. · ... ·

HaipaжlJat1am'! 10 er, ордена с•. Алексанiи,рr, -I-ma стi111енъ.

Лр," ••ponetJcкama 11ойна Зацм?116 е кanUltlQ.Hf> и коман·
iJUJJ'6 на артидерийско' отдrъАtЩие к&м& 1-га дигизия

•
I

I
? I •

Toi 311tит11уга 11& 110.1еодитп. • 'tJoeeem,ь• за: Пиротсната кре·
-.Clfl6, •а Наш& • cm11ia до npx._ Бабун.&, Yчacmгvlia • п, tJDe-
,.,,.,. за 11р,м11нагането на 9-та д1111изия пре3'6 р. Мораеа • а&
111JClll11(111Jtr1eAн11m,ь походи преэr, Мрамор&, Прокуп.ле, Л.,,,снОtiацr,,
.,,.н,., Куманого, Ско1111е, Ве.л.есr, Ка(/Jадарци. Нпотttн.&, Демttр&
,,.,..,,, YIJoгo, Смо1tt1ище до Гetnмu. Ont& 18 фe11pyapufi 1916 zод.
uа8тан. За11мо11• ,ч,идружага е& отдп,лението cu 1-га ди11изи•,
11011mo и ,ч,11хt1&рА11 на Добруджанс1еия фpoнm'll. В& Туп,рuнан-
е,и,ма t111.011•• • г1111сан& 11 11011диzа на капитан.fi Заимо11&, наре„енr,,
f'ylfЧUl11aнcк1111 iepoi, кotlmo с, убиiiстеената са стрм6а. •&рху-.,,,. 8 Нtzкарга орждията му да МА&кнат&. Преди нрая на tJoя
,ui118,ntsн• За11моn е тежно ранен&, отнесен& е на носилка до
8,-,,.p,ottнli• пункт& 11 omfl там& пренесен& ""_"Софиr'iска , аоенно
f'oAНllfltl. .

.
l!дlltJ стжn11А& на кра,еа, той ОШlа изпратен, е& Сi.р6ия: е&·

•· ftюnp••· 1е111.дето организиреа otJpaзцon нонезаеод'll и депо за
loб•nnd, Tylt& moil опознаеа срr,бс1еи11 наро?. ctJAizжaea се е&

,спо, з4щаща11а to • пази от& германс,еитп, 01еу11ац11онни e-ta?mu,
1"I01IO.ttatts жен•тn. • децата, чиито бащ,? 11 .мжже "U mozaeatl? 1IHAII см,гната борба на nстаницит,,, UЗ6 планинит,,,.
HqoiJf.m• .. онз• ,epal II до сег?. r,омна тоз? 1мгарс1е'f

.
офи-

,._,., кtnotr10 зарад11 нпо11ата доброта и братсно отнош,ение
ш,р8"111 „)1. о 6р 1111 11 11 с " • ц аР ъ". С1ед& се1,рш11ането на 110/iната_
ю,осАагсн11т„ предста11ите.л.и е& междvс&юзюtчtfна,па „ ,;еом(lра?
;.. ·8скат• уеоАненаето на Заимоп,, 1'a1tmo тога е .на1tра'еено
•• м,юзttнст'гото 0(/,11-цера служи.ли n окупационнитп.. ,oik?". •ъ
Счб•••
На. r 11нуарий 1918 година Заимоге е произаео,н6 маиор6

Тоl CAYЖII er, 4 арт. по.л.н&, п, tJОенната фабрина, Sb 6 арт.
IЮАН., мn n •о•нната (/Jабрина, нждето nocmat111 ocнo,umtr.
,ra ор•ж•lното дtt,AO n нашата 11oiicкa, 11& 6 · арт. noA1«,, n S
•pm. 1IОАК'6. Произгедгн• полкоеникr,, За•.моп,, нoiimo се е npQII-
••-'• qmo доб&рr, opiaнuзamopfl и артп.л.еристr, заема поста
н.о.111Jнд•рr, на apmuAep•r'iC1'llЯ отдn.А& ti& Варна, помощнuН& uн-
,,.,timopr, на opm1111ep1tJJma, командирь но 4-та прес.11аt1ска ii•·
n,:,tt11 8, про11заеденr, генерал& е инспенторr, на apma..л.epuJima; На
11103•· nocm& .moii. tr,,, у110Аненr, на 16 онтом11рий 1935 година, за
? •жде пратгн& и зат11ора II даденr, под& сждt е& друzаритп,
,. _. 11роцеса на 19-Маilцитп.. САед& 6 месеченr, затеорr, moii. ·t1,.,,

,,ч,агда,п,, но п,рху него тежеше 11ече сждбата на беАstЗан& om•
?aopt1,ctJ чot11td.

Катастрофитп, om& дветn, аойни,

юнсuт"' а. септемврийски сt6и,па• !' !0116итп. на б• ,гар·
tNO,•tl of!•ll•Pcm110 'dts ег ttзmp•i,u опs• 11о_т-:н.?ес?•о.т?. нts, 8110-
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истината и красотата е
най·в-ьрни:rъ, най-чиститъ ...

. ·.,

. ?оследенъ nортретъ на генер;l?ъ ВЛАДИМИРЪ ЗАИМОВЪ

ТО.4.ОРЪ ПАВЛОIЪ,
1':""eltn. и 51.•а,и

1

· :,06PASEЦli ЗА
• I '

НАШЕТО ОФИЦЕРСТВО- .
То11 е re11ep1,11, в ,1 а .tа 11 •,,.

3 а и мо 11,, Не С'ЬМ1, ПOAПHCll.t'lt
с1, no-cnoкoliнa с·ыtсть • е1, no-
J-wiбoкo у.101„ет1орен11е yvas1, 111-. то 'roa, с1о коАто lio.t.10 paзcтpt.lil·
HH!IТ'I, On. HIШHTt ХНТЛерО•фlШНСТ•
ек• б1н1нти reнepaJГЬ-repol В...
3111мо1ъ получава, уан посм•11тн'о,
ч11н1о rенералъ-леАтенанn. от1, 11&•
•uата С,1\авна наро.11.на .tемократк·
1111 HIЦHOHIJIHI арм111. '

П1,рвокл1сенъ . xpaбptu1o-1oiн„1t,
истиискм nатрио-n, решнтеа111о
'Span. 11• полнmческата котериt-
ность. аелнкъ бurарин1,-с.11а11нин'lt
• рi.11,к1, чесrtнъ rра1ю1аннн1о •
•1011l1t1o, - тuаа е офицерът,, В...·

·за11мо1-., 1tororo ф1wиtтката traн..·

не се успокои, .11окато не го 110-
, r}6ti 8 ·ro ПО ПIЧИll'lt ''J.a Се n'poao-

lCIIJ)I lt1140TO CJll81HCT80 • ncнn•·
ЦIIL1RO IUIIKHI братс:ки руски II?
ро,11, - яаш111 ос1обо.111те..• on,
ту!)Сflото, а ctra и on. rер111нс110-
хятлеристкото иrо.

Жиаоn.n., трагичната смърn.• сла1ната ?абн11мтацк1 на re11e-
pu1, ВJr. Заимов-. тр11баа .11 по•

, САУЖ.1'1' :ta аС'11кн честен. б1,.,rа11·
.с11и оф1щер1, като ае..ика поука ·а
11оше111, CTHMYJl'Ь аа 11;р11а, C'lt3M*•
тuн.а • ??оотаерJНен• (?уж6а 81
110,_,. * pofi'нL

&1o1rapcu Офкцtр•·nат,101'11,
,а111наitте се · no reнe;a.\a·repol
1.1. зa111tOn. r

,.

.,.
,,

· ,,За 6езу.мигто на
храбритп, ние пп,е.мr,
·слага •••"

.,,4.с. Б,toN&
То.а ,,. .сю6ам• c•u•, lild•o •.;..

'Н,JUIA •.,.Cd8.118J" 348.110.. ••t1110 .,,..
8:tNCCII/Jllfl,

реца U прогерманската Н.Л.U1'а генераАf, Зa?:fl08'6 изживп.11а·.нноzо
болезнено. Още нато млад& офUЦf!Р'6 tlf.i oltonumn, mo.Ii се сдру-жага и заживп.ва Cf> своитп, войници, оби,ча ги като баща tt
ffpamfl, m1,ii ка'нто обича и народ? и негови;,,n, борби. Боинитп,
му дп,ла и обществения 11у п политичесни жпво.,.r, го обрuсу-
гаm• като истинсни народен.1, zенеоал1,, народнин1, omr, борбптп.
эts освобождението на Б1,лгария tt сла11янинъ по нръвt,, вп,ра и
vбeждettue.

Toil не може да се разdв11ява - да мисли едн.о, а да в&рши
?руго. Стигналъ ееднъж1, до Сflзнаниетр. че Cf> б&лгарсна,па 11oiicнa
11_ е& ней„uт,,, ном ндири се злоvпото,,,б1111а до стеnе;.ь, чl' тя
стага орждие за противонародни ц ли, t1'6 дyш:JltUI на ген. Заимовъ
се заражда бунта. fой не може да служи на ,,,,,,з , ноито тей
прест1r,пно еж злоvпот n,бявали с1, чистото п триотично чувство" е& zеронv.ма на Оf>.лгарсн?тп, вои11ици и офицери. Не/ Нп.ми
опасность нn,ма силJ, ноято да :-о спре пред" задачата, която
си е nocma11u,ir,: да бж-tе rамъ moit на„оден& офа1(ер1, и 11oiicнama
tla бжде caмrJ народн ,.

И затова той (Jn, vвол1еен1, и мина един& пк,ть 8'6 процеса
срещу 19-.мийц?т,ь - презь, обви.111 нието n „д1,ржае ,а измп.на",
зts да 61r,де разстр ляне еедемь години по-нr,сно нато „измn,н-нttn". За 11ег„ това не бп, обида. Ген.· Заимоn .мног, преди paз-
CmDeAa бп, измп.нилъ на преда„ eлtim"' и измп. ..к111?,zтrt, на народа.
И.1.мп,нttл& On. на тия. които поiзи•а,ие защото бп.ха продали
11 род& и Род,?на на германо-Фо'!lисткитъ грабите.л.а.

Om& военната си служба генера.?& Заимоsе
uз.Аrъ$е бедня""·

Тази 6едность не му тежеше, защото moii жигп.еше С'6 Оед-
ностьта на народа ни. Той не се сраму11аше om& труда и Cf>
edttнr, мaiicmopv, нартонажниН'l> орzаш1эира работr1лни14а за
,енижни торби. В'6 нея moil работп.ше Cf> оа6отницитп, си. Ha-
rJe'(tl ,i „САа11янин1,". mozat1a ног то тази дума бп, забранена ll
'lOtamo наши учени доназ11а.ха, че ние сме отr. .,2ерм?нсна. или
vшapc1tu npouзxoдr, и 1zмаме KfJ&tlНO родстt10 er, японциm•" и
"огато се проентираше да св З(1мn,ни славянсната Нtt азбvна cr,
,атиница uAu Cf> готска азбуна.

За ?енерал1, Владимир'6 Заимов& ще се пише, ще се говори.,
·ц, се пп.ят& nп,сни. Той е б&лгарсна история: писана не от& кa-
'111,umнri ученп, а om& народа ни, ноято inen&ptla ще се пише.
Toi е си.м11ол&, знаме, сгп.тr,лt, пжть на цn.А& народ&, но,iто et.
о?,ня на борбата опозна11а·с11ои бр,,тr, сла11янинr, " /Jl'Лttкumn,
о6щочf)?"'!""" идеали за MUP,o, за npa•?tz.· lfC?uнa и c,oOotIO.

·,. .

ВЛАДИ,\?ИРЪ СТ. ЭдИМОВЪ, генерал"° о. е.

НА"L??ИОНАЛИЭЪМЪ"
ПреЗ'iJ dе,се.нврий

...
Ii'&; година, •ъ щ,1,ста 1Ul С,. София ll 111. н.. • . .-t

зората на нлшт,о освоо,?Жdение _а ч.у се отъ ачеоа, че жесток• боl сг ·

вср,Ь'iь оrz11я11ен11ети и,т, t7??1a111a · · joiJu. npedf. ч1тrыdжансна,111ь m••P-
noбeda, нароdю1ятъ поетъ ;f&ань duнa и е spe11e' гече tla се 11,:,1,ьсm&
Ва.3о8Ъ н.ат1са слеонитrь стихо:?: 1106edama.- Но защо нп,vа още 'IUlЩO!Xpa6pu 11dать т,оитrь ?сапитани, ,,,_?що та1,;а за1.tснrьха .тtЛt(})он.,и..Padvвa ме златна имъ нopoll4.

·та,":'а", ,:oizino crta сно,,.ха .?ц:ж:dуCa)tO mu ю ,ако н, из,естни
,o•,c·";'IO ми„истер,ти, It кафеш-Гоони сълзи кapalllъ .Ile da ,юня. ? ,ц; .

1912 год11на. 5 /-(1,е.11•раи. С-иd5 nia?.K??,'o?flpa,яmь .ония npu Ча·нес11олу•ишвиятъ ottur. ь da се 11ро- ч гпие пояса на чаталджонснитп, 111,r;,p- 1114/IOJJCa•? -''11.и.«а mo!JU n11.1J1• щ
duнu, разстроен.и1111ь нalll11 часпш ct се .sa6a11,Ju11, U;Ш ,:?,ьхн.ия уст?м•
оттtглятъ К11М'Ь 11зхоdн1zт1ь си no· се t азпа:,илт.. - ж!.-"4 mfltxнomtJ
311/{UU. •poooл/o(Jue., .nllЬXHllЯ'.. .Ha.AUOЖIAll•

ммi;• ще 11Jл1натъ не ·•тат?чни •Оть sис1Jчшщт1ь пра село Тарфа нed"cmoiiн.u :sa очо&а, ,_ по ttai.:ltначалн.m,"Ьmъ 11а Лvнавската dи1изи11.
01111 mrьxi майка Б&Аиzрия, 4 ,ач??ген.соа,11, Xo11cmon, героят·. отъ Бv, u ,1ш11, що t:lll се сr,брали •• Kt, tнtна? Хисаръ, zлedauu: отст,кмищи-

11иъ ,wлки11е. Глеdате гu и 1(.Ораюто .Б&Аzари,я•. • • • ,
м.)• 110/tни11?ко ,ы,d:,е се сви,ате nptdъ .Tai.a cu цuс„иха, nuv;a .:е чvt11t- )У
вида на mrьзи ореоrь lit и потъмн11,А11 ха 'на мбa,я'1tlilo нашитп. ,ултра•
оть стоашч1и10 болес,пь ptduцu. llOЧJloнa.cucmu• оmь 1,;афенетат„
Мисл,ьше си той и за тс:ж:1:ат1, чп,накь си. paзO'Ulpo,aнu о,т, mo№
отго,орн.осtпь нл ония, н<,uто бтъх1, 'If 6oizi/Qm1) отъ 'фрон1t1а не по1.11м-
заnо,rьdа.л.и da се noednouc11e mow Х4 тлх"ия длаое:11с1еи ентусuа:,&.цt,
толкова xenodzomtJeчr, опиr,1ь, защ1J it •• dt.1боч•1н11т,ь на тrьхнипv. ,ро-
та щюго б,ьхп. прич?1нитп, .Ja 11е- do 1юби,11• _dуши зanori11a da -се 34•
vспrьха, чо z..w,члта 6rьте nОЯ6UЛО r,a:нcda иухо с;,мчение •• родолю-
та се холеоа, киято (jn, nohOcu.л.o ба,остъпи? а. национа 1ното чу,спr,о
бойфzтrь 11а nо,1овина, а ocmaJtaAU на нароdнипиь маси.
тп, бrь препона.1а в& lfn•н11 и:,111ощr Тат.и,а спомен.и om• nзmopзaltllt
,щ сп,н.чи. и разочорованичта прем n1p11D111J

А ,ь 11w,a ,ре.11е, вь Сt;фи.я, , 1oilн.a НllXAY8llntt у на?, 1,;огато CAJ'·
,сафене .Бь.1tария• ,, n dpytu AVJ.' Ш4Jte, ,uж:dttl(t и раз?1иш.1111а.че М
созн.и. уютни 11 поиятно отоплен.и н.ачи11а, по i.oftmo н11,коit ct .м,1.ч.е.х11

ло,.;о,ш, вь този с11п и иъжdмu,ь da насажdаm• poiJo.Aю6utmo ? нq.-
нoeмtJpuilcкu де1tь, еж?dн.е,11и,111ъ no· 4uo1taAu.tмa У нас1.
сетите.ди, no,fllnшчaнu, отрано 61ь H?tt,•t1нaAa:J't.м•, роаодю6ае I.-а ct с&брали и •ta"axa но11инит11

Ду:чt1, u.Jpa,я8flщu с,ет• tty1cm1t1,И защо да не чa1'amr,? .,cttШ убtжdения, ct 1.ои1110 не (Jaur..
Jа нали тл 6п,ха 111,зхитени от, de се 111apzv,a • ,и,цамч111/11, • • :А,
1t5A1/Jltнocн.un11ь ус,иьхи ча нашата ,.;IU(IO ста,аше п deiicnuimt.i1tьtlflъi'
,м,taffa ,ouc1.a. llaл1l '141.oxri нo1u 11c11n, f/11,..:ou ,·rми. б„,д се з<tра10 J4.«o-
xu - тmе??? 11ането на Чтпа.wжа, 111.и н о6се6н,,. 1r da чоно1;,ц1з1r-
U/UО.1U •• Uaouч,ad•, IUIC11141AIU с.м...м .. ---. . .
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CIIMO 'на Sen, nиwe. OtMH'I, "' ••н• ОС,
HaweтD .ао5ро .1ру1•11? м нanpetfii'rli'
pa6ot• « раi1ал11, 1'181' о«1iа1м„ npii' 1118''
eY011i хора, • e.мeйtriaord .... rolia нищета.'
Heae1111aran ми е. че жена ми ще ме c:1i't.tiнn ••.1ружwто w """' ще неnри · преnи•
1'811118. 'foa• ще 888МСМ °'"' 11wiir, · 4'/i!i-'
нi,C'ii,; 8\ммеtе • eмl/cto мене. Tt''ifo•11o6pe'? ••и рiбоТ1<n н ще намt.?щ· •piieт1a.
Ka.ro sн..' мш1та nрlо1,:Р,1ност?; e,;,in,
y.tipeк,., че ще м111„11ннте же111н•ето, t11
e1иin. чoat.in., ко/lто 111 <,1\нче и 8\j,111; , '·'·
Melf'lia · no1ep1i111 нв ' ·ce?eileт.ot• • 111: ,Убиllциn ,му. не можа•• al понесаn,
!1111моа.... ·.• . . . ' ' I • I ' wetИН8ti;' llb!ltO :roll ltN:\>• 11ьа• .,. npee·

"' einptнoю ем nием<> - че c,r; аt.рни eлyrw
„Р81ПНТ1tТ1а•, nрод1111ии1••, ЩI· .....!lt!,t..- НМ1'0А ••бра•и?· че C.JII

' ,, '. ''U:i". ?;.?Пl'Y'!li "' .ее ?MИl:.!'J:<I\?· Tt. не
Дни н нощи не ro ocraasn нttто А• nо,11М,11е, llcИ1ak8. р. nои1е?1, 11стимат1, чо1то np• .
ранени, см IIJllk'lo, нито А• аасnи; .аНи н н14n1' ен..,. на ,dАИната ttpeд• смърт?,та
нощи т\ ro nрниу1111аАТ1' •• oтмil),u ., .,111' 11naa II sатом ro у6нх„

Д.1111 нансntна сrана юn. 111111 ми ro - wrиpмrti метра на иитt•т• н 11оrато умо-
. H1tMЦtJ1[1fti II ftIOl4 1рtме?.юи.а.х{l

aara caNo u мopaJ\ltf„ YAIP,. ? Но ••, тн ;."',: ro. ?омара n с,,сто1н'('t . н? Q?Q ?l'ltЩflft ;ll,l#!le н.q iul),i:idulhv,.• flOumf? .nнwa н н NOIТ8 работе, че ми ta р• иrro.щение. nочеат„ ра,nнтит11, .. •...., б,1tх_.а. 8dlM.ilR,41l-,•. -r,-_?-?бu,ах". • "'I
,....,. семо 5 1111nчera, ти· noN1111? 11or, Р /' " .., · 11n11_r"'"" • -почти при'l'tрщн-... .....Не· tfa11U1,Haнcкo ж,стокость OA06Rlt•
са ?•nоанах,.. е... pyC'lloтo 8'78We &ене.11111• ailn•·Jр."'6ннца а. В11амето е наkt?н* с,;_ш,с,.

· •'il4'ti}a i.ото· ., u!niл1t,iiaxa
тqа? н troraro жена му 11,11аа 'J на? 011,' ·811111 n,1щ,, Генераn ?li'iioh_r?r-84и?,liJ611ea' нJt CIDЯ

· фЮ"'Р'Ь" iJa.
TOraaa С8 38nо,нах„ М tтaHan C!IIMRITИ" IWll!.8 &e??nCМИ?Jl'lo ,1(8,ci бори, . ';/_op,t,n ct, C.uilЯH;Ka r;fJIIЪ &
Ч8Н1' 11, Ila ХОР!ТI 'от1' ?IЦИIТ8• ?f·ll·X1, 'f.611 S??че, ча 1ilpt11ttil.QJ!YГII »! "?" !t::...,_.)u11..,:.:. •

JeOU""" IICNaXa '011
и мн tтанаха niщ.тem,. Pasмilнn'eIJ ? • · • 1 ·· ·?..._ =,,_.. ,.,., -?-. ·• ,.. "· ?• реW'Ч,'Н •• ro, nр1махн?т10, д\llf? •JNl41tflfit iµ.... 6орие\., 1t.рнип11, CJ1yr•
n°' на? rpilwaи t_..14, Е 'tetJIQ.I„ 8 nu . .. г r- .' ' , ' г t.. ·- ' • 8'!8 .Н8 му ?u репqир,;,. -11•11:? llf·Xtit? t•'fl'r1' на ··?инаНАЪ .?пу· '

38 ТIIJ р80оТ8 Ct " ?,;t,.S'!f
•

._ • ЩW-. ?·• IIOJ1WЦt4•R ИМI, JO?. Н?: l'IJIW? riii.. Не
.·}la.Jis.

epaf •Фн?o•'li.1
,,I p!iи1n, 'eiut1,

.....," а1,' lirn81188 •.,...... ' еапоnрнtн,11и1та IOI r.e11ep1m, 38И„011'1о,. а. н11:tl8ni.i-,11„ 41М?о11"-; ·?е Н'1, ·,t(wnl/0"
8 ,8080 88 Н

??-
,!, '\,

.

,
t1olifo Щ8 MQ8<8 .11· .ro RP8•8A.8 ,ff8 ,c,r;,11 · ?1*,'J, :... '!fO?· .fl8 reJJlflHЦ?, riнepu„

т _....., . 11 •ч• t1' IIJIИ!!Q• А8 се onp,11-0 у.61111• Лyiton.1 el/111no n11enнc,yo 11,эбир•'•е't 11111'1,8NIН1' ХраН8 88 м.,,.,• 1р8,О wypetn, е-,мто HI 1'8Нер1118 8(ii ' . . , , '
1111- •4 с·•?• - ?•...Ам••:...8 H/J• nм? ... МОИR ,._.Cit Hll!I? ' "SI .Ute 8: D!'l'IXI, ?'4\1'Rr8,CМII П8РИi Ор,r;Дне 'К8 HtlMUИn,·
,,.?...., " ..u••• р,,,,.,.,....,,,_п_ че? .tlJ 1111Ъ811, които и :JICt.!UltJea „ OVII • ЩО C't,Мi, ., y.11een. 111, ККЧ11К •РУГИ ОФ1<11ер IQ '

. .. . ' ,

l{UON4AU.JJl4 n Н, dll аз6, дpyrapyaan н11ма ,118 611ta8)(, 'rr-.:...., 6
1\1.....о о. S8 .fow?l:l'aorcl на lloroтo тоnко.аа жапих•

ocmaЖJ КIШЖК"'IШ:О??:=ща;, р ратr,, кои поичини ро.зпц- вл1ет„та lio1ro не sна?· r"'., r-;....? 11118 •JJын111и .111 M?l:.!J•т? КJIII ii!'· no· yni,•a""1!нмtll 6'1еТи. на аееет11и аиuио-
.., ,аха U понижагаха l'UlpOOHUЯ енту- ' , , , • SIЩO Cl ?-..-мм ст:кn•n N8TO него, , • нtр'шн1 ееsи' е

' бn
кАдето да NI напашот& а tIO. ие сааза?&. • • .аа ме n?м11не, · ? 18 ме..- "'а41жи аие Г•tt•p з "'- · ,.,.. '

. , . , .. '! ?.н?,?ужеет•• н orpa ."8'
" . 6 ?- • 811"' •имо*"', о...,че, на„!!Се,,., на 6",.nraptки• н1?•.., Га6роас11н, nnате-

раэтржиятt, 'U! caJtO 1flfll о6ача,п&, Мнои, с, Jt&ЖtJUJ господата, коu- •• ме P•/.sepe)r? · • 11•1.• ,:о•8 оnр81.11111на н• vб!li\W!ttl,? нlion с,, ·ценr,? 118· ?аре.и мнни-реяи
rи:iпинска Б&.марuя, ,и ca.flD тп, сж то см1&таха че нашият& ..... .....i.. т • n •·

-··
., • ,...yvv„ си Те "•11• ,aew.. •••"•" см..•._.,_ 0 pewia •• cnpwи. ре.ам. тсм -??" ne«1,;" areitn 16.111 на н11меll0то гестапо

нaquo1UU1Jcmи. ru utJyuzmtt,, ,equmo н1&ма tdнo 8дра10 НIЩШJНаАно р118- ,.· · нamiea, 11роща11ното nием<1 ,110 6пн!lсмта <!но !!ща ..;;
'

,и JUIC.Atim& точш, к11то m1&n, а.,щ 6иране, та npedAau:xa K"ntшкu da. .fil8 °"" -Р• с""" ..,.1,. У,, ' re, ,-иНQиn Hit 61'пrареки• неро,..,
nr, ,и а д maiJo.

"' , /\ / L· · ' · •t!'tlиn e,wrн. на · нt.мцнтi11 кill!ТO тoj)ilx11 И тоа• 111nот1, и ••ка иск т& а cmaнamr. с , мv to сr,тsорята. Тп, не ро.sбириа, 111:"· ще иsrop•.,. то11 ен у6еж•енм?. Не Прощаnно.то, писмо нa,,reu..• tf'
· · ... , • ··· ,.· ·

6
· · · we то ••• •·

trUЪJII друт с,к проdаж,uщи, npedo· чt тога чуsст,о ш с1 no1UJя1a fz::мolf(ex„ 111 се отрен• on. у6еж11емк?,i с:и
.... .:,..·.=•fl" •• е... ·??pt:11a-??""'·1• ·, . · , .11рnаса,та ао4••·· · .. ?.,

дamt/111 а letJKIO нt d'P.""" Чt беза Di d __., . ' рапъ 3анмовъ ,.. .. • " ... '8 ·.. ,._.....,,. .. 8Jl8A-H? HI nамцн,- ,, '

"'-· . ржа по sanosrъ ,, а е n.wu• на 'JUJ " да ск11tсам,. ? nри,те11нn е11 °'"' РуеИR, .,· 4., •<' . ,. , , . ',.. ,. . , Вн111а1n. 'IIOl<ииuкn см,· 11 aiit8иrk •··
m1&хното роdо,аюб,и, . mака явно рQд?итп, прежиts1&во.ния пре!l&fвре.ме 11111,0 наnрааиха т1111Rou· дpyrw e11e11$·nre „Начл.?н.ици, , , , ,1• sr,dct80,o....т?ll8,D1e ,,. f••• .. n•и, .•«!'!fO.n ?OCltfн r11•w - it;.cr
манифестарtJНD по п.мщадаm&, Бr.л- нл есеткатп, UJOUН.tl, КOUIJJ.?peжu, Гермен?• kahli11tta Руси?, з?оt?• '14 ,nofti .

Не ,eoptftl8 ,ю .."'"'llm"-. , ..,..,_. и. .,... •., ок?-...- ·•*" nptl88AII дWl!I'!!••!! 118 тичаn. с-.:1tсмаnм а11р111С1 rфJ„
?ария пропад11, като 'te .любо1&та, mll4-, еднь nиea..t1&1t?e.':10. щocmIU ', 01111е""• но 11иж.t11n. че tio-'onec:нo ще ._,,.. '"' 1 "' -

'Убмllц.? на ? нrta, чуаа,ъ б-.pt?'n 11nnon на 'e.tapeir
ва да бждt ,1юбо66 трп,6,а da бн.дt още omr, ,ремената ? 1to.шtmo пз' 6ж1111 s„11rapи• аа сктане 6en. nрнsтеnи ·добрl пазиха, но хош,u, ·t реши.а

Н111
, ,

owira,eм1;4• нароА,. •• n които 11оманду11хъ, •и•?••,. nрар.t-
?ръмко 111sвtcnu114, KtJlltO 116 ..tюбо,ь. ражdанt ,n()IJ4 SOJ!. npe.a„ Руен• коrато Герм1нн1 ще и1rу6н da не жи111,t, нuкой ·не можА да'tо (!NJIИ·: ,awoмll, np ·нонто onp11111u1a """' иартмнн не рс)АН8Т8 мо, ceмiiw 110

та към& Роdи.нато. Ht 'еdно C8t1Тtl), ч.у,ство u усеmа..r,;;::,опоН:З14/:;':'::? 8Clilн1тa и ще « noaropн ••r1с1роф1та ки C1ltJt. (Дори а м;r.чumt..cu,,,,._ita.,uщa,a ?? ,?ж•н y?eraa?.a, к?wro ."' мо- ни•""' . ете,,.., "?1111 бi11111
..""'щ"-• '11

едно са.ll()родно 6А'11рtШНD 11.у,ство, ediю зdраю on. 1918 година. Тогава ной ще ни eilel:1lb? mt1li .fttщuщasa).
, ,

111818 •• С!lри•!"':-..'???ннri. tnyrн на "'?
което ' 1UШ·НUсто mouua, ,па о

. ., rJ&pжa11IO упрамtние, . М . lllfrti бilxa· намilрн11м ailp•и писачи не 1\нн, и аецете ми 61111 неаеi?мм.118,,' '!ilP-.
к 111 еж ct 6Нllv.'f'UAa /lfJ нашия трезв& ЖJ• fa неnи сърдим„ и Лонь.он„ н ...рwи?

.

Rllll, енжпи мо,е Анна, Cm&дJ/eli · . кеха ее 111, nромежуn.цнт\ на eot-.n ,
е скрато dм6око п с&рдцето, 11.у,. pod&. ,., това cu ч.увстао той не ,а11<ае ny.11on11 н„м-. съсеаитil 'си 6p1rsтa II ·та · .llitA1'0 мог K.лo?tiнe)(I..iii, ?·" 9ще ,rio-?irtlnни CJ1yr?; кои,о И нtщо ме nонеее 1нсоао 1111ro1to •.;;
ство коtто Нl&ма нужда да бif.де o6U'IO d

· , 4i?H п еа
• · •.,н· ч ..,.._q н rn1e,"8]11 .-sн 11м11нн,, ...11Оре.n. « , ?6, · .,. ?,. .. . •,... •

Pasm.'р,кб,?вано и... ,ceuc. ?uш"и"•, -··' ?-
. а показва по мeuJaнum1&,. ll ки ,orocn """ и r?рцит • и en•a1 мо които пра,я maka нещасmни.·· lliil '11

..
sм. *illбf!li.. nмциn 6tiкe иаwи oarllбo.·

чrt.. ,... ст?нui. nтнц, t1' "'.Ш11'6 rOirti,'?.,·
..,. :.т ,•., ........... ,,._ .., при 111 dт,.с6оч.инатп, на диша sаRонната ни русаа 11erauи1, ?о,то ще може · · ... tн11Нн мрипа м небе O 6il

l(QJ(tnO· маi1ка1114 н„w нужdа. da
· ' · . ., 11Ц1.

118 посочи no·y,k.peниn x-o?'мe,jj,11y на?, с,мри MJ!OЩHU маичици, сестри, •?и, .118UJи Сlбе-,икитаnн, неwк 6111ro- . , . т er-"° 'ttltro

крtща че oбarui dn,qama са, за да и
.и Uфto иsкард IUl., показr, само flilJM&,

кowro А8 мotan. 118 roacp-,,. н ••' 8,r;a1""
B1tpa, • Иосифt' и,. tlCllЧ/lU. °[Д.f!l.11.? i.?;''' ?*\UJf yчнтfllhj: !'·· ннkоr•. не н енuо м още no·-? "1118818 -

,w,n,p,amr,, '14 НlJIU11UIN4 ,и оби
нь.. рофнта, ето националис111иrпп,

спуwени? 3• е11ин„ on ? 'се 'roтnn. ,?ри.яте.,ш - ,uil гсичкu ми n!!lJ.cWie; 11,h•?• к;к;,е.'еме н11•:111 ?n -нt,?цнт? цето liilllo, томо м •. • .,

За тп,за с п.д б1&ше nt,-
qmr, ка ештата u nмщadWf!n, нп,., те, ? ,и оставя.wr, и '"'Plflll.""1f rte tf?Jfl!D* и J1Що •• rc, 11,sмт..-n et.a,

iJa ·отнемат,, рп /:;omo на J /Jно мат& Нl1Хакга охота (/а omuдafltfJ,· • ба.11• .. тоsн enyчal', но кoil нск, •• сам• ?О.Ст,у,а.е& по убt:11едt1н?. ·n?ни r,r,,1t, ir.enyra,a. особено.nрнw,?
народi da боnаР,а ,... llfJOCffШR ?д? sudiim& Nои сн. астинскат1& 1118 чуе и patlepe ага. Обанн?мn ме··.._;

Тма., II! ?и ОСf'IЛ6ЯМ& 6tм t?c?ID. · !fllilbre . м• ,1
.

И!IЩ.О. ищо'rСI rocnoд..,1,n,

а нппш, ,, ..-"'"'..ft- Jо.лю6ието puuO.Aю!Jqu и кои могат& da мратr.. Н8!аАни'«<ТJn., А»,. n.w.' npeцtн8uw. щг •и. y„pu,. Ч4. 1tt c1,µr, 'св •
"l!P!fl.; м{• t•11чкit, ' . ... -r • ,

--,-НIМUЭ11М4. 1 1!.? този нл- 6esstиem,ю .за оте,ист,ото си, б,:п, IIC'tu 001 11ума деnи ще nрннеее ano, ,tiJi ·. ·· · · ,,,.,
.

, ·:•, ,., • , . , ,· :f· - 1 , , , . .

pod(,• t тсжло,а ,:М,Н/JНfJ МТ.М&
•
..,.. da чакат& нaipadu 11, flt'IQ.lt.би. npaao НJIИ 11осаено, "· ?амо,, тоr••· .?.... .

Ап'.;,.р,ам• iu ?· дойdаЬ;··?... Hnto I ,•1111•'1f Щr• -
:rи1::= : ?'lнтарство. •• Не ? . Наскоро с:ледъ отnечатваието яа :?.::•:11:11:и·Р??.;.':,;о;.:;:: :;:.,? коат/J ·щe·nQкa'11Camr,, ?·?·- ·6/Ut ?:·:·??8'??;•/•н?1111··э?11•011?".• ,
IUJ odl с{ и? ct п.paeJlt, ?и mosp тази статия въ рецакцията на в. ,.&тя" ,... RJIOA Комото noгe'tll .мuc;tlt, вif,. , ·.Toi.. "' 6\uu, 61'1irtpнн-.., ищото, не

rz1t':ne,WU1t< ti.Ila еdна 8np0CS„meN4 бil hOIIY'fl!HO С:l!едНОТО ПНСИО, ПHCIIIO Нtl<неtо·което МИ npynaТ1' е llleerCIIIO•H 14.lt& do yбeжdtHUemo, ? mp//i()ltJ' dylНeLU, ii.a t!ilifllи? не бtwe aoilннin.;

сво,? пя' 41111.•, тя 111.n са aМJJ tdN4 ? едииъ воliник-ь: · неnоно.:ммо. ?- da· сnрш4: 8п,рнит11, с.суш на. ??· p111?6af11 ?"?"' · ..? ''aatt><ii,
·
не /St.we

мис 7.'twpt,н. • IUЩIWIUJ4llCmwиcнa !'Приемете. уважаеми rосn1щ11яъ ц._ ••807.,. с• ...•n1>1 •сиlро •• Цtitn1ъ tu повикаха и n . мQяniq 'ра': -,???. "'? ? 11
•

ailtнt10:11н•nи•?.,"!I
.еща група. reвepall'Ъ, ионтh искрени 110Аниmк11 •Р•••· ботл .и нп,ма da ме OCf(Ul1яm1,. за ?·?н?? 11 11011НТмчесми cel\peтapi."'

6 г All no-yдoбllO да ег ocmut1il nоs.11рави sa хубавата Ви статия .На· tака18 "" ? бип? с,r;дбат8 88 .м,;,,, ? •t llOlm.o жькоzа Аt.Оже и da о&ЖЩ· ?н·?, n111ny ?...,. °"' .apyrapнтti с:м,

таза ?рупа на?,ю да номан- циоимиэъиъ•. Же11ая Ви адраве и пкn ми а• иsnиsa с1110 :sno. и маilна itJ,rifJ, ' ft ·:, "" e\we• нalilek? nnpyh, 11 61ща. :з.

дга, 4 дpyzam11J да f:JI( дАtжнzs да бо.11рость за б11аrото на Бълrарня. сrерата cntin• к мама fl1i Керпо•о 1\ ск,р? И f/UJKa, ма.,ш ,!lOD Аниа; '. ?,./1,? ni\o?.iill 6110,? calic нeirtpeн„ на н?мцн-

я e.ttдгam&? • • Дано като Васъ въ тоя момеитъ име и 611\dNИ на11апи ще ме pasбepan.. но 4иk .моя dpyUJfKO, .:? (Jeзnpuмn,plIO; 11/1#., ? ir,? -? 111?r•,1оч,?. 1• •• noиe11iln.
повече добри бъпrари, да отървете ще ме pasllepe, sащото ме sн- 111,J. дt2н.н«ть, 11 6..юwродно c.tod?. м/J ?"" NJ, 11 •- ro уби•n, като н n.

Но_, че 11I03U ЖJроdт, , има.и, п .АШ· бъпrарския иаро.11ъ отъ т11эи nатек- 11,6бре. 1\нн•, сано маliн ВИА1' ii( e-.'.1'1eke j, нл,жно и, KDn.xкo Цl(Ъmt, 11ое,п() fll1I ?? му .? nora?p•"' n ,б'W!Тарсмt-

нл.лото всп,ко,а по-,,.рена ycn,mr, и товаяи. 111циоиалистн и on, раанитt аоllнн, спужба, ран•аВt1н• н ,м ailpн8 м.,. lttll1(ti .IUJIIЮ haзUXY,,_ 1tn]1lt,,eci IJJЗlltJafl. та 80ilниwo че::т1о - nocnv'*и•a си 11ори

и всrькоtа в би.u на fiD.npaвr, пн.ть знаме.на, които нИJtиатъ нато rжби JI ,1руrарио ка.11ържеwе 1СИчно ти накt.м•м ftdma си лiобо,ь 'k'a,п,·•,r,iбt, ·ct;uoщi, е.. hlhpat11 aollнllliu, lrонто tt*R•P••• ••
отъ партийнитп, вод4'Ш - nl08a ни- остане сако Бъ11rарския ll'ЬВЪ, ка· ,.8 c""a,awe t... тоn111 ьбиq" н 111.i etp\' dобро и бллго?но . .мое MO,ll'U,, i8erpeJ!ln...? rенер?т. •. ,
що не sнач.tше. Че п 1912 toдUN.a къвъто 6-а до 1915 година. А то ceni ,,we.,. наll-tежмм q8coae. ?sь·мнеn• 'lllli· KaNla M,J.K4 lrш осmа1Jям1,/ 61.da ,.т..?t.·rnl? _ ._.,.
тръzна Cl небива"" e,unycQaзu,r, А орrаннзацкн, орrаяиsеции see за добри """го sa тебе. sa теоето раак11,t'8Но s•рам on/Jpa на. ·шщаетната си маiiка а
гойната а llli d11aнadectmь дlШ с.сом,? бЪ11Гари? I Госnодннъ rенераnъ, II? и Т80sта м,r;м1, npe111, иО11то нtlр•••м.. lt4 ма...иеато. са cecmpuoU<a. "А 1,/и

вовннитп, сали на турскатл имn,,. Ви познавакъ, но си nоавоJ1ИХ1; 1е11т e1101ra. вико11n. е1он.., че не rn,ur? АЮЯ малка, /(АDiдия, коятd' Ь..t
рия - и това нищо ие „наrш. Ч, n воllииlС'Ь да Вк поздравя. Азъ съм,, само е11меllстаото ен, n• .а• npann, .ару ци.484шt С/JОЯ mотко, /lO/lfitO m•Ji
/913 ?одаЖJ, когато и, noвtdoxa редllИIС'Ь отъ с:лавm?я 40-ти ваборъ• ,нn цкаото ен нскаn. n. 6-..Napмt. ''" обачо., ти l(.ORm.o m&ii Cl tt1p'dм
срещу съюзнаqит11, moll тр11,611аии • Ка111о си аиновне мо1 6naropo11н, ?tnJ>кO, ии С. JUHi, lfaк,o .llll ама d4.. llf41
да пита Kif.de и, 1odяm,,, .,ащо ,и Геиерат, Заимо111, nрави ИIIOГI • аа теrпмw,, само ,по? C11te npe:n IIC/lllWш& I Запомни 11онt mDfll. ч,
еж ypetJe11a ти• отношеш,11 от1 1J()- п.11та усн11ия да създаде весткmrь, м11А-те11кмrt, AHw не - ,. "" ...._. tШJМКо 1!fU JiHOUJ, 6tзираi/Jю JlJldМ
рано а на кого ocmalldm,, da варdа коАто да ве бжде така подмостен,, 11n. ,е ..011• .u ме ра,&реШ1' 88 'ICМ<IRO.

1М о611.чьии1: 6,7,du кро,rиеа a· npuJlu·
?раницата са Турqая - а mo/Id , ни н въ успуrа на нi?мцитi? н на n:r Jнall, ,ie ако ,и е11н. и нИ11о11 ·4prn, "' 11а,илнл CJ мtt..,uчk11, BUЖfJa.м1. Щ·
що. Чt dве toiJuнu м-1е1ено, маилрt и вата пропаrавла. Той ycrrk .118 113еи? • бнn .,. а.рдцето ми tn1kot& т., ·••' Ito ще_ ,,.а, m,i нещастна ?.- ·..,ir?r
от11очи'lал&, е& неохота II сr,мнеНllе сарwя с11ецnразничевъ в. .Во.,я• Ii ..,. обнч..,а ми nето,о на маlноте н на

- о6аю/iте ·R, n/JIJгmt JL

тръzна da се ба, Cl а,стриiща 11 ,ъ собствени срilдства и съ nокощьт? nоен- м само ,11ецета О1'8аа11111 on KoA.ll(J MNCUJ, ио..сш, жо4и? iе-
турци ср,щу руса а еар6а а до6и на приятuн да одаде tnкOJll<O бро11, ,.,. e6,m. нt.щс,, но ннйо,? тт-. ? , <ОМt да Ill .6Jl014 IJ()Н, о.ще Щ?.
отно,о 6lJй'"m,elШR ai C,y.n с11.110 .аокато nОJ1ицн11та се ва?nси и го спрi; б...,... км110f'8' тe-
кOUJrrw lllldя насреща са po.иt/Ut, то Въ ецииъ аrь тilза броеве преа1, t,i,ona " 18 то6е 111мепа 111моrо. l<inD
гtdнага написа п истор1111та на 1937 r. ИЗJ!ilзе съ уснли11 и С'Ь много ,no ти аонесох11, 1 к••,. ще 11pc,n11"'8aaW1'
нotsama lle.ШЧЛ/JtJ eno11t11 пра т,- уrовоР'(и съ цензурата статията nHa· с:пумбата, моrето ,• ..,. 8t'kora ще „ 80•
тракаN& - ,i IIIOltJ , 6иа всп,ко ,SN.Q,, Ц11ОRаJ111Зъкъ", ко11то сега предаваме: an • ще nmisn. 6еща .,,. ? r..; 11o1t,o

Царь Борис,. 11р11 Хнтмр1о -
fенерап11 Эею,о-а1i в1о

r,cтano
"'НОN ОТ-- ,-Н8 IIO.apl81', _.-- ll8dнil8I ,_,... .........

3аимо- Та ro СJ!8,111ам • още ll'W8fO
611 ,.. ,..ilcтllfllllla\8 •-'J18бе. .......we ro
-.то &W/8 -nеатор,. • apn,,wpНIТ8,
IIW8\'0 &tlц!' 6oetf1' 11 "? С811ре"
""'" ..- natn. • n,nillJJI ,....- • .-.6аре .....'llfr'II .. -1111р1·
""'"""' 11артм1t м 1111nм,оеь n ет,ен1Т1,
88 •• noeмan ril уnраем"нето смn 18

..... Смnша ro, ·-· а/1\м on • Т"

...,. • npo?· ,..ео,81'8 Ctl - •
cnp•e нepo---Ollp8Тlmlm - ..
80lpr,e С'1о наро• -•uie ro • ac1iu
8'&188 ато- CIIN- •-•- • 8811О11ор8Н1' ... 8""'8СТНМТil
CIIJl'II 188? .. li'Wll'8,-. Дa&lw,e
ro ..,..... об...м• му ...-. Мl,C,.U 11,.,_ му на отrоеорност-. ... ,оsн
М,ОА 80rDT0 аоп1а It 814JШ8-8, е111"..- ro •р•ам ?о му 188 ..,...,.,,.,
м о-?м,1W1ннn. ..,... cwuo 11р·-"°'° If'/ -н+-ео, смnп ro
• n,na• 11080.... to --,8"""

n,.n .,._ • са..-о •J• IIOJII/"-" ,.,._ .. - -
•..,... -о н 0нaA-noc,re 11М1' n1111Мan

11' p,r;qeril".

118 22 мрn 1'41 rц.
111С*1'11" ..,_,.. •- e6rp8мan.
,.ом .. ,...,.... ...._,,. !1И1ton.,
.,_,,.,,,. ro II ro orвe•••n. .. .анрес•
.,..,. .. ll?НЦКllre.

На D "''"" 1NI ro.,.1188 ••? 8op.n,
• ... r.n•••т• 818pтrlp8 а х.,нр1,
• Dpll'Ollp8 88 ?· ..ое?иrмм- 118

6'.IW'8JICl(tl8 наро... • unpaщall8'to А 61'JI"

nparн 1ollon8 .,. lllfO'lllиa +,онт11,. 811,

YCtlН момнn. 80r8fO 8'1рн111n 8r8"f1'
•• Хм,_,,. ...-, ра118Т8 на n-АНОТО
llpl8'WТIIOl8'8ННI „ 1Ca1181polll!I Нlfnflplf8"
аНJ1'"'9 ее 11е?• nобщем""°' w n
Софи• е apeerpatn, l'IН8pu1> 811армир,,
:Sанноn. nонеже • 6н,n, n ye.ll]'rl яа
Сьаатнt"L

llpec:YJN811'0 8 сУ88..0 411' ре:,ре1118·
888ТСI 88 М•1111СТ8рс888 С1'ИТ:8!-

Сw:,рно е...р....,не с:тнсnтмтil раце
Н8 11181f1Т8 n,pМIM са • OТ"JCIIIIIИ IIJJИ

nан но•н• Защото ...,. мо- ... се
стро,n, u--,.ни n11111C1111 м .- ее
aperc,мp,t • ianpaщalt8 1t1 6,.,...аи
8Clllc:a ср11ЩJ с.- n.юn, 11Оr8ТО
8АИ1f1' on иаА•ан.а111r111 6_..ра11 ,._.
рuн, cнin.,.. не pDOmOЦlll)llepl Сто1н,.
Э.н,._ ннtntl!ТCIJ'l,n „ артнnериате
11 наче11. 1t1 rарн- боiмнаn. • nопн-
УИ-н -,»lfllplo ..- nюn.. ....
l!plln on 6ohNn Cit 8PYl'IJIН ltOM-pH
118 .ан-1111 • rtolltlo" се Jl/8888 npo,нnn• •-• 11мно• 11 rrроти11,•• npoeter11p8118 80il111 C'J"IItY ·с:иетнn?

.,._ n, .-- ......_.. ,..., _, _ n,
УО18 аре,1е е 80All08- М •-•..............,. ..О,.'1'1' -810 .....•- • c?n А8 -•"'·
lilffO IIМpetlТO,,.n. Н1 IIOIIIIIJИ81'8 Jlparo-
flO- ""'° wx? .. ,ермн?
Г8СТ8ПО8СХМ 1118'0Jll8 мerosw l'IOIINЦ8H 8С
y,:nil11f1' n. •р1'еТОСенн nnpocн .. ,..
ТJ'VН11Т'1, aмonp1<1нet111s °"" reнepan
Дpero,ron, И1 трм 118ТН lfJ' ,1881 ""'°'
nan • се амоубна, •ато ro ynpaa1.
.,. тnа тр\6е1 •• noaan11, rroнe8te
MN- ,lvtl818ТelleY88 М IMHlf8 му. Геие-
рl... '8мNon три nатн 1рwца реаор-..,. n, .IJlfllril :

.SIiao lldraтe u се u-:,8•••••· м.... ,,,_ .. ,.
Toren rеетаnоацнn 11pмeranaan. irwn.
nрефи-,t, ем II моаермиsнранн нн1111·
NtOpatll ?-:

Г8118Р.,.... 3aliмoa• • ренеu'"' npen,
ао11ниt11 ... r11188Т8, Таи ?на 111111or1 Н8
е м111рn•- кan1'Jltlo. ПOJНtUllffil ама•
sn то• Tit см щ••n е„ n,o••r
торнм ммnи, ffp8l1, аокю n1nanf1' JJI"
наrа м .1-.11•n. rеиер•... з,имо,,. .10
nc•o111111 на .-nосо611ост„ аа ее к..-
тро11Нр1; nосм n му e11aran. н11••,...
11НШ8RЦмt, Cl, l!OtlTO 8"8бу*.18f1' ?1'8
снете1111 • мnОЧ88n. рааnмта си. Но 11

fCIII ?11erao "' noнare, Н,ещо не • ....
а.сто11ние .а• нацра 3111моn .а• roaopw,

Гаетеnа.цнтil на са oт<ailaen.. Ti, npм-
6\ru,,. АО ноао срцст1е: .н1111а ну>11111

.11• npaaнn nрнsианиw. Вашата 1111н1,
•o•ro е ,а•мо 6Сlпна ... nо11иц,..,1, щ,
Н8пр8811 nsн npldH8HИI М Tl WI НИ t18>8e
?,еичко, 11оето .Вие не иеnте 118 nрм•
iнaere. I'\ 11<0 и Т1 и,а„р,км, то ,11,щар•
Ви, Ваwеrв l<.tra111и1, ще ни ра,1е111а което
им трt.61• ••

Н n сащото 11р1ме nоп-иn &r
1n, '"' n.се,,но от.11ilмние момиче Н1 rо-
АННltт\ на nщер.tт11 не rettep8?·

ПocneJUtн наnжтствня к1омъ
.11руrерка и Аеца

да11n, м:, nет" nистчета, 111'рху нонто
тpt.tl11 88 наnнwе 6еnеж1111 и ищитате
си и •• .11.ае noeneAHM нt1nжтет•и• ,.
С1оt1т8 .аруr1рка н .аеца,

ПроСНМ1' ми1111ение °"" tocno•• 31?
MOU, Ч8 Аа,аме Н TOIi n- •• ее ""'8
on чy11t,111t хоро w •• • караме •• нswnc-
n11 n, НС188 tнlll Clon118Т8 tн Н8 CIMO
on. saryбlТI HI не381fi1НИМ1' APYr8P" 11

6аtца на Aet\111'8, • н ocnp6neниna на
тна чуqм хоре, монто се опитах• .аа
otta1111n, саtтпата n1мет1, не rettepa,n,
Заммоа1'-NSRуnнтеnната жерт• м цt,,n,
наро111,. З8Wото сега амо 6еsумц1<тi1 11

неnоnрааиммт11 nрес,мnмици Н1 мoraf1'
А• сн .1aa1n. емt.тка, че 611,11r1p11• на·
мнре еnасенне ,аинетаено чрт eeko•
жертваrа на repown uтс, Эаимоn, •

Н А Ц·,И О Н А Л И Э Ъ М Ъ
ПроЬ...е1111е on ""РВI CТJ)IRHЦI

·- ,,_ -.. ?· 1Ьоа1'
rrм: ....,- ...?- .....
tnl8W1' ••••

.,,... •...... - "-· f:-- '.,..-м.......... ,·
аот - IOJl1I088 MIIRI Щ1 а, JIIIIDll'lln,
on. nС11110Щ>,те на ,_ тe'l'IIO. Ваtчаете
мм 1'11t1.111, 11 мака n тне Yl*ttt Alfll са
se аа? Всичмо трt.611 „ оuк•м и 11,1.. npмnшuna аNи „ ro no-,a, 11·
'r08 11t• nо'/На n n- рабоrи II noe-
118 Щ8 ('8 nott,r;Ч8 88 8Н o6•?R8 •y?88TI
11 paбontn сн, " А8 ме раабер1rе. Пре·
ICJl8НIТ8 ще „ а ,..... 3а .11О1111' UW"-
irимen, .....,. 8PJ'l'8P" м Сlаще, -?- ...
.,,.... ,. .,._ .18 "'";;•..,.. .. •- 88 15,..,...,ld, 0ет-- ам 68n. •'-·
cna, n, е,,;не tаща цtina .,. nпгоае' н
ба„ на11м.... на npen11t1н.... Ще ?681
.18 се .11ншаuте °"" -ro мi11це. (У1о81118,
fМ r,11611 а8 NI Cl,....Hllll/t, М .... -
бо•rа ..,..,. •••• .., 11 _,......,.,. ае
11 •• noцp„at•rr•, 110111 аоuте и -,._ Бааи Н81111tn, sащиrмнn 11 •
npl,I„ CIIIIO И8 f41,r'1,.

н.........,. NII 8 ... npeAl'8M8fO 18
111И18ннn 'lf88111t, 1'1н"8, rм rо1Юр• -. 11w
PJlfOn, roll ме oбll„wa • n,мм• щ•
yer,ioм, fM •• NI fl!ilt4ИW.... flpe-*" ?""
мollбw eer• 11oraro '!М1'11 ме '84itla. aw•- че s1pn,s ще,••""" реао-. .a-
npoa,.1111111 ,..11о,.,., те .а• en""""'' nщо
аеа,о •11ifa110тo 'Jl?тo. И'lt м,,..еt ta88'8• ·

ltlN8 p115ora а 1ути11, но- аето ilolf6цw.
8асн111о l<ом,,., ,оа ще rм -.... ,. on
1...,. Р 88 .aonnarн Н1 151CIIIJIIHIЮ, 88
"оем.11н•та nерти.а• s1рти• on !0000 ·•·
О1011О 30000 пе. ов тt.ttt. еа· ro,oa11 -
"Y18Jlllfil, ROИtO щi11ме .......... t111 ...
МfJUlletfнn RООnер8ЦМИ 11 ?8nR8, \ЦI. ?:
n111ще о,.. IIYTI\Мn И 6ри11етнмr\ "Y'!'in.t1.
?rоито Пнрумо11, ща nр_оцае- 1\ко Пмрr,,
ме,... 111 се e1or11aew А8 11оаноu JICll'OIIOJl8.

с.. тебе. 1100,? не .""88n. rеаорм n
р16отнмwttт11. Мо•е Пнрумun 11:,11_.
jlflyt't„ 8 .ТИ 08Т8Н11 RIТ\) 11!1? _,.
маАст,,р.. .. n.ару,кн11и..... Ще ro --
on. НН'8811Н118 Kyioм•...n on, IIOOn.;,..
тнанета инunна,?а l!'pтolt8ЖHI ра/5оfм,..
НИЦ8 Н8 JII, Бачо К?ро, no,11' yJt, \11м?·
Toll Nlf е .l!?P-. Jpyra?i, и .? '(811J,н#..,
н? an. nраам,., .· "'• ще . paбoТJIII"' .. .,_-
Пирумоа... Не •н•• ,11,m ще ,Mot•··'"·
cnea n1нtМ1ta on. nапачиn 1t11, •11?·
Т8 ION е К1 f8-
H•l·roatl••n„ а ,аас1, е•1111 •?те- ...8Jtl, '" • >r• • CnctМI are

8Р8СТ)'А8„

„ itrtlll•.... T8tl8 -оа?' ..... 8111?,. -re ro""88 к.- •-
tfNfo. Д.м 11118 •оЬе .,..,, • 1111...?....,. ·- - .,..,...:.1111-? no- с.-' ""- tia... ..•-.. -е8*а1, 8,М?8 е\'811-М 118ha,

1'1 ,11 с.wака мо• р1.1ос:т1', l<••1111Це,
flOMO '8-0 f>I 8. ГатllО 8"U IIOntlO ti,
обмч1w-. w "8 сн rorou ac'liкora ,11 88
npoм4'иkW1. • неrо. Но snит11 Iopa eiano·- en. нас„ н ни paцil!IIIQ. Н•ма
скоро .Ila 1111 a.lSepeт\. н ти ,1- YJ11ldd
,r1,llro •• етонw1о "8м1. Ще тp\&ail • ·?n
NIIOrO "'8NHHI ,18 се 01118....U-.. Уан, -
,11к... 111ие111С е.ано, • 11,.. .llpvro, Не liell.Ь•
М 1О „ tтане, Ttl С/1 МНСlt'О fNН8 ti С1'
.аDбро· nр•це, sa м 6а1еш11, aнan,a.w..
р111оа1о и oitopa на нail11a ен iааеено c-L
бра,..ц,то ек, сrушсн11 ао не• ще • yrilwe•
uте Н no.atll8.lнre, RC.llOМIOTO може, '811"
...,... * ...........,ci .,. - ь.. ot•Aall•• HМlt· э. NIIM8 nо•ма,11110 IIIICl14't8. C?JCCt
•!11•'8 то,т.- об11ч1о мм Wllt'8 11 ми е yrllze.........11,0 "" 6Jltll8Щ8.

/\ни,, 811k1Dto и •• се е.11уЧ1С, тн еа„о
1М11 ме paJ8epew"' 1'1,,. ммс11, само s• aei..
11 ll'8Q8ftla1м11, •о• ще 6•А8 nо·Аобро.
Мноrо IH оеи....... н- бих... ,..,..

0
111111 18 моrа · още м1111"in .18 •м "WIГnрме II lltillfНI• Г118••11т• .. ynw'41'il'lia•
wm 11,__ маllен м.8JJll81lll, """'· мнс,rо
IИ llllмlalf'l,:,8?8111, 1 1·· , .

И n. 1ti,lf8 n енnете не npnтui:rи··
?· . ,..·IIIIPU'> ,аммоа,; " ?· 11' ii:.м:..
r. fl?fl!lon,. 11.iмс:юра ·а,.

, 111pro?aiiiн1ia
?8ofl!""**' 11 n..a,y11111,-t

.
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Теаа nнсмо е 6м1111 n11очетено on
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It?·. tt8 61'1!г8рм• ,' ,.,)i./Jftxa 89 111,pkJlltt• с.4yuz ж? нrъи-
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rit еа nа,и, • ,,..,., en1„n. '? Moran.
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...а11.... n 6еп1111НМЦ11 118 ....... ·-..мl..'
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С8 ,е_ н 1aplirиn UtJ11an, ,....,..&
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HJtkQi не моис? ц ''r'o с,..
'Писмо1о е доnрwемЬ ••• К8м8о r,o.. '

Аа се ••же ... цно nисмо, наilмсtНо .,.,.,
цнrерени ·?? • • То1н 1111 е 11?-
м11 A•li? ,·; •• Генер.-n ?•нмо,,. • _,..
тиJ11о etipнuiol(.. '""'"'11.i,.- on aoll?
eai/',, n'кcilfo с?к 111у аонм1111 wliiS'i;' 8ilr
ато roll ц\,r-. •иеоn,' o,i ·-?.а-?...
roekwнl 11оtр1ст1о е •1111, n 1Юllницiti"I -,
:111111,н on, 11онто ?• nаА11апи 11О 6ollt4нfil
no!\4ra, no ·които 'roll rн а а6АИМ II tмм
и чеtт1о 1ta цар1 и ро11н..ета. .ПР"'*••.,. ме
а.мета е stмilнeнa е,, Niтej18"81Y8 - '
naН18JtON8 •••
' .тоsи. 11оАто 8 Р111/1Цt, М...,.....-

w:oi' не мо*• 11 ro cnpi8 •••• .1 ,1 • ti
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1феrо тоnко11 nowo na,,.z,., и aemo ftl.
i(Jl()Ц?? '"RoeTt. т'f.М анее .ll"МW,.
баща Cle, =,а Сто•к,., 110Ато се 1•1111.,.. •
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•11,. чy,1Uto·,,• n. 111111м·· 11.;•..... ·
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чееr1ота ме ро?ата армм1,,•11оnо.,;°' n?
неt18п8 .18 МIR)'t'IH rpilxe.c" IIOitтo 1 6'••
nOQМINHIIН /11 ИSЩWН Н8 М88Т1, _.. 11
не .ееnтамврмll, м11аа.,. ••nитetno, е,. маn,н
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Отр. • Генералъ .:: лАдимиjn. 8""аимо•,w

кнкъ ГО ввгэвихмв
rроммn; с:мtн•n. побцитt? не 6...,.
rерскета 80ЙСК8 го 0С"}.:5Н8В8Т"Ъ А1о.11•
боко, че пжтьт„ на по.11ктическиn
ни сzввщвння е непрввиленъ- нilщо
nоеече - nвгубен1о :и Б'l,.Лfарн•.

Toil търси и нвмирв неуспuв ?
воitннn.
ВоАникът.. се nроник• О1''Ь 11е-
о&rоди•остьта дв бжде и nо-

внгинъ,
1 Съдеikтаието му 8Ъ 19-то мвйешl·

• Т8 8НЦН1 е ПЛОД1, Н8 <:тр8Х8 му :И про-
вал11 тето ? Б-..лrври1. Той е убеден.
и врсникнатъ on. мнсъ.11ьтв, че обе-
•инението не сп•в11нството ще АО-
яеее добро нв родинвт1 му. Н именно
м доброто не отечестаото си, тoli
llренебрtгнв саоето и на семdlството
см. Воliнншкото му еъраце е внше-
мо on съобрвжвни• 38 м:,rоди. l<o-
raтo прокурорътъ го обвнн11веше,
'М е пеепсгъ жценъ 38 IUUКТЬ, не·
асроменъ и ембицио:,ен1о, той 3111и? тихн• спокеенъ rnDC"lo, иsпн:uwъ
еъ тежнв умор• on прежнв-.ниn
nопицеilски тормо3и :

един-. on. :11а?К1'ернит-t. мн
недостатъци е скромност?.та.
Н чес:тниrk нелъгапи ус,е ниже-

ха съобрвженияте си и войнишки
схмщани11, които не трогнаха три·
м1та избраннмци сждин. Необходима
6-tiwe .жертвв :,а Бъпгерия", Вееннн
sаспуги, хвректерни качества н до-
бродетели, съзнанието, че не е при-
чмннл1о никвкве вреда еъ у6ежде-
ии1та си, не умилостив111втъ. И, как-
то съ министерско решение усгано-
в11мтъ да го сждн не rраждвнски, 8
веевенъ сжаъ, така и изпъвнението
И8 смъртната присхае решвва пвкъ
министерски11тъ съветъ, И коrато
вдин1о огъ .спужащитk на отечест-
вото и нврода• се обажА• стрехвиве,
че има заслуги ссжцения не сиърть,
.-руrъ доб11в1 : •тукъ нtма Звиновъ,
име само България", Служителнтt
на родината нввежцвтъ глава преяъ
свещената дума ,Б1олrари11•. Веен-
ниRтъ нинистъръ дава заповвдь на
ч1111ащи11 sвдъ вретвтв офицеръ:
.д• се И3ПЪЛНИ npИCJIIJ\81'11, да се
реsстреля•.

България бtше спесена. Честни-
•n.. храбъръ войникъ отъ трнтt
войни бъше эевеаенъ съ вървени
р•це въ врсенела, нхаеге бtше ра·
ботнлъ три години и nопучипъ ор-
дени :se звепуга и твнъ р11эстрел.11нъ.
На семейството не бtше съобщвно
де са 11иди съ ос}llдени• - право
АIIВВНО И Н8 убийциrll.

Храбрецътъ, който имаше каче-
СТ11Ото да квзва честно убеждени•те
м еяввщенияге си бtше проннвенъ
on, много куршуми. Тtлото' му
бilwe хвърпенс такъ, кждето nо-
rребватъ sарвsно-болнитt?.

!арuата on. маrоаиn мдеи ··

трisбааше да бж.а.• оrра?ичем.
Нt?квк-ьвъ си добродуwе""" гро-

8аръ бtше ПОСТ811ИЛЪ белеn., К"-•
дето почиваше 11eoie блвгородникъn.,
който не умi;еше да си служи съ
подлости и пъжи. Идеалистътъ,
кейте обичаше Бъпгерия повече
от. живота и семейството си, бtiwe
nреминалъ презъ страшни, пжть не
геетапсвцитв, пжт?. презъ който пж-
тува повече отъ три месеца превъ
обществена безопастность, болница,
:,атвор1о, сждъ, • пос:пе съ бронира-
ната беэъ въsдухъ колв :,а еехае-
нита на енъртъ и часоветt на
с:м1,ртьт11 - принудителнвта смърn.,
ко11то му даде и щедростьта, като
му изпрати и свещенинъ да го пре-
чести и и:,поаtдв. Убийцит-.вnас:т-

ници, които ailpвaxa n rocnoдa,
и не :мбра1их.1 ипоа-rщ..п не ре-
пиги11та да с:е причасn118Т"}, умм-рающив бilxa :,вбрааипи една отъ
божиитt? 38ПОВ'SДИ: 1" yбvllilll/ "Р•·
.о, което отнеха on nхни1 rocno1,1.1,.

И таке бilwe ОЧИС181t8 роР,Иwатаon ОП8СИИ11 CJIIIIIHHИ1o, Ml коi!то
храбростыа, себеотрицвнието, а<ром·
нос:т.та, днсциппмнирвнм• херамтер.
и rото1ност?.т11 и жертви C;it при·
сжщиrll му добродеТ8.11М.

Fr. скромнивтъ му, .цобродуwен1о
аид-ь, който rоворi;ше амюо неrо,
не трогна убнйциn.
Поколii11ието ща nраЦ81111 прак·
тернитt? ДОСТОИНСТN и 80elUIM
аас:пуrн на .чое-t.ка и аоАмика

Владимир-.. Ст. Эанмоа-..,
но ко11 сипа ще може да помогне
иа семейс:т1Ото и смеrчи с:кр1обыа
им. no 311rубени11 и• да и6рвв11n
ужосе ОТ"}, чуто и виде1о10 - какъ
с:е nос:тав11n арестантаси дрехи н1
испужип1t1 rettepм1o, к11"1, тихото
почти детско по лвс:кuость лице е
звrti.нено съ прежиеtното стреданиеon тормо:,а и мжкитt и мщо това
семеlkтво, чость от. ron-kмoтo се-
мейство-отечеството е лишено от-..
бащата. с.пруга, с:ин1, ?та м poд-
lft\HIITL Нi;м11х1 ли и Т/1314 анна убнii·
цнтt, че у6ити11n не ще чувстаува
винитir. си, а семейст,ото ще се и;-
мжчва отъ миnость, мжка и боnка
на толкоu or.. загубата, а по npe·
живtното отъ убити• I Работата имъ
s• .аелина Б1о11r11ри1• · им. (itwe
попречила да ?рвдвИА?Т'Ь ? .

т?.
Колко rор.а.и и надменни бtiaa
убнАцитil, 38 .ца азеМ8Т'Ь правата

на всесилната см-..р? I
Fr. децате му - които с:е радNха

не своиrt - не мtрн1х11 .11н се
пре,ц1о очитt им. - деца, които ще
kупн1;11тъ за чудната дума .татко•?
8ъ -ето на кой тil:11ен-.. &о?

ro убих•? ·

Дали ли му бtх11 rk жиаота ? 1:1
sащо то:,11 Боrъ позволи де се на·
мtри въ BЛIIC1'bTII HII тъмнит1; сили I
Звщо го остави да бQе иэмжчванъ
с:ъ rпадъ,. д11 бжде гоненъ, изтеэа·
ванъ, лишен. отъ свобода и сложеиъ
с:педъ н11сипс:твен1 см1?рть 111, земя·
та? Свtтъл-.. ли е пжт?.т. му· го?,
цару.ва ли наистина твмъ правда?

И, ако цару1111, защо т11 не им,.
внуши да го убиитъ веднага, пре.1,1и
да го нзте311ваri.? И ските :nи още
rоненъ ·и подплашен. оrь :,литt.
духове, конто го мжчиха? И тамъ
ли п1э11n врвтитt Н8 Р11'11, както
паэеха вр&титt на собствени• ·

мудом.?
Той, са cтpeмiJwa к-.м-.. и"'еали,

а, т• къмъ унищож••н• на
и.цеапи.

.
И, IKO "М' бtха ГО ОСТ88НЛИ ЖНIЪ,

тoit, коiiто мина през1, тilхнн11' che·
циапенъ адъ, щаше _да се проникне
отъ, нови идеали. Дали и)тр111 доб·
лестыа ти и nред-.. последнитt
мжки, когато помоли да се pesдt·
лишъ с:ъ семейството сн? ·

И какъ въ ти1 тежки, rоресtни
моменти не се изсl'{уке' обичыа и·
у11tреностьт11 ти въ qилата на i::л11111н·
стаото, та и3111ика пред_ъ см.ртыа:
,Непобедимо е слааянствотq, ·

с11едъ мене идватъ хнn11ди още?•
Беасм,-рm114 ще 6;;.де си.са11111 на

?еит,ь му. Тя ще грм· • сочи
nd!ШЯ 114 см,янстюпч,, но и нещ-
черпаема ще 6d!де Mdlкqma на с?-
ме/iстюто по неw.

ТОЙ Б'l:»ШЕ БЪЛГJ\РИНЪ-СЛI\ВЯНИНЪ
Той otwe славянииъ. Славянски

б'!i111 очит-il му не дете, l'!еката ржка,
въ ко11то се таеше толкова сила,
ко11то с:ъэдава чуастаото не сиrур·
ность. Слввянинъ бt въ походката
с:м. с:ъ леко н11веден11та и натежапа
наnос:ледъкъ ОТ'Ь мисъль гл11а11, ела·
ВIНИИЪ бt IIЪ спокойното виждане
н1 най·страшнотз,
СJ1аа11иска б-. nюбоаьта MJ К'IЬМЪ
11арода, съ коАто той се сливаше.

И товв ме плвшеше. . Тукъ
б-tжа нtмцитk, които sн1111х11, ? не
могат; д1 ни :sероб1тъ, преди де
nр?н11хн11тъ всичко славянско, преди
да омърсятъ дори сла11янсквта кръ11ь
11, народа ни, която не биха могли
Al nролt11тъ. И азъ чувствув11хъ
опасностьта, боехъ се за него.

Искех1о дв го скри•. И него А•
накерамъ де се скрие. Но можехъ лн?
Пнта:111, ro. защо ти СИ слааJIНИН'Ь,

3ащо обичаш-.. РJсия?
И единъ пжтъ - нtмцитt. бtхе

напвднали Съ8етитt - той ми :,вго-
вори съ гласъ, който извираше иэъ
с:ърдцето му - топълъ н ВДЪХВ/IЩЪ
в-kра,

.Руси11 е безбреженъ океанъ, 111,

конто никога не н11влИ3ай, та ако
ще би А• си най·опитни11 мореn.1111·
ватель. Ще се уа11вишъ, ако с:и ре-
шиn. да ro пребродишъ. То не ?
оке11нъ on. води, а отъ човtшки
души. Т11м1о още с. иавлиэlfнетn
си Боrъ е срещнаnъ духоборцит-1;
:,ащото въ неизбродимата степна
ширь с:е с:рilщатъ небето и sем1т11.

От-.. това сливане се рвжда и
руската душа. Затова русни-..тъ
никоrа не лукаастауав. а само

мисли и с:ъsерцааа.
И когато този океанъ on души

прелtе и :,ante с:теnы1, то нtма
?икн. които „ ro спрат„ Вн?ма

Суаоровъ: on, кжде тр1ог1111, -за All
стигне до Ок?вна. Кой,о н1в,rt;зе а.1,
океана н11 с:теnьта не ще може де
се прикрие н эадъ ппанинитt. Нето·
ри1та никога не се повтар*, защото
т11 е течението на рtка, 11 рtката
никога не се връща по обратни# си
пжть. Когато Суворовъ еодк с:аонтt
казаци nр?зъ историческитt пжтища .

н1 жи3нен11та рtка на европейскиn
народи, нито той, нито единь on,
неrовитt казаци не мислtха :,а друго,
освенъ да се прибератъ аодитв in.
своиrt; легла и да потекатъ мирно
по с:11011 nжт?..

.Циа11лнзоаанит-t.• еароnе/tци 11е
p1s6paxa този исторически :,рок-..

но cera Сталин-.. lце имъ ro
повтори.

.Циаили1оаанитt• европейци не
р11?бр11хв урока на Суворо111о и не·
roвиrll каэ1щи, 3ащото лука11ст6у·
ваха, вмtсто да мисп11тъ. Лукавство·
то имъ остана :,е тi;хна см"kтк11, иоя·
то тt звnочнаха да 11л11щатъ преsъ
европейск1т11 воi-н11, 311 д8 1 допnа·
т11тъ сега въ св-tтонната. Слънцето
иэrр1!88 отъ иэтокъ, 'ИЛИ както уче
нитt квэв11тъ, sем11та се върти къмъ
иsтокъ. Има ли смисъл?, ila лукав
ству1111шъ проти111, слънцвто? Иl'!а
ли смисъль д11 се Пр118RТЪ усили,? да
се спре въртенето не 3ем11та, те 1ко
ще би All осждишъ l<оnернинъ? Руси·
,ir. ще дойдвтъ до Дунева, казацнтi.
ще си напо11тъ конеrh аъ Дунеli, и
ще мин11тъ Бвлквне. 7,ь не ще oema·
"amr, тукr,. См ,яниmт& не може
tla. :жи,rъе на чужда Jемя. Но тп,
ще ни oc1o6oдRm&. Наоомтr, ни ще
,..:уси. om5 бAIIWЯ плод& Н/1 CI060·
а11та и ще се науч.и. да ,r. 6Dани.
C1o6oд?tt. ,ше 611,маритп, сме с11мо
C..U,IJrHU".

.тъЭИ, КОИТО ГО ПОЭ НА В АХА, ПИША Т"Ь:
Bf»ЧНА СЛАВА НА ПA.IIIAIIR ЗА (',80БОААТА

НА НАРОАА_, ГЕНЕРАJЪ BJ. ЗАИМОВЪ

СиJ1нн1тъ характеръ се nрнв1ва още въ кадета

Генерал. Звимов. - на спу,мl!но
ствнв любимец1, герой на 8СН'8111
истински б-..лгарv.:

ГОРА•, см1;лъ и чес:тен1о тоА се
наложи в-.. наши• обществен. и
политически живот,., кето npиllПlf)•
какъ може и тр"'61111 д1 постжnаа
всi;ки честенъбългарски граждаииw?..

Ще nриnомн11 на софюiс:кО'rо rре-
ждвнство nос:педнит-k иsбори 1111 об·
щински съветници •• Софu. ТОС'ВМ
бtxl'le посочили •• рвliома М1 r•
рвта Заимова за кандидеn. ·

Понеже властьта анупираwа -
rолilматв часть on. 118ttJIIIДIIТ)'pН",
то се налагаше да noмilc:nlм"" •?
спис:ъциn no·roлi;мo чмсnо JD1Цa in.
изборнии градски комитет,,. Вм са
решение, че еко апост.та ос:т•н по-
вече кандидати se един-.. район-..
(което тя и направи съ цепь да реt-
покжс11 сипитi? н11 опоэицм11та). ?О·
rава комитета ще има nраво,о да
опредtпи кой кандидеn ще 6жде
юбир11ни11.

Въ района ж1 г1рата реакцион-
ната влас:ть утвърди <t или 5 дуw,с
кандидати посочени въ пиетета на
опозицията. Това иэnреаи npeд1t Ае-
пикатно положение граАскив и:sбо·
ренъ комитеrь. Ние с:е чуас:тауеахме
особено эаангажирвни пред. Гене·
рвлъ Зеимовъ. И асliкн обществе-
ник. може д11 си представи с. мак-
во эацоволство, обпекчение и в1о's-
торrъ посрещнахме неговото с:nо-
койно съобщение, което би нвnр•·
вило честь не всички държавници,
че той не само се OTKd3111 on. как·
дидатуратв си, но и с:. всички сили
ще работи и се бори 111 иsбирането
на онзи когото оnредi?ли комитета.
Тов11 бt оценено високо on 1снчки
ни, още повече, че на нtкои мi?ста .

се наложи изборния комитет. съ rо-
лtми усилия да убеди нi;кои де се
отк11ж11тъ отъ кандидатурата C:1:f. •

Всрtдъ силиrh борещи се сре·
щу реакцията, Заимовъ се утвърдk,
като високо и:,диrнетъ бъпгарскk
гражданинъ. Неrовитt про111и бilxa
толкова по-ценни и указателни, :,а.
ЩОТО ТОЙ бtше ПреДСТIВИtеЛЬ

•
HII

най-патриотичната чость on, 61о11·
гарското офицерство.

Той се OKl\311 въ ·ПОСJМ!А(:ТВt\1! ?"с.... ne.,,oa'lo само честенъ, но и готов1, де .умр,•
эа национап.·освободитепниn идtlli-

ГEH,
_

3АИМОВЪ - f?РОЯТЬ НА КАJIИМАНЦИ
.НЕ РЕАБИЛИТАЦ"В, А .ВtJЧНА СЛАВА

.:.?ш.:JI;??? ;:rна:?:tе:::т.·НА?.?? ::?;;;::::н:: :р:::: on, м,-....
НА г?НЕРАЛt.: в 1А" IIIUUD1.. ЗАИМОВt..32 пе1отеН1,·.,.р?ннi!сн'! попнъ, който спедъ Пр?ТН8НИl(ЪТ1о ••6en11sa· JIMПCIIT8 • ti D . Л WJПtnr D D

nървнт11 сраженн? прм Зпетовснате р11иа, арти,,•рн• въ на111на участънъ и на \О IOJlн 1 .
на ,апад-. отъ Кочана, отстlknи н 1ае no· суТрнн?,т• отирн баребаненъ ом.нr. no на· ТжжнИIIТЪ спомен1о 31 е,qна on.. 8ОАН, a1t и•А·рвsпнчнк НJIIМ8ЦНМ
?нци? •• отбрана no наi!·висоинт11 чукари wата nоанцн•. Tor••• •• nр1,аъ n.11т1, 611 саtт?итt фигури въ славната 11,1·. c:noдitл1we: j}4 omliдe n СССР, iJa
на Келиманскнт-?. височини южно отъ wo- уnотр11бен.,, барабанен1, огънr.. То? 11ро· родна борба срещу ф11шнзм11 - te· (WC!hdlnU. ,а чер,ената армия и то
сето Кочене - Царево село, наречени от.,, 11ъпжн ц1lл1о час,,, спеа1, моето nротнвнн- н.ерам В.tа1имuръ 3 1имоn е ciro· ,. арта..с,рията • тамъ да da?
еойннцитi; .Зпатнит11 чуии•. кът. nр-емина 8'1о настжnпенне. Еана on. Melt& npomecmr, Срещу поруганата CltAU, ЗltQНUЯ, опи.mt. 1\ко H8WИRn

Към. nопиа бi.we nрн11адена попската ротиn на nonИI, на !108ТО всички офицери честь на единr, до611еспин, 6opett,r., repo/:1 бt ЖН81, днес:,,, когато сме
6-т•ре• на непитан. Занмnв1о, ко•то 611 н nокче от1, половината on. ао'l!нмцнn рrьдънъ герой., nampuomi,

·

и отечест- с,,ю:,и1щи с:ъ червената армия, подъ
ра,nопожена на една височина от. окопа б'k•• набити нпи ранечн, не можа •• н•· венинr,, отъ уnрввниuи неродни IJO• нейно ком11идв11не аъ борбата J(O
даест11 метра ,адъ бойната J1иния. Понеже а1,ржи и •.,, nа?ина н1пустна oкonнr-i., робители н ПDедвтели; е сnомен. окончателното унищожение на хит·
та,н ансочннt бi,we по·ниска, бат1ре•т• конто протнвни1nrr1, ,,е. Тоеа поаnн• и борба срещу фашисткото мракобt· лерю1м11, то тoil би би111t сигурно
стреп1ше пре,1, гпавит1' не во11ницит1; on на дpyrнril и отд11пнн аоli11нцн почнаха•• сне, безумие и национално преда· един. ОТ'Ь и1?·n-ьраитi1.
6оllнета пини•. напуща,-.,, по1ици1та. телство, е зовъ за сурово наказанжt Н1истннв, не му II мiктото тук1,

Каnнта11ъ З1имоаъ б11 едннстаени1м. н... не р11nопага1ме нито с:,, реаервн, на виновницитt за национална Kl• де р111rлежд11ме дълги,, и мжчите-
офнцер. въ батареота. Той се настани нито с:,, артилери•, •• да аъ•стеноеииъ тастрофа и палачи не народа. лен. nжт.,, който тoit и:,мииа докетоn. омоnит-?. при бойцитil отъ първата пи· с,, монтраатаиа положението. И awe само 61;ше време у нас:ь, и то не .цоАде АО тнв рвэбирани1. •
нма, юкцето воliн?цнтi; му nрнrотв•·ха удо· еаин1, е31од.,, sa охрана на sнамеrо, non· отдавна, когато съвtстиитir; у нвсъ Вбен1, и 1аирит1, набпю11ате,n, nунит-.. По новата му1иu, че,ири конни ординарци, считаха за лу.qи. чес:rнитt :u npo· ажн1°9З: да подчертаем-.., '18
телефона тоА упреап11аwе стрелбата. nопкоаи• п-?.иарь и nопиоен1 адют1н-... С1, д11жници, истинскитв патриоти - още -39 rо.ц. в-.. борбата с-..

Пъраитl? деа 11ни с.рбиn слабо об- т-?.,и снп11 an тръгнах. наnреаъ и му,н· предатели, а доблестниn борци Фtwн:sма И аоАната тоА т-ьpc-tiwe
стрепuха н1шит1' по•иuии, понеже rnea· кат• ,асаирм нара•""" химнъ Шуми Ма· срещу фашистката тирани11 и обw ар-.:sкм с-.. работническото
нит-?. имъ сипи още не б11•а пристигнали. рнца, коilто уцu такоаа силно въ,дей· служване хнrлеристке Гермвнив с:ре-

движение.
На трети• денr. н-?.нопно т11хнн батареи стане, че аtичwн аоiiници иап'Qн••• и,. щу освободителката Съветаса Русиа Пре,,;, и??ориn - 1940 r. тоА &ti
отирнха ур1ганенъ оrънь no нашит1' no· окоnнт11 н остжnваwит1' се в1,рнах1 на· и великитt демокрации се oбearnt· rотоа1, да се кандидатира за иаро·
JНЦИНИ, коl\то ПрОдЪЛЖИ ДЪЛГО И доста JIД'I, И С1о 8ННО88 ура се 1турн1ха На• BIIBIIX8.

• •
,D,8H„ ПредС:Т8ВИТе.11Ь С:Ъ СЪГЛ8С:ИеТО

on. нашнn окопи 6-1,ха раsруwенн. Това nредъ и прогониха nротнвнима on наши· и подкрепете на работническата nap-noenн• аоста н, мОJрапа на наwнт1' воА· т11 поsнuин. Ентусиаtъм1от1, б11 т1,il rо11-?.мъ, Една ОТ'Ь скжnнn жертви on тиs, данйки най·тържес:твена дtк118·з б онова време б"Бwе и доблес:т-ницн, но каnиrанъ аимоа1,, който о щу· че еааа мож•хме дl эас:та1нм.,, аоilницитi. pllЦHR, че с,, SС:ИЧ1СИ сили и ср't.дстu.... ... ,._ .... ни11rъ rенераnъ Вл. Занмоа..ваше с,, , ••• въ оиоnнт о, с. посто1нннт11 да се приuсратъ 111, oиonu,,., sa де не no· l'Ь nар1111мента ще води борбата
си ра,гоеори имъ дав•wе см11посrь, Бом- стра4аn, on. противн.,-ковата сrрёпба. fака Това 11ародътъ ни добре знае и А? срещу rерм11нофилстаото и момар-_бардиро1кн,-?. се noвrapoxa вс:11ни ден?, м нароаниот.,, хжнъ Шуми М1р цо спаси стойно оцени и мисля, че не е ПPII• хизма. Н тqн то/:! щiiwe достойноnoнilкora спеаъ nкъ nроrионинътъ се nопоженнето. вилно да се говори 3а реабнлитацн• да nроаеде. Таи SIIДIЧII той още по•
оnитааше да атакува наwит11 пu,мции, но Но nnасноетr.та не 611 нинапа. Вс:11ии на Заимова: пре.пъ кого ще го pell· достойно провеждаше вънъ onбиваше отбиван,, С1' пушечен,, и карте· м"n, протиеникъn можеше neon. аа ата· билитир11Ме? Р?ко е предъ народе, парммента аъ най-тежкнт:1; години
чон.,, огънr.. куаа. • беэъ артипери1 едва "и мuже де то товв е ненужно. Fr.кo е nре.пъ за нерода ни и сждбата на Бълrари11•

вс-?.ка аечер?. спеаъ прократ88ането на се устои ао кpall. Въ този решителен. неrовитt палачи, то би било rpilwц, Генероnъ Заимов-.. не б'Б ПОIIН·артиnео,иliснаrа стрелба, каnиrанъ Заимов. миn,, за мо• rол-1,ме радост?, вн1111хъ на· нtщо повече! ТИk'Ь доктринер? Неговата IIИHНJIиаааше при батаре1та, Kil\Цero б11ше н nитанъ З1имо11'1, да ее прибпи111оее .... .,. nопнтнческн1 И обществен. JНИ·мoln. команден. nункrъ и МИ аокпааааше каrнеръ с,, четири нови· ор111дн1, конто Споменът-.. за генерал-.. 3аимоа-.. IОТ'Ь не б\ научно обоснов1н1. Но•• положението на противник• и 31 мо· веанаrа ап-1,эоха аъ аеllстене и не no,eo• I едИИ'Ь ОТ'Ь свt;rлиn И СКЖПИ TOit HOCIWe 111, себе СИ СТИХИIIИОТОp1Jla на н•шнт-t. 801\ННЦ.., 38 КОНТО 8Wlarи nиka HI nроТИ8ННН8 Al се ОКОПИТИ Н ПОД" СПОМеНН Чf8:Т80 tf8 буНТ8р1'•р0М/1НfИК"}, Имн roaopi,we с. бащина пюбовь. 1\sъ ноан атеик,11 си единъ о- на? з -'- б ч· зв , u и-и пъкналит„ орци ес:тнос:n.те и искреностьта му гос-. с,,паи на очи а11, бп1rо11ар11х1, на отъ патриотичното еоинство nре1ъ караха до бжде неnокопебиN1' 8„
капитан.,, Заииоеъ, коllто се отr1гпн преди nоследнитt години АО снъртьта му борбвта срещу хитnериsъма и не-
111а дни, не •а д• си почине, а ,а да н•м-?.ри въ бор5ат11 срещу фашизма, rерме- r.osиn еrенти у насъ и 311 с,,юsъnодкре?пенне •• нвсъ. Бnагuаарение на нофилската политик? на nред81'е11• С'Ь съитскита нероди.
н1а1,ржnивост1,та на момт-?. офицери и воА· ската клика хитлерови агенти у HIICЪ Той бiiwe араrъ не шоеиннsма
ници и на 1р1брост1,та и съобраэитеn· эв скжсаане съ т1111 политика и ми· И М111fКоб'ЬJ1Гариsм1, конто остроност1,та на нtnнтан. Занмов1, можохне да наване не стр11натв на Съветски? критикуваше.
се ,ааържимъ на nоsицин,-. си 110 19 юпи, с:ъюэъ, което той нееднократно под• Ко11ко съвременен. е ?еJ)81П,коrа,о се noanиca примирието въ Пиротъ. черта1111ше. Влодимиръ Заимоаъ!

l<1J1имансиИ1т.,, боА осrана като е•н ,.., Той имаше една съкровенне меч- Вtчна cnaaa на repo• Ion. наА·,наменнтнт11 боеве ..,, бъпгар- та, която често по Н8Й·р11sлични no· Сааа ГaиOBCfllHе1<ат1 аоенна нстори1.
Поручии,, Впааимнр1, Заимо1ъ ••писа

имtто си на в'kчнн ерене,1а аъ с:транн-
цнr!, •• Капиманцн. Toll не сг nро1аи
каrо •рlбрецr. въ един.,, само момент-.,
• nро111и начестаа на доблестен,, н ?амо·
жертwуаащъ се офнцсръ н аоАникъ.

8. ауха на rораиsпоже11ото 61' и are
ст1ц1оt1та, но1rо б\хъ неnисаn'Ъ на напи
тен,. Заимов1t ?еа'Ь аодк•rе, но аrесте·
ционнат• му ннижка е и,че1„ал1.

При C:Jli«teнeтo не reнepa111t Заи-.оаъ нJr
11peo.ere11aao1c б'kх? поаим1н1t $8 сеидетепt,
и и.апожи?,. асичко тоQ npea.11 военни„
?,к.,., но rot'Qn4a с:м•иИ"Тt. ,се слуша•&
нноrо неохо,но и дори 11е мw даАоха аъ

Г.мрмъ 8nеАнннръ 3аимоаъ nocrJII•
"" въ Воен?ото Учнпнще, а-. п1.рен• ц.
,..тон внnуас-., на I cenreм1pнll I !ЮО r.,
.......1аоши.п-... аще 12 rодиwна n.1pac,,•

mtl!PAJrЬ МА llИМИР'Ь ЭАИМUВЪ
8'1, КВА8ТСКОТО У'IИ.1КЩ8

Още n постжnаането с:н. на нос:,. nам·
nусннцит"k му. нн направи еnечатп«:нне
nрами1 и сипенъ характеръ на 611tцещн•
retiepan• - начамикъ на артилерн1те.
9„ ас:нчкн с:лjчеи, до Jааоршванеrо му
пре•ъ 1907 rод. roll проовwваше тана$а
80пова настdiiчнвос:ть, че н преnоЪееетепн
м офицери се В'ЪJ?нщава,с:а от-ь него, да·
*8 н при случаи, когато дисцнnпината
мопно пострадваше. Сnомн•мъ си добре
еАин1, случа? a1t че.rв1tртн• клас:ъ, втора·
,а гом;нно on.- пос:т;,;пванеrо ни so Учн•
11нщеrо. 811 ареме на чаС'11о no химн,. то·
rамwни•n. чашъ nреоодаватопь Лунашъ,
tега понойннк'Ь, 6'& ,алОвнл'Ь Заимова че
чете руски роман. под. nр"крнтнето tta
ttин• си. Понеже r·нъ Лукашъ го е:н1::м·

ра по·nро•ъпжитепно време, Занмов1, с1,
те„р,??ъ rnaC'Ъ, н1сто• да бж.ае нака31н11,
но да н? б?де nовече обнждан11.

.Пре.1.nочмтам. Аа 6... 11.а нali-cтporo
••каsан., но не и All б,r;,а.а

0611ждан-..·.

•и roil. И, sa общо очудеано, r-н1, Лу·
цwъ, анезаnно cnpk потока on обнАни
думи м с:е

·
Качи на катедрата, бes1t да

110ИСК8 по-късно неговото наН1,анне.
По всички учебни общо•обраэовате11Нн

• аоенн11 предмети ?падимир1, Заимовъ
611we еиннъ on. nъранn ученици, а

с•нинех'Ъ с:ъ mи nоеещенна и вечерь e1t
неnрnение ro очвкаахъ и noн-i.кora му
nриruтоаnмвак1, хубава вечеря. с... ronilнo
удо1опствие спуwакъ интереi:ннт11 му ао·
нпаан аа бойнит-1, по11аиэн на аоАннцитil
му и •• неговото nругаруване с,, тi.1<ъ.
Оtъ асичкнт-?. му думи личеше нанъ ба·
wннски roll обича воАницит!; си и накь той

·111н11lе с,, т-tхъ аъ· ис:тинсна дружба.
Toll биваше аннаги мноrо иаморенъ и

н\коnко nжтн аа11 нос:то111а да npe"
t1ощу •• на с:nокойс:твме при мен-.. но тоА

?ннаrн отказваше. понеже аойнициr'k ro
чакали и нilнало да бждотъ с:nокоАни. ако
не се върне пре•ъ нощьта hри nкъ.

с.,, бойциn оrь оиопа той се 611 no·
братими,n, и им.,, б11wе станапъ необко·
?""' По т11•11• молба тоR nостеви дае on,
ормдиота на самата 6ollнa пнни• 11, добре
nодrотвенJ.t окопи. См"t.таше. че с-. тоu ще
са nо1диrне духьn на боАuит11 и дtАс:та11·
те.пно, когато пвеn орж4н1 ,аrърнtха no
чепри1тепекиn батареи, цilnи•n. фронтъ
'\.._е ог.nуwенъ отъ анноае УР•• ко,..то се
noa,ap••• cnea'lo ас11ии удачен,, и1с:трепъ.

Н1 8 юnиА протн1ннкъn усипи огън•
cw. като съср1'11оrочи нilкопио батареи и
ycni, •а ра,руwи наw1<т1I чеr"ри ор11t.сн1.
Сащ.rе мчерr. капитан.,, З1иноа" nонека

no •- НСТО,,148 и таатнка 611wenър- 11 JII06нм"'l'lo не npanoaaaoтe-
,.,...11 no nsн nрuиетм. При рuрсwнане
не ,ак,а,ечесам saaa"tк. осо6енно на apтк-
""f"'lic:tcи и с:трепбе по нnи11...,и цепи,
к&.сето тр.бааwе •• се nрнnо•и матема·
тнката, тoft 6ilwe n1,р•и• к?то ги рвr
pew881W8 иаА·nра11МJ1КО, м общо о?у11·
••не на асмчttн нм. Н:ато Аобре с.nоже?
м11114емс.,_ а1, 80СННИТ'S ни уnражнеr1М11 не
nопето н а-.. rИМ"'8С:ТИчеасмтk и11н, еж·
щн•n. бilwe nръ81' отr. цi111мt1 ни кпесъ.

тоl 6-tlwa •••· .1.06р•• .1.pyrapr.,

rorda'lo на ac-t.1&11ro )18 помогне н на acil"
•мrо •• се nрите.,. н• nомощ1,, ,ia•e при
рис? да пострада •• чуr•р• си. Вед·
н"*" еан11" on, наwнn другари. бе11,
ПOJ8U/18H'40 б*w• 18П8ЛНJn, n1,пнат• С'1,

•1.ри nечке, nркrотаем•
Дошло •о 1нанието на
о+нцеръ, u1IJ11111Т1o IUl8n.
к••• кott • иnа11и111,

N с:м.аниw дена..
H8WH8 8380.8Н"Ь
/Sil J8СТ8ИН'lо да
nе„мата. Внноr

нн•r., об,че, еrрахуа1Ам:н се, че може ••
б•.ае и•uючен„ от111 ) чипнщето, не no·
смt1 да с-е nриани и no то1и начнн1.
асмчки iи.?хме •• понесем„ 1•с.nv•еното
н•tеаsанне. Зенмоа„ о6а'18, еrене н 1а1аи1
че toil е мпапм,n, печката. 8нноанНt1n.
IOНMIJ>'Ъ ра"6нр1Акм •ер1'81Т8, К08ТО nреаи
неrо1н1 ,11pyrapr., ае•наrа стана н ,.....
на очу11енн1 офицеръ, ча не Заимо11, •
J8П8/IИll'lo П&ЧМIТ8, 8 C8NИI тоi!. Офица·
р-..тъ, трогнат. отъ бпаrо,,о.сстаото на
З•имоu. го nо?вапк и постжnката му. а
анноани1r. юн••Р" /Sil н111амнъ. На мно·- то,и фаат.,, може аа НJГ1И!*д8 не
особен-ь; но на нас. юнмерит-?. напроаи
nотресающе вnечвт_,не, ••щото np11 то·
raeaw11aтa строга дисцнппина, Вп. 3ан·
мdn, рнс,,уааwе да б11<де и1кпюченъ и
1аеинаги JI.II 3а111:,рwн съ аооннета си ка-
риера. Скромен..., уненъ, ра,сжапна1,,
смi1п1, •о ба•умие, n, же11ание да служи
на родината си, на 15 аагуст.,, 1907 го·
..нна то/I н1п118е офицер-. каrо артнпе-
рнn-.. ••нн„ от1t nървиr'k на тоrаuwни1
ни 27 аиnуск.,,. Съ саоа снпен. харак·
тар..., добра по.1готоака н добро отнас,не
с. aoijниuиn, а1, nървнт1; rо•ннн на
сnужб8rа си мато мnаа. офицер..,, тоА е
биJI.,, •• скоро арема 110/Spe оцененъ отъ
нач•п.стаото си м sатоаа nрем'kстен1о на
с11ужбе •" Софи•, rдато той остави ие-
•аnнчими спомени, ИIТО офицер-. и no·
JC'l,,(liO, М8ТО 6ot.t!ni 111 трнrs 80АнИ, кnнт'о
бъ11r1рсн?отъ нароаъ аодн npen 1912-
J913 И 1?15-1918 ГОАМНМ.

О1 АОМIКIЖ8,

31\ ГЕНЕР1\ЛЪ ВЛ.
З.f\ИМОВЪ

Отъ ранно детство можu-ь жа те
опозная въ кржrа на ,юиn б.1111Зки
като рtдко любящъ cъnpyn, и npeданъ баща. Каква стрdшна морална
сила и себеотрицание се изискват-ь,
за л;а се откажешъ отъ всичко на"·
,1ило и скн..по въ живота си въ името
на една непокодебнма вtра, въ име-
то на цна идея! . . За блнзкитt ти
тая са?южертва е почти непонятна,
затова е иензразнмо roлta,a загубата
ти за иасъ!.,

Л... Бpal11on

{

.11М ,.. с,рВМ1т1 ни отъ куршумитt.
Н8 фешнс:ткитt? ра36оitНИЦИ ; ОК11311

са нак11ючитепен. борецъ 311 друж·
бета и еднистаото между cnauи·
antn н.родк.

Неговото име се nронзнасв и ще
се nромаиес:11 съ благоrовеиие отъ
борцкn J8 С80бОД/IТ8 Н1 C11$1RH•

ann1J tмipO.IIIК, и кмото м Н8 .....
wen POoll....,

.,,. ,.МУРМ8 ............ ,
.ао. ьаа„ с-...етсми• с-.ю1,. •

IМIIOlieAHM-..8,? fl неrовмn с.n?-цм
61R• ОННII, 80НТО съ цi?пата см .,.
111рОЦ1<31 Н8 IК8СТОКIТI борба npo·
nt81> фew11CТ1t1t111 сътреnи цимвктм·
рuв боitното единство между на·? м арммв, ратуuха и завоюuиа
RO-ЯOC1oiltto междуиаро.цно мtсто 38
&wirapм•, a1opai.u неуморио по об-
щнв народен,. еитифашистки nжn,

. коАто домара историческото дi.по
на 9 сеm8"ариА.

Н.цн<Ж11.11НИIIТ1t Коми'Nn. Н1 о.
Ф. са nрекnен• nрад1о с:вtтлата na·
м?n. на 111днаnи11 :м сао6од1т1 ни
И11роден1о repoil? Тoil помии и ще
щжни nоцанrа не repoti войн„ и му
От,\ИВ IIСНЧКИ почести, KITO на еднl'!•
ОТ'Ь иай·rолilмиn патриоти •• стра-
н8nl ни. Д1111ото на Генерал. З1и-

' ,:i9a-.. а живо _и· ща живм. Нaro111-
1n. примi?р. и жертu нена nослу;-
жаn КIТО сn.аест„ 31 IСИЧКН конто
днес„ се прекл1Н1n nре,ц. c:silт-
naт1 му nвметь, а нвродв го помни
и нааtки ще го помни.

Дtлото, ,е· което yмpil Геие-
реn. Заимовъ nриsовавв к.м"" nод-
виrъ н саможертва нашето ноао
Отечестино·фроитовско офицерстао,
което IОдн аойскиn ни а. бoil :11
ИIОЮ88Не ПО·ДОСТО/:!но м-kсто М
Б-..лr1ри11 nодъ с:вi.товното демо·
кр1тмчио небе. Дtлото на Заимоаъ н
СТОТИН111'8 ХИ118ДИ скжпи жертаи ДI•
д?нн о!- ц,в-ата на бъnrарс:кнв сеобо-
до]!юбмвъ народ1! обединяааn. ма-
f)ОАЪ и ермнв, обедин,u?атъ фронn.
м тнл1t, о6е.цин1ваn борбате м с:вilт-
пкn nересnеитиви и оконЧ1Тu·
ното смс11111не не Б-..пгарнt1 ?
фВWИСТКОТО SIIO.

Цом Драrоilчен
С..,.,,а,. •• Нац. •мtn-

J\KO СЪВЕТИТ1:» НЕ
ИЗДЪРЖJ\ТЪ

Когато хитлеровата nролаrанАавъ България разколебаваше вtратавъ ?обедата на Съветския с-ьюз-ь и
не демокра!UfНТi?, азъ отивахъ таuъкждето мож:1хъ да срещна rенера.11ъЗаимовъ.

На смутенl!Я ми въпросъ, какво
ще_ стане, al(o Съветитt не ул;ържатъ,rон отговаряше:

.Ако Съветитt не издържаn.,аиковни за това ще бждемъ и нне,защото помагахме на хнтлернститtawilcтo жа се биемъ срещу nхъ•. '



Г8Нера,,... l!lмд.имнр„ 8аимо11,-

Т1:) Э И,
.IA ПОЧЕТЕIЬ ПАМЕТЬТА НА ГЕН. ЗАИМОВ'Ь

It ?ЕВ? м•нN?nрщщуе??

f1plr euwь? .,. IICropu?a ?- ? 6'ше • ?. Зе•wовъ. спом Е н ъ з А r Е н Е р А Аъ• бът'арсn• llllpOA" ?м С70а,. Tot nостuи caolfl'il c:tt0: • 1au•
':tв11111ОВ'Ь се •ре.1,11 cpiln? и. усяуrа 114 борбата срещу хитм-
ред.u.11 114 борц11Тi1 и •J)O.AIIO ОС8О- р.етхото SJIO, 11ъ услуга 111 борбl.табоuение. Прw JЦ>ум. ..,._In"], 1r1, срещу nроrермакски• ре*и1111, у васъ,
ва11111та IICТOI*• с1111"тъ 3ull081, вее Въ та,11 nамtтка борба той nажна.
J\Р'ЬСТI 111 111рожu,. мх.._,,_ Д,11.юто и което с11уже111е, оба11е, 11еТе•ка CS-lime 6ор6.та срещу I'll· 111М118, Зц1, вего стоеше цilll'Ь 111рожъбuвня ре8t!м'а к бп1111кото --..о, 11 то въвгържествуве на 9 септемвркй.
хоtто бiаше вmиrъ ТМJ181111"1111Тil ек C806oJ1.na, !felllВНCIOII к .D.еиократи'!llа
118118.1111 in. сиrата III uм.-....,. бw- S'ЬJ1rap1111 се 11a.JU1r111 on. вепеяншето
rарск11 IМJ)OJI.Ъ. Още оо-те•111 crau • тираnи1111.т• с11е.11;ъ 22 1О11Н1 1941 rож. Цii.In, Н »ес:1,, когато б'Ь11Гарскн.11тъ на-
•рожъ 111npilr11a мишц,r м. еъnротаа poJ.ъ 11 бъ11rарската войска 311чит1тъ
срещу omrrнтil • ре•._ .-. т•ве nаметьта 111 cвoln'il J.ОСТОl!ик сwове,
стр888ТI ..., 80Йlt8 срещу ocll06oж1t- паметьта 111 тек. Занвовъ трilбм JI.Iтull'l'il п 5ъмарu. СSжже nочете•.

Въ тааи 6орбе б1t..гарск11.-м. •род... . .М-..хЧ11 111„ CIIOJrn ре.ццм ?тоАl!х 11Р'Ь III npua му.
О181()!1е, XOJIТO МIOll!Xa въ СТJ)е11ИТе.1ио G.aall Ill reJ)OIIТ'li.

•nu.eИ1te срещу реJ1СН1111а. E.1U81o отъ r.....ам. ..,_'""' llenw'I>

които

ГЕНЕРАJЪ JJААИМИРЪ 8АИМОВЪ
Всмч110, което •о- м cie Ml/It xj6811o

on, .118111!ЧНОТО ММН811О и Генер•n 3-мoct- б- пре•.. nOCll8.-."8 му no•·
_..., in. коАtо rpe•-• - 8оАн,..1,
.......,.лъ З.нмоn. lt8 по иno8il», • no
еоба-'1. nо•нн..., 80-11, мо•е 6w от').
.ar•• ке аwро•д•- .IIPJrapi. и• Л..с,,н- 3еимоа.., .11848 npwмep1, н• еемОО't..,.
•ен• слу11С6е не наро.-.

Преценмnъ, ,.. 11С\"О,-8И8Т'lо nата, на
15.....-llflн• • тilсно " мрuр-о с....,.инъ
е,, то.,. на бр•то• Рус.,., 3•11Nоаъ реw•м
.118 CWA8"8 llp'Ь8'18 С1, Пptt.llCТ88И'feNI Н8
С. С. .С. Р. n. Ц8}11,: n1rp80 - .11• n,-.11стеаи
м. np88ИJIН8 ceilтn11нa Cn.11rapc11м• Н8РО1"о ;
моро - оам„ ,qa се орментнре :м външне-
BOIIМ'l'ltl'-KИn 8WIIIOIIIНOC'tll Н-
н• 51о•арка on 8атестрофет• 11.ъм„ моето
• ТМIUIK8 прест•nн- уnре8нмцн,

ПpotOIIH_... Of't, ре80180Ц-t, ро.-,.,
:'kмм08't, С8М11, прнтемt8НUJе ре1Ю111ОЦИО"-....,.....

Неrомте 11КТ8ЛИАМтноет? му 118118 aw·
можносn -.1111 nраан nре11И1111н nоnмтн-н
а,ецеНIIН,

По1111тнчеа18Т8 оnмтн?? "У ....., •.,...
МО*НОС1'1, pe8Jltl0 •• преца?н nOЛIIТН'fMIIH8
MOIМlfno м 1\?цещето. Ро,11омо&.ето му npe·-о ro насочи ,....• .., ннтереа,n w• wиpo-
lltfТil неродни ,..си, конто CSua аwnм,аин
.... NHCТH-ICH .11y•n. ........ CSp8JCll8 Ру81111.

Коrато ?· nо11ити'lеса• .аеАност?.
6tlwe ааl!Р•н•н• и накuуе"8,- nм-т• aoliтo
а.бре Зеимоь., бtiwe ..,.,.,. n•тi. см'1орт?т•,
Тоа• тоА ro sнeewe, но не се cnpil, ?о·
то де8НИ н• реаолюционор• е; .По 110·

бра честн• см'1орт?. откотсото •иаоn ?,..
rурен1о чреs1о noд1o11cтeyaette•. 1>118ГОд8ре-
tuн и• т•1ордост?.т• не x•p11te,epa ..., За· ,

-08'1. -- 6-'1. 1111, се n?••• на таt1•
ДtЩЦ/101110 80,118НОТО CJJQCТU8 Н .118 у.-
81, 0Yro110p110ct1, .IIJ)yrн

·
С8ОИ 11:.?-м:

llpa'I> ареме Н8 CIIOACТ8NeTO 38НМО8'1.• ее оitнтм ... се ·

Пpllllp\488 - наnро,,18..
юА се ИЩНУаае сомо с,, •-.пСlоота •ill'•
•.,. правотата на · nоето .111lло ; no тоsм
мчинъ ток AflA• см1'110 н 1с:но nолwтичесно
sа80Щ8Нне не т!uи, конто оnан••• да npo·
...ЛЖ8Т'1, H8f"080TO .111'ло.

Днес,., коrаю Аilдото и -то y11pt
Эан11оа'1о търже:rаум, ние оетан81111тil жман
неrовн друr•рм ott,pl\ifM'I., • тoll lt8 •
между \IIIП.. C'I. nom nоnожитапни иа·
чества тoll се иа11иrна а1о неwето сwн•·
ние нето ol\paseц'I. на общественil?n. ; · n.
CNt,pтi.тa см тoll IIJIIIH .... CRlln.4<8 ... 6\оЛ-
rарсмиn вwромсдаици, 11сН1q ни служат1о
вето nримi,рн sa по.,,•мс•нис.

Н•чнна no коRто nонасох• мnо11и•
,..,... 118roaнтil бпи311н пOIIUH, че тt е&
,n11ttpenн "" atpt,61,ya no n011oilн1111a •
--,0.11Н8,

аа..?н .lljlyrapн ,,. noмoiiНl18 Занмоа>о
се IIOIIЛ8Нtl"'8 ПР8А'1. no.11111tr• му н се :н·
l!М88Н8 да не cnpeмt, 6ор68та .110 n'1o11·
ното н,111,р,11Nне на sаnочна,ото .11\по.

дpyrapio 3•имоа..., aolicннn ка 0,•rека
Р1см• ма само че см - а1, 6.,,rарн,,
но тil се &нtn. ремо .110 рамо с1о биа·
wмn ,юи юllннцм срещу apara н еращу·-··

T80Hn 6HtUIH аоliннцм, .... таонn орм·
JIN• .11иаn н-••n уа•р1о CMA'I. YIIIIP"
не rерн•нцн окуn•тори м отм\ост1нт-..- тебе, •.

l!lilчн• C118N ма ...,.,_..... rа,ом /"8118"
,.."" Эенноа1,,

го ОТр.,

ПОЭНАВАХА,
св,нJИВЪ и ХРАБЪР\

Ето вече две rоднин откакъ re11e-
pa.n. ВмАНwиръ Заимовъ не е между
жll&l!Тil.

Е.дка 11Ласть, която нзнаси11вайкн
чуаств11та и волята на бъ11rарския
иародъ, извършвайки истинско npe·
дателство къкъ иеrевитi; интереси,
б-11 готова да вини въ пре.D.ате11ство
всilщ който искаше да остане вil-
ревъ на своя народъ.

Геиералъ Заимовъ остави хубави
к св·kтли спомени въ своята военна
служба. Той се би храбро за своята
Родина, за което свидетелствуваха
ке сако военнитil отличия, съ които
тoit бil награденъ, но и следитi; отъ
раинт-11, които той бii по11учи11ъ.
Н?внсимо отъ тия прояви, които
C-'l то11кова естествени за военното
му приавание, той прояви живо чув,.
ство и усетъ кы1ъ полнтикообще?
ственитt проблеми на н?vuия животъ.
Това именно го изправи nредъ onac·
иостьта да понесе страшна отrовор-
ность на едно безправно време, когато
изкуственото стъкмяване нв углавни
nрgцеси се считаше като об1Щновено
и нормално срilдство за отстранение
и· обез&реждане на политически иеу-
добиитil хора. Така той попадна въ
сnецмаJ1Но стъкмения преди деветь
ГОJJ.ИНИ, въ добре известния на обще·
СТ\\ОТО, уrлавенъ процесъ противъ
Дамянъ Велчевъ к друrарнтi; му,
отъ който, за щастие, rенералъ Заи·
мовъ из11tзе иевредимъ.

Това изпитание, обме, не rQ с1,1ути.
Коr11то презъ 1938 година се иacpo-
'IIIXa изборитi; за XXIV обикновено
Народно събрание, той ·се кандида-
тира за -народенъ nредстввнтель въ

t оо.Анскм ett•Atn.
На доб.1естннятъ воин„ 11 1.остоtн'Ь граж.11ани,rь .

ГЕНЕРАЛЪ
318 кеrо, OfJIN'llllllln CS'lrJll'lpo-cм·

аuииъ • славяио-б-ьмариаn, ех npи-
JIOJКHWК .1,ywитil на Еванrе.r?ието : ето
IССТНИСКII• 'IОJl'ВК'Ь, въ когото 1111иа
.11,*8 • лесть. Геиералъ Заимовъ
бtше пр•молииеек-. • въ cвilтo-
rJre,11.a си !lteн-. като слънчевъ декь• порац това wоже би, 11еrовата
TJIII'И'IIII сждба обхваша II траге-
дията III наро.11.а ни, особе110 въ пе-
рноJ1.а на натрапени• ни съюаъ съ
театояитil.

Сшrь на ?щенития рево.111оцио.неlf'Ь ·

J1.еец1о Стоякъ Заимовъ, затвориикъ
11 вево1111икъ аъ -историчесkllя ·аа бъл·
rapнтil Диеръ-Бекиръ, rенералъ Вла·
диwнръ За!iковъ изrаря1,11е въ заве.·
тит'k на баща си, носейки истии-
СКJIЯ обраsъ на Родината, като хо-
ругва, въ кояtо се къкнi?ше, съ коя-
то живi!fше и пре.D.ъ която се noклa-
uwe съ жъртвената лю?овь на вtр-
иость и nредаияость К'ЬКЪ иейнитt
ИJJ.еали 1111 славянска К.11асика II учи-
телинца ва Откровението завещано
наиъ и чрезъ насъ на всички славяни
отъ светит'k Солунски братя и тtх·
витil ученици и приеииици. Въ Н!!ГО-
вата концепция България се о·rкроя·
ваше въ исторнческитt си npe:itли
като Пиемоитъ на южното слввянство
и като широко отворена врата за с.1111·

аянската челядь ?n,иъ лазуриит'k води
111 свобо.11.ата въ меж.D.ународнитt пл·
ткща 11а мореnламнето. Девизътъ:

ЗАЩО YMPt. ГЕНЕРАЛЪ ЗАИМОВЪ
Когато, на 24 февруариА 1936 го-

жина, се узакони новелата въ глава 11

ОТ'& отдiu?ъ 1 на kНиrа 11 отъ нака-
11те11ния закоиъ, вс'ЪkИ б'ЬJlrарски
правиикъ, познаващъ прекалената
ус11ужливость на rontмa часть отъ
тоrавашН/fТt наши ех.дни къwъ а.D.wи-
иистратнвнитt внушения, изтръпна:
1/ато свtткавнца въ злокобна вощь
стана ясно, че Бълrария ще .ста.не
uсапница аа хора. Въ 1936

·
година

!ifl111птокитil аа германската ориеи·
'l'IЦИЯ ва цtлостната българска по-
JIИТИКа се очертаха и за непосвtте·
JIИ'М\. Не само BIKOIIOДITtJICТВOTQ ни
се приспособяваше къмъ нeilнm
11уJ1ЦИ, НО И IJI.ИIIHHCТplTI\ВIIO•ПOIIИ•
цейската ки практика ставаше с,,11-
се..-ь nруска. Не cawo 11ъишuата по·
.11нтика на България стана серви.11иа
хъмъ Райха, 110 к иетоднтi? на B-'l•
треw11ото ни управление наподобя·
ааха тия на трети• РаАх1,.
lirwrap111 стана не само Прусия на
&uканит11, но преАмостои укреп-
мн11с на MIЦIIOHIJIЪ·COЦIIIJIIIЗML

Тъкмо no това време се разrле)К·
J.аше к свърши процеса пре.1.:ъ воен-
ния !КД'Ь СJ)еЩУ DOIIKOBНJIК'Ь Дак!IU'Ь
Ве11чевъ и неrоакт-11 .1;облестн11 АРУ·
гари, иеж.D.у КОIСТО ПO.J;CJ/i)IJIWИ бilwe
сащо така nокоА11ия rенер111-ь·каАоръ
3анwовъ.

Както по това .11.ilлo, така • по вто-
рото ;s;'Ьло npe,11.1, военния СЖJJ.Ъ срещу
rекер111ъ Занковъ nрез-ь 1942 roJ.11111,
на което тоА пщкертвува главата at,
а Бъ11rарwя - честьта си на правова
държава, даиннтt по обвиненwето и
на жестокит11 nрнс-'lАИ бtха еАнаквr
конкретно немотивирани. И no еАНОТС>

11 no другото Ail.,o чов1!1,ъ се пwт,.
кои еж бюtи ко11кретно АО1<1sанитt
.аt?ея1?ия, чрезъ ко11То осжАеннт с_..
OC&utlCТDU llllil8CНIUl'l1o JOI... noe,.

стжпенъ с,,ставъ. Специално за rе-
нералъ Заиыовъ, по обвинението иу
no второто J1.t110: каква държавна·
тайна той е издалъ, какъвъ фактъ
той е напрввилъ достояние на една
чужда държава, толкова неизве<:тенъ
и павенъ въ тайна, ч? неузна11;?ието

·
11у отъ тая държава да е било необ-
ходимо за б11агото и .безопасностьта
на бъ11rарската държава?
Ос.?r.ждането II екзекутирането на
rеиермъ 3аимоаъ е еано сждебно

убнl\ство.
То е убийство и rруба ех.дебна

грtшка, защото rенералъ Занмовъ е
осж.денъ и ек-зекутиранъ по чл. 112
n. 1 отъ в.аказателния законъ, безъ
.D.орн да еж посочени въ присждата
характеризуващи умис1>ла факт11, отъ
които с111..1;ътъ да се е убедl!лъ, 'le
геиер111ъ Зан11овъ е съзнавалъ опас-
иостьта sa бъ11rарската държава отъ
издаване на инкриминиранитt сведе-
но. Даже не еж посочени конкретно
к тия све.1;ения, както и доказател-
ства, които подкрепятъ обвинение-
то sa издаването и11ъ. Нито пъкъ
е изложено въ обвините1111ня актъ и
в-ь присжJJ.ата, въ какво обектив,ю
в-ьnроснмт-11 сведения с111. застРаша-
ва11и благото н безопасностьта на
българската държава. Доколкото има
инкрнмирани конкретни факти, тt се
откасяn. жо военни танни интересу-
ващи Герман11я и въ пол11а на една
неутрална и прн11телска къиъ Въл·
гарня Jl.'Ьржава.

Генералъ За1шовъ 3аrина заради
<"воята вi!рuость кы1ъ б'Ьлrарската
кауsа, на която служи и баща i1y-
рево11юцнонер1,тъ н nиrательтъ на
освобо.J;КТе11Н1та епоха, Стоянъ Заи-
wоаt..

J

BJ. ЗАИМОВЪ
ец?rь О'М, най-олtвенитt и яаnред-
нмчави рейоки III Сто.тщата. Т-ькwо
иеrо той 111бре, sашото, фактит-11 и
събитията 11'Ь 11ашия политически
животъ JJ.ейст11уваха върху неговото
съзна11ие, ускоряваliки ево11юцн11та
а1, неговия мнроrле.D.'Ь, Разбира се,
че sa тоя фактъ си взеха добра
бележка ония, които зорко трilбваше
да б.цят... аа всilко отКJ1оне1111е отъ
благослоаекия от-ь rope n.1.ть.
. Още по-късно, когато вашата
ОСВ(lбо.1,11телка, страната на Съвет·
скит-11 наро.D.И, б-11 no.11110 наnа.D.ната
отъ ненаситния завоеваrеленъ ?т·
лериэъмъ, у Заимова заговори васле·
деиото живо чувство 111 привърза·
ность към-ь всичко руско, което
покойкия wy баща, заслужилия обще.
стиеиикъ Ст. За11мовъ, бt въздигналъ
въ култъ, иа който той служи JI.O
гробъ с1о любовь и преданпос1ь.

Въ служба на тоя бащи11ъ ваветъ
и прозирайки проникновено где е
мilстото на Бъ11гари11 въ тоя св·kто-
венъ конфлнl<Тъ, тоА, презирайки
смъртната опаскость, с:кtло ,и от·
крито заяви, че чувството му на
.11.ъ11rъ къмъ Родипата и . л?обовь и
nризнатепиос'rь къмъ нашата Осво-
бодителка, еж го застави11Н да пре-
гърне блаrороА.иата кауза на Съвет-
ския съюзъ протнвъ омразния и
фата11еиъ, ие сако ц насъ, но и sa
цtлОТО ·чов.tче·ство, ХИТЛериЭЪИЪ.

Така, той смtло и открито, беsъ
каквито1 и .аа бит) хитрувания, оти11.е
право къмъ сиър1·ьта.

lieкa i'iжде вt.•111а паметьта иу,
а б11ИЗЮ1тi; му, нека се rордi?ятъ
с-ь нея.

ВЛААИМИРЪ ЗАИМОВЪ
6.ваwеи-ь 111р-ь, с:аtт.1а 11а1111ь I at? n?t !

•" cto,opa • с1мата на см,s?нитrь?
за него нмаше смнсъль и значение
на реална политическа доrwв и по-
ради това той изцi?ло ,принадлежеше
на онова течение у насъ, кос;то на·
стоятелно искаше и неуморно рабо-
т'kше. за най-тtсни връзки съ Русия
и чрезъ Русия съ Югославия и дру-
гиrt славянски страни. И когато
Хитлеровата напасть нахлу въ зе-
мята ни и почна да прави лора?fННЯ,
той застана въ редоветt на1 изЩ>ани-
цитil; конто безстрашно, съ рискъ
за живота си, наnадоха къмъ бъл-
гарския иародъ викътъ: S. О. S. Уви,
то\? викъ не бtше чутъ отъ тия,
конто · държаха въ ржцетt сждби·
нитt ila народа ни ! Напротив-ь, тоя
тревоженъ викъ извика въ срtдата
·на Вllаствующитt фактори омраза и
rнilвъ и се започна страхо'11.ното rо-
ненне, което създаде ударнитt сж-
дилнща въ държавата ни, които no,
криха България въ трауръ. И стана
тоQа, което не биваше да стане :
неdостойнитrь убиваха ·oocrnoiiнumn,
ll ,пт,рzо,цитrь с& национа..tнитrь ни
г•жdа.11ения предаваха на поруга-
ние и смт,рть непоdнупнитп, dyruu
на смrьлитп, роdолюбиви ()1,лгарс1&u
сино,е и оъщери.

·

Един1, отъ първенцитt на тия на-
ро.D.ин м!!\ченици безспорно е непре·
жа11и11иятъ Генералъ Владимиръ Заи·
мовъ, който съ луда бързина бtше
сждеиъ и осжденъ на смърть.

Нtкамъ желание да наВ11изаwъ въ
сжщината на тая тра1 едия, която из-
виква остри болки въ душата на
всtки родолюбивъ българинъ. Дово·
леR'Ь съмъ, че честната кнсъль н
потъпканата правда като фениксъ
оживотворява блаrородниятъ лнкъ
на ки.чепика генералъ. който иаъ
мрака на тиранията, навлизайки въ
сиянието на извоюваната свобо11а
потвърждава великата истина: .Не
се гаси туй ще не гасне/•

Наси11ническата в11асть, безкруnО11·

вия ?ж.ц-ь II жестокото равнодушие
на общественостьта, плаваща въ во,
.D.ИТ-11 ,на тевтои!13?1а, пробудената
народна съвесть нзоб11нчава 11 съ
това си върхоанр .D.с!яние, като под-
чертава невииностыа ?а .XY,!lelf!!Я и
заv,т,чеиъ Ге11ералъ Заимовъ въ!!ста·
становяваАки неговата ноннска честь
и гражданско .достоинство съ пре-
клонение . nре.а:ъ 'решителностьта му
да служи на Родината съ жертвен-
ката любовь въ нак-тжж11Итt и мрач-
нif' J111И' на бълrарсщ?та 'весретка с1r..в;.
ба; .цiiн, аъ които 6-ь.iJгария бtше
11tро11омно вързана, · закована If при·
кована къмъ ко.песницата на хитпе·
ризиа въ спtпо nовииовение и робско
пос11уша11ие II служене. на nамгерма·
низма.

Дано въ 6.111.дащето ·бъllгарското
воинстitо и българсl/ото rраждакство
въ своята цilлость бждатъ носители
на полнти<1еската вilpa ·и граждан-
ската доблесть, съ които жнв11, vupt
и възкръсва rероя·мжченикъ Гепе·
ралъ 811ади.ыиръ Занмовъ, за .D.a ста·
натъ иевъ3мож11и nо-нататъкъ паде-
нията и изст&.пленията подъ хуба-
вото родко иебо и 11а11<>п:а ни въ
стихията на идеалитt и зааетитt си
да възхожда въ правото и прав.аатs,
въ силата и красотата на реалната
свобода и всестранния напрl".11.ъкъ,
на живоносния ?шръ и одilлотворе-
иата братска обичь.

И тъй, доб11естии11тъ Ге11?ра.11ъ
Заимовъ въ свtтлината кs истината
и правдата, станали краl!я.rъленъ ка-
мъкъ на Отечествения фронтъ, отъ
днесъ натаrъкъ мкнава отъ смърть
къмъ животъ. Да бж.D.е блаrосло-
венъ ндеаJrЬтъ, който бtwe неговата
служебна лtтопись, въобще цtлост·
ниятъ неrовъ животъ на от11И11еиъ
роао11юбецъ и пламененъ труженикъ
на дt11ото sa славянска взанuность
и сопи.D.арность, за с,rавRнско обще-
житие н братолюбие.

ИЗЪ ЖИВОТА НА ГЕНЕРАЛЪ ЗАИМОВЪ
У Заимова, съ когото ме свър-

зваше тtсна дружба, ме поразяваше
преди в<'!чко скромностьта и просто-

. тата на неговия личенъ жавотъ. И
,·ой и семейството му жив1;еха въ
1<рай110 скромна обстановка, но неrо-
вияrь вроденъ усi;тъ къмъ хубавото
го караше да rрабва въ свободното
си време дърводj;лск11 инструменти,
за да сглоби самъ хубаво долапче
за малката си дъщеря, или да изра-
боти собстве11оржчно другъ нi;кой
nредметъ, за да направи по-уютенъ
А1811КНЯ си домъ, въ КОЙТО се чув-
ствуваше наi!-щастливъ и спокоенъ.

За неговата безукорна честность
говори 11ай-убедително историята съ
11.оставката на поход1111 кухни sa
11уЖдитt на родната войска. Фир-
)tата, на чело на която стоеше rе-
нералъ Занмовъ, почти насила заета·
вепъ ОТ'Ь другаритt си да прие)1r
тая служба, sa да може да изкар
11здръжката си и тая на семсйствот,
си, 61; представила пай-добрия ш
1е11ъ И най ИЗIIOCIIИrk ус.,овия, 06t1Ч(
нейното пред.1ожен11е бt отхвърленt
само защото тамъ участвуваше sa
nасниятъ генерал,, Заимовъ. Той са-
)tиятъ в1, своята чест11ость 11? мо-
жеше. J.& .11.оnусне такива подбуди и

упорито Ct противtше на друrариm;
си, когато тt настояваха да не се
явява той nредъ тържната комисия,
та да не се уsиае участието му в,,
тая сдtлка. ,Нали ще се гледа са?ю.
кой иоде.пъ е nолезеиъ и коJ!

·
ще

би.де по с11ilтка на държавата, какво
има отъ това, че се 'явявамъ азъ ?•
-повтаряше той. Устио и писыеио той
протестира противъ беззаконията при
тая .D.ОСтавка и съ своитt заявления,
отъ които въ военното мивястерство
се образува цtло дtло, попрilчн на
rеиерал'Ь Луковъ да наложи предпо-
читаната и облагоприятствувана отъ
11ero фирма.

Честностыа и безкористието на
генералъ Заниовъ не му nозволнха
да приеме ииинстерския пость, коilто
му се nре.цло1Ки въ кабинета Тошевъ.
Открито и смi1110 той порица тогава
гонеnията протнвъ Дамяll'Ь Ве?чевъ
и не пожали иито трудъ, нито врекt,
за да орrа11изира и проведе едно
акщ,я въ полза 111 после.ания. Ношв(•
време тоА устройваше с1,бравня, .D.a
ваше 11ареждання н бt краiiно сь?.:ру·
шенъ, когато nланътъ бt откр11тъ и
бtгстео,о на Демянъ Ве.1•1е11ъ sадъ
rpaiuщa осуеmю•

Т. reo,,11,a'I>

ПИШАТЪ:
8118 СТ8 .\wам, IIHOl'O 11Ора n, ?

11у":8"01111 сн..-11, n. ....I'll ....._ ...,
ос:т-..р" norna.11" м с,, ,а-.р•• no:ro.-..
Г-а T080p1n, 1(:КСО, рUКО If Otcil'МHO, С:1,

•руrн ,iyмic, n С8 ""Р*•Т" м roaopan,
n.11, KIHTO би се а1,р111•• 11 rоаорм.а
а1"8Т8 :rр,1бро,:т1,, 180 6и -- o8pasa
Н8 ЖН81, ЧОR1(-,..

OcNti\o sap•Nтa и •o6f>II С11О11<-
сн.,.. 1'8Нера11\о З.ммо•-. не nрнт1111паше
ннщо on, тоа1, което .... nреаетаNТ8 на
c•ilтa nр111И nнwнн. обраn. не :rpa·
брост?.та, 31,110•" (Iii тнn, oq,oмein., ё...
дице Н8 ДМ8 Н С\о nt.нllНIOtn. Н8 Мо·
миче rенер811\о. в... интммн• беседа toll
Ви rn••• ? саом'11 11ро,км, наnм?Nщи
аоброт• С/1881НСRИ очи. n,.,'I, IIOНfO llllin'O
моrпм и съ,реrе 1ркмтil mтк11,щи н.
11уше1нат1 1р11!роет1,, На у.11нц1tа той се
А811JМН Clr M8.ltk0 НIМА8Н8 rne88, nр..-
тнснtта оrъ е11но Н1уnо1имо еrilсменме.
Не .... 1111 TON сnс:ненН8 Of'I, apau. ••
не 1\и вilкoii д• nомиспи, че Н14'1. n,,r-
пат• се нsциr• ropa• rенер111С:118 r.11888?

За иимого не C>I\ таitна С1обктмn•
от1о 1935 r., ноr•то мноrо С\'81"' npнt1т8JIH
и мноrо аобри е-ьратнчuи, no снnата н•
анесеннn, •.,. cpeit••• """ ИHf'PИl"II, ?и
наnраtнх• ецни на .а.руrн nаnификацин,
8'1. ти• с,.битw• reнapan'I. З1имо11, иrра,
а1, начестаото на семретар?. н• 81МНИ?s
С'ЪЮ!", една sн•чиreni-.• poni,. в... ap1>S118? ти• с,,бнтн• as\o с:1>мъ мма,n, а. меrо
мноrо ра,rоеорн и срilши n жн-оам•
скромtн1о, nочтм Cleo.tH\o •o,i1,, И никога
,,,. не чуn, on то• чоnк.. ••н• now•
AY>tl •• Apyrapмтil му, ОТ1, ltOН,O nби•
,и11а to бilxa р11!1i111и11и, fой аи111ааwе np?
чнкитil юк?,о CSt11a - n, а?

Преs" цilnoro то•• аре11е ,_plJI„
Зенмо•" юailwe •о.но с•щеста1ааниа на
остра ОСМ111АЧU8. Toil не QOSН881W8 Х!)-
,.... И XJ)8HSW8 lnoM\o •• \кмrо (Ж!ЦаТ8
npa, 1<•ка1,о инаwе ,.., "68 c:,i, 11 ?
111rowтe lll;pe имаwа ll'ilwo чмttо, Чllt'I.)

ГЕНЕРАЛЪ BJ. ЗАИМОВЪ
Други които С/11 J),ICSOfHIIH С1о r8H8p8Jl'1>

3аимо8\, и ro no,нann, по-отбnиао. -
иаnожаn, по тиа стр1н11uн no·oбerollнo н
с,, nоиче nрониннование иачеета1,1, n·
Jlllt8 и ncnyrнтil ну. 1\ко аее naк'I. еа
решанм... д, нsнеса trllмo11 бtrlllf сnоменR
и неrо, to np111 тоа•, s1шотn мнur,
че чреа1о тtх1о 1tSA\oR811Тt, nкмо cntИ8 ос:-
но1111н чср-rм н• нero11t1 ••ра'ктер-?. м теw
пераменn, които ro npotxe т\.11 ценен1,
н кон,о сега поне!lва.т,., ••tt•o с• saryбwмt
a1r неrоао лице н1wата aoJ:J:кei н•w•т•
общест1еносr1t, нашата ро.аин•.

118ТО -ro .-ТСТВО. С... 'l8tl -
тоl 1111ТОn„ npe.r.'1> -... ._ n,u
а-. -ll«til•н•т• nобе11 н• PfC148 11 „
тu npa ro ••ра м бм-8 ·?·Н1', ,.
сnаенУ81\НН11 n•т„ sa Б1оМ8рtt1 а na._
N& общата борСlа n, Рус:111,

Т•• иsn?.. му отuсна rммте,
в... саа• тоl се nрмса nроето, e11r

коlко, .11остоllно н храбро. Hn8CТIIИ8n,
°'"' аt?тоанет• aollнa а. сао1та zpaepocn,
бата,-,. ROM8Hlнp\o Н8 треn11а пра?
с,n,рrнате nрмсмоа, nil ••мто на т,..,,.-,,. 11ре.-... боllммтil сн•р•дм на ара,•·

14 kOТIITO, 11!181!At8'1, "PIA" ?· А? 8'8041о, R ... tN ·- nосм.-
НОТО te.>ro,n, с,. току ЩО npoбJ!Raata•
In. С8 48111, М ...,.Rр8ЧИ npera 8'lolno """
и•т• н не.наllн• нощ.., noнcqan n ..,a-.p•n,. очиn. тоА, м np1on nan. C>t"
бк\сn pt3ao раuта с-. nроетмтil аумw:
...n, 111 81 np...8'1. lt&T'lo ltOC?··"·
с•1орт1,та". ·

Э•noailc? н етреп6е н тil.lroтo 18
цшn, nрен.,. нepo.oetn. снн1о nan „
кani.nt. с... iuтp11onнenи n.poua, n, ?
рени крач,м н съ отnуснатм rмаи wol-
нчutcтil наnущаn. м1'етото, маQОТО бi1 иr
m,п-,... еаин.,. •..,.... не на nра•ос•.11ме. • ,..
uно черно и неnоnра•нмо s110ае1н.,. • , •

8" е11нн1, r•рнн1о,n, сие.,,n с8бота
И R„ca,... П8ГОННТ' не yбllтld С1Т1о•
скръб?. rенерапски сми.... Ео.на c,,npyra,
обнрм111ена оУ'1о YJl\noтo p•..oayw... ..
cn,a. onn•••• n, иацедеио on сер,&
ct,p•ue тежwат• r,аст? на aos IIPJТ•? м
н• ?ro .11ете.

f1 е•на ••м м „сто1111 r11ума 8'к-а нtнаое им. свilтнаnнn С81\ОНН м
ц1rаснтil и праа11теп<:таенктil IIIIOJ)Ult.

И еана mт111 нацеwаа иrрае npay
Н86рЪчkаНиn Ч8Л8 Н8 Н8ро,11ннтi1 6opt11<,
H•a•111aat•, ча • 6n113-.a1, аwsод,.т1> 118
.11\.11oro, ,.., ,ащите на w04IТO n•а111п
TOJIIION предани на н1род1 cu..oae.

д.,.о к..._...- НАРОЛНИКЪТЬ
учtетна l('l,,n. хvрата, • ищото ca,n, 6'we
мноrо честен.,., нноrо чоаilчен,,, 88 •
npeononara, че .оруrн инt:тнl'МУН м-
•• SIГJl)'Wan. тиа Н8Честаа, ба... ·-
е Н8НИС11ИМ'lо tlСТНИСk1'8Т-. ЧОПIIТ..

8ollяятil м С'l.трас:а•н•т•, 11оато i,r
CJl8A88118 Н81!0ЖНХ8 с1!.. 1te••? 8

иа rанерат. Эам111оа1,

Русата му кос• се посре6р11, !1011!•
nт-. на с•ниrа му очw сте... no·A8"1c-
118H..., nо-унесен„ O!aqe on. ? llll'J
с1111ш:стао л1111аше все смщ1rа np-
,.. 11ротосr1, и беsчраА1•а аобрнна, 8С8
ClltЩOTO ДО1SрИ8 КЪН'Ь 'IOПML 8a"""811r

• · ro •и11il1\o, коrато тoli като nontC08НNll1t
аоr•то юi! ?n.paa с11111б••• ен n М118"8Т8 о6аснs••ше Н1 8Alftf'lo 80Ан1111"1. м\а8а
етуаентка, наша С511И3Н8 np„1re,,11a, 1101то д1оJП'8 и доста Сl!омие nорач11а, r-

- му tт8Н8 tnlpt18 СП11\ТН\Щ8 8't, ЖМIIОТ8 И .pilt.00 Н8 МОМЧето, R08f0 ro el\)'?cto '

ко,?,о днес,. самотна сееА<н qeJIO non н•nреrкето 111ннанне, n pPyraptllll, ??-
З1nс?•н•х1, се C'I. В11а.11м111нр1, Эв11моа1,

Kt,Jl'I, tf\5 r,,

неnоснпното llpeмe на нестмхаащата ·си,

Черна CIIJ)'1oбa,

Тoraae Впа.анмнр'I. 11анмоа\. 6-kwe
МЛ84", 111и1нерааос:rен"1. офицерt,, бesu•
аетно отдаае?n. на саоето воilннwмо nри-
sаанме н нsnъ11нен1о С'1о стреме111\. u ее nро-
••н &'1. него. Cnyчail аа том не sак\оснt;
да се nреастаан. Б'l,Мари• cw H8Nilcн ...,
aoilнara и капитан-.. Занно81r, 1еча отп1r
чен1, npes,, бапwенсиата аомн8, остnм
млаа•та си c,,npyra н•а" коnо rри,ао-
611-kше, н току що ро11ено n1,pao 11ете. s1
а• иможи аъ ред1, боеве мсиаоrа си ь
родината, на което, н до ире1 нl кнН\d
си nмть нсмаше а• служи.. Чухме, че
nроеанnъ беsумн• храброста., че би,n,
темско ранен", семИJ1т'1о то•, оеаче, -or•
не roaoptwe sa TON,

За кеrо aoflнaya II аеа„110 еторено
npes... меа б?m• nроето нsn1>.11trell'lo
.11-.11r"1., ко•то IПIJIIWe noaa"• аашо

.11• cl asnкaa,
Сnомна..,. си, че мдн1>11С\о ct s•мм par
roaop.,. sa иi111он от-.' наll·теr11интil сраже-
нн1 no неwн• фронn. npen, ннне11ате
aoliнa. Н1ае11Н1,111\о еди,n, on ?lleC'8.Jlнн·
цm се 01\1,рна 11\olt'I, Земно...., 11011то
с•мо cлyw•we, uнаш.., унесен" lflliAlfl
д•пеко. ,;. И .,.. ere би.11н тен.., нали ?"
non„тa том. Гевероnъn, треnн•. 8! аа,
lltx1,, Всичми б1'хне та..,.•. отrоsори к111со
тoll, Т1111 аумн lfl,\laaa•a нtщо nA ••p•r
терно аа чosilк• н 80iiни11а Эанмоn.. СеО\С"
тil пмчни no11e, JМ, С11учантiо, при 1101<то
6k и1naren1o •иоот1 си, юil се м111-.еwе
118 обеsn•чн, Т\орdше 11• се cnile е1о го·
nilмaтa, беsимена N8<1, ,,. 1101то ?е 6\
8Ъttll't,JИЛt, Гq><>ИЧННП'lо fCТpelt'I, Н8 б„11"
rарсиата душа, чуастауеоwе ее с•мо •ато
чееткца on, 8'!nиаьто ц1'по, което се ,.....
ааше б1,пгерсиа ooilaca и което е11ннстае ,о
бii cpilwano и q,a1eaa110 aper••

Но това R8чеа8о, nрнс111що на act1n1
истински •оllн?к,., l!lм,iuн"J'1' 3•нмоn
npo•••••we н при 8Ct111t Apyr1, елучаll. Э•
неrо бtwe наR обминоаено нt;що да ма·
nра•н успуrа, •• се кеrt,рбн n меб118rо-
.11арна, аорн и неnриаr•• мна,• 11 .llflYtw,
чеето n.aeelf'I, ЧУ*"" J110ae, • tneA Уо••
да мsчеане, sa· 11• не ro нас:tнrче блаrоа•р-
ност1,та, ако т•кава июбщо се npo1nwe.
беsкр,,Rно сwромен1> 11 беsкористен..., тofi
ca,n. oмatt0S1щeuwe тоn, моето а. сто-- NI 1111vrн? н мноrо оУ'1о нero1mil
ycnyn, ОСТ888Х8 IHOHHMH... 8 noanoмorн1•
rн'11 на maexa .аорн, ttoll ее • 18CТ8ntlm.и т1'n-
Раsо'fароаа11н•та, 11011то " ...n_
б1' "'" 11,811\о, на с„оrн••• .11а peaao-
naCS111n, яеrоаа,а ailpa 8'1. 11ОС1ро,о

начало у чоаilма.
31шь,о т•• ailp• nоч, ••we ,,. •ан1 а,оа.-"' б111rоет1, м тоnпот•, е1очата.,.. n IOpil·
лото npo,pilннe н• чоаt....., коilто • no1·
HI.JI? HI W8N'80 е ИlrpaDtwt. 8W801•• Не
о? мп•.а?мсwе ромаМ1'м118 npoa"uwe
-?•......,... ,Зuмоа аяt.. • •-

nр11читеnен-. то,n,, акеw• NC>C8we т-
•• му nомоrне .11• pa,llepe. каnо tpUa8
41 стор11- Почуастаувах'I. неанднмат• apw-
118, КО8то саъраваwе ансwН1 офи? а,
nоач,ненме м ми стана кно, ..е тoll •
nкмо ОТ'1о онн1 офнцерн, конто at rtpeo
aonpe11ilneнм .ае б111&8t'I. аоА•чи м 111ТО
TIIIH81 ще llмaan сnе11инн. НIОтttпОННО
и n, до8'рие. Защото 80Al'IOCТIIOTO не
е IIJl8('ТI, H8A'lo дyWHf', 8 ЦМlfеН.... n'lo/lНO
раsбмрене н аsанмно доаtрне. Като не-
тмнсми ао/lнмоn. В1111анмир'lо Занм081t трt;6о
N .118 8 мa,киllilm. У1)8ГНЧНО nринуаа,а 88
напусне nos аоЯннwнн nост,.. Още ,....,..
118 М118Дt,, ,. А8 sамilнн aeilHНI ....?
съ с,.,ерцатеnни•, тn.рде и1m,пне,r., n.
c:wнlt4нe н oбщenaein. Jl'lollft,, то11 flO"
n.рси ноан nмтмща II начиии а• С/lу-
м М Н8,тр8А'1. Н8 род1'НIТ8 CW. )' неrо
нм1ше ••че 1ар8ботаН1о nonнrNWC/111 -
porм:n II тoll IIOfO 1и•11еше, 11О11 nмt•
lllf 80&NA 81'M'lo npeJm8'tteTO 118 6-
t8p,,tl В.дnж1>, rоао,...хна • н8С11ОрО
ОСНОNНОУО 6'1омаро·юrоспа11С110 ,,,,_..
11 toll nо11чt.рт8, '18 ,о 6w моrпо 118 СТор11
мноrо и «е11нженмето не uет11 C'loC8.l!III
странн, 8" чне,о paall11p,1'feJICТ80 11 •
nо-т11сно nтру111<11'1еСТ80 тоА cw?
88JIOГI 18 окреnuнето If n'WIН8T8 RO/IIIТII"'
ЧССIС8 Н8188НСММОС:f1, ... 611111,нмn-

Нtбу••нето на 80Alflf8 .... 1115 r. ,о
IIStnonttlt C'lo T-IIН nрадчуестама. НеУО
edнi11 A?f"lo &,.пrармн.,. тoll rop81UO -
11aewa OIC'l8Cfll0TO му 118 ОСТ8НI настре
оУ'1о nр1wни1 noA<ap1,, ,. 1 _
J(oraтo seno'l!la noxOA,.? с ,( '•

{Руси•, тоl 11• са sa?n11 on iJt•O\
""',.""" ОТА1'n1111 аnи:10••, ·• ? IР••• CflUO ара&

ое-а ro, че 1 нио roaopo1 ,,_
ra ICf!\o- w С8 no••• н• ануu,ен•, wo
тoll остеН8 наnо11опебнм1оо С1> atЩO'IO
llucтpaцiнa, n, IIOCYO 6il cpilщt/1'1, apara,
тoll NСТ8Н8 пред,, саде NI 118 Oтto8'pl 81-""'• •1- на неrомrа rop„ 11 _,.
натура. понесе с:-. таър•осn. JН111118HHJfl'8,
на конто ro nouo111нs• нблу- -
np8,IIH8МilpeHO 1118CYOIIN сааwи, Н8 тpenlttl,
еоrато 11'1,lt'I, n,рднтil ,.., С8 Н8СО'11118
nywllНТil на смщо т1им11 aoAlllfD /l8t'O
онw, /IОНУО бil 80ДМ1"1, q,ешу epara •
OllptlJI..."" n, .11м•11ма CN npнмilp... Hr
меше тоr••• •.,. Б,-мар1<8 орrен111нрен8
смп•, WО8ТО 118 113днrне rnen. q,ещу -
СТО118Т8 ПptlCIUl8 11 nр1tб1,р88НОТО * lfll'fl,/I"- " 8'!8Аммнр1> З•ммоn n111на nро-
стрlМ"" И ........ II08YO ,1111en, H8Jolнpan,
8C8Qбcv.o nOB'loplltAtHНO. Tor•• то11 6.W8с•- а анес.. нмеуо му блести ••то np,..
мilръ м бакорнстмо е,,у•ене. ?..
носn • .8Q6,меу„for„ toll бiowe С8М1>, 8 Jllten, U0
Н8ГО8Н8 n.an, n.p88T1> ..NJIНOHII, Г-Р8"
.,......, "8роан,.,n rенер.,,.. 8111.alff8wpl,
З1мма.-.. аоан n боА с,ещу N.,,.,,..ecтptlt8
8P8r'lo н• сr.•••мстаото м 118 ?
81Мltllnl NII oao0opet<8 611!r8J'l'8,

д.,.. JIL д,.,...



Qтр.е rенера.r,ъ В.nадИМНJ)'\, (Заимов-ь

ГЕНЕРАЛЪ ЗАИМОВЪ - БЕ3СМЪРТНИЯТЪ
111J' rо,11мна Военнн1n, C:1o10n и ж1rо-аю JПР8._ 11111W118tiм11a Jl10,IIIJoкa lfJ)IC"а Б-...r1рн1 бiswe IOnp&-8 n? те•ко-.... Лlf'tllнxn, pai,on, бilwa nyc-

nmr. in. 110n qiina„ СМ CJIOIIIHI М l(O•
8'J1118 М8Wнна - реwен,, ка 8Cil111 цена
88 м111\СТ11 Бwrrapнx on, неllннх соб·...._ nат" м Д8 • 111,рна n. орбитата•• амтпероена ммnарна/lМ81,М1,. ВоеннН1Т1оС-.. npenwa отч1111н JС1111М1 „ ма•
"°*" бwrrерската н1цнх пто nрхо-ъ..•тор1, in. nо11нrньт8 М8 Бwrrepнx м А8
npeдnuм бмrарскиw мароn on ном а·
на-рофа. Но тоА бti мче D1орде д'Ъll"
Sollo нарена1t1,, Неговото единство бilwe
-,рно1но 88сеr11ато. l!дн,n, on. аодаqнтt,
•t б1s Al!epe,n, Впаднмнр-. Занмоn., aoll•
wo ад1СН1о аен„ се nн nрн мене. Ощ8
en, m,р8НП1 му думи ра,бреn., w npan•- аом адм111, ?о ,..,.mcreнrein,
ефМ1МР", аднн. самоовер111еtr1, родоnк,•
....., адмn aopen. б1'11J'8ptllnt ТоА
1118""88 •-о 1rw1мо1Кностмтil • смnоте• &t.nrapc118Т8 воАсаа. ТоА 8Пemtp8we
8J18Менно ,а n,,трудн-ствоrо на б1'IW'llp-
CDПI с.,шмс - с..рдцето Н8 бъm'8рснат8- !lntiнyaawe • _,,.. мо,кду м•
,on II армн1 11 np118we nърдо .,, ,..,.
..,.. на 61,11rарм1.

Koraro IIJIU" омrомармll хнтnеровнn- • 11111е1111тм on. Днрснцната „ ве-- ПOIICll81111 ... tpi,Ac:rмtW 1111 н11!-
--,11nа 181Камаацн1 118 ian,n,rнan on.
lfOIIIO "'IY" ,nртво т\110 не вс:\118 _.-н• 118 амо срещу Дам1n Вап--. но м среЩJ reнepa,n, Заммоаа -• • ro нanp1ur1, .npeдaren"• - още
•-'"'""' ре,бра,n,, ко11110 11oб1,in, 11 110·

бnecra,n, nатрноn. б1s тoll,,__ _,_ ?- • noan11C11
capoaмln'il n-н•, г...? .__
ТО8t1 nат.. &II cnaca.,... Но 8\88 80to,
ча са11бат8 му • р- М 111,11р<К'8 8
само • но8'1t nntni • N08„ u,ента•..._
Генере,n, Зенноn ме cie rмпа?ам. Toll
хn.рпм МJКдНрs, но noa кin,a11 ка •·
роАН8rа бор? Toll CJ8"8 общесn?ан...
11 борец-. м нероднм nреаднмм. 1511we

11ор11 111н11идеn на обедниенате onos-•
а,,, uбор,пi. И сред-. м1А·сrрешнаr8 •
срамна np•••• бон•, еред1, коnо npeA 110·
спед1шr1I rод11нн се l"'Ьрчеше б1.пrерскН8т1,
н1posn,, reнepan 3енмоа1о му оеуам ail·
рен1, 11 нaropti стоически ... ананnа 118

111роднеrе ос1ободкrеnн8 борбе,
1942 rодине. Korero nнwниsn ailn

ЧJ анстрспмтis, конто nронмн1а тilnoro 118

добпе<rннw 8-.nrapCIIМ re"epa,n. м обще-
СТ11енмН1о - тоА реабре, w .-ynn м 11\•
IIOТO „ 15оrеве и Леаскм " ма RIHМ8
друтер?.

· С:то1н1, Эеимо8" 11tна11.,,., in.•
npilкм веичко, сред1, покрусена 51,11n1рм..
Че npe,1, кръвыа II аостнn t1t1 crapиn
аеrеран" и n,рожденци, ду:,:1,n, м n·
nD'to на б1,11rерскаrа свобода II неsависн-
мосr• еж мннеnн n, n,p11иril на 11oaиr!I
nоюrrичее11н н аоенни аыроW<11ащн аото
rенере111, Эвнмоаа. Защото lfef"081J8 С)11,рт..? неистина nрСАВестнИНlо И8 новото &,,,r
rарско осаобо111денне, което настжnи MIii\'"
ко no-tn.cнo.

Эеrова неrовата CJNIIII • мroara
саета naм1n. ща ocraнan аечнм • -,-
НJIMMH 81' ,11ушитll М еt.рАЦ8Т8 118 5ьJ1"
rерски1 народ,._

Д·? r. JIL. д•м•1роа1о

СПОМЕНЪ ЗА ВЛАЛИМИРЪ ЗАИМОВЪ

;

!апозпахъ се орезъ есеиьта 111

1938 r., 111 едно събра11Не 8'Ь с-ьюза• 80еltКО-ННВЗЛИАнтil, сле.?r;ъ като
ISilme еиетеяа управата ва съюза
en, ГJ1Здовиn изчадия. Отъ тоя
.-en 1111е се открнхие като приятетr,
жруrари, вilpm1 до раздilлата. Из.тЪ·
11О:111е on. събраяието • съ rрупа
1111В81ПЦИ, до градското каанно, no-
l!leJ(O:nlt разговоръ аа събиrН11та,
ltOll!O се очертаваха. Владо бil така
скрtJГЬ, така убеднтелеиъ когато
IIIГОВОри за идващата война. Той:
арецеви, че нашиятъ иародъ не ко·
же ? поеие кръста lf8 едва война,
U'lO СJ111бо въоржже1ГЬ II ке ooдroт-
llel!'l.t а вай-вече, 11е е НIIОГО иэuж·
111е11„ отъ изтощите11НИn три войнn,
IIOIJ)ellЪ 118родъ е, 11 саио една шепа
JЮе11отобци и аферисти жеJ1аятъ .а:а

ro :пърпятъ въ една мпълио реsори-
тетrа война. Това бilше nре;!ъ 1938 r.,• no-nocкe, вие често се виждахие• р1аrоваряхме.
Yol 111н1rк ми подчертаваше l'Pfl·
uinaтa onacнocn., която ще cno·

Jreт11 нашия нарОJJ.'Ь,
atte ее oxa"III wa копесиицата n
.1t11Орцовата камарипа 11 .nромжви,..11

ttИJ8"'; както варкчаше BCHЧI(J( nро-
.-пааrци. които ,е своето кбогатJ1·•• u rотови II каllка ек да про·
юwan.. ТоА бi.ше честеИ'Ь, ааро.11.енъ
ао .-уша, cкpoueJrЬ, АОВi1рчив1,, врам.• вdlкк подпецъ • иечестнвецъ,
J1PJJn. 11 готовъ ва саиожертва. Не·
l'OIIИlrr'Ъ патрнотизъvь ro заведе ва
ma. и .а:а бце разстреnяН'Ь сь
оnюрени очи. Ревопюционеръ, ва·
8-'lе.l{RНКЪ на баща си СтоЯИ'Ь Заииовъ,
11ЮСТОJ1а ва Апрнпското въстание.

Неговата nряиота къиъ меН'Ь 6-k
м О1!Jдване. Той И11 ее довilряваш?
Р11прав11ше ин за nревра1'а ва 19 uай
193? година и обясняваше защо б'k-
JUt 11311Ършенъ.
Мноrо n?ти cue разговаряли 11 !а

&ъбитията през. 1923 roJUtнa
Тоrав1 тоА • б11J1Ъ артилерийски

80\laИ)l.llp'lo В1о rp. Спивеll'Ь, В-. Kl•
11p101n ва nOJiкa еж били аресту-- nрезъ nаиетвнтil септемврийски
жn 70 души- еJП1Т11 Ill коuунисти-
..:ката napтu. ДжСJiатн 118. иilкom<o
кат,? CJI. искали отъ иеrо .ii;a 11мъ
•peJtцe тия народни борци, обаче
Yol 11t rx даJIЪ • коrато uy съоб-
11(111111 ?rеговк воАиици, 11! кеж,цу аре·
cт}'МJJИ'l'il .. • еJ(КJП, IIOCHBO•JIВВI·вn С'Ь .1.ърве111, крак-., който се
IIOllpeJr.МЪ, Впцо ее у.а:арнJIЪ no
-..ото • JIЗВИКRЛ'Ь: .военво 1111Ва·

.....,.1• • paapemиn този вегов,, с,,.
бpin, IIOeHIIO·IIНIIЗJIИJ('I, Cвoбo,JI.IIO .1,1•1•• n. работи11ИИЦата аа .ц ку

irn. крака. Всички, които с.11.

nот??ждвватъ това.
-n??ПBIJП, '1011-kК'ЬТЬ, КОЙТО*

умре sa 11011-kчеството.
Toi бilшt бeJJ.ein. 11Uep1111J1110, 11О
Cloran. с,, своето BeJ1J1K0J1.yШJ1e, ro-
тon. ж• покоnsе III всilки. Та?rьиъ
е б11n • между свонтil подчинеm1
офицери • войющи ва фровта 8'Ь
воЬИтil. Съ piщapcIOI жесть той
отрече своето квстово ПОJ!ожение 11

се ldрОИИ с,. варода, аа .ц бце
ао,&кю .а:о яеrо. Toll обичаше OIDIJI,
1СО11ТО rоворяn. ва маснтil за саиятil
каск - вароц

Даамата 6111:ме .1tелегат11 а llfOB·

rpec:I D IIOCIIIIO IIIIIIIIIIЦIIМI, nptЭ'lo

1937 rодина. Той, взимайки дуuата,
sащити преди всичко вдовицm.
011еправдаинтi1 маllкя на маiща Б'ЬJ[·
rария.

Наета.пиха с&дбопосm1n uoмett-
тx въ развитието яа войката. Стьм-
1111 се па хоризонта надъ БаJIКавитts.
B.11u.o, епавянинъть, не е спокоенъ
и rовори за лошата участь, която
0•1аква БаJ1канскнт1i иаро.llИ отъ.

завоевателния тевтонски
11мпериалнзъмъ

Той е в-ъ ycnyra 11а славяи?твото,
разузнава за идващнтil тевтонски
П1,J1ЧИЩа, знаейки, че rоn111СНЯ-м. Drа-
вянmrь иежду иалкитil славянски
народи, Съветскиятъ съюзъ е првцtJ1·
вата точка на хитлеристка Германия.
Когато Съветскиятъ Съюзъ почна
да иавася съкрушителни удари 11а

rерианскнтi; орди, той сияеше отъ
радость к при · срещата си С'Ь мевъ
с;е радвахме двама като деца, а веж·
нашъ ни разправяше nрезъ nролilть-
та 11а 19-4-2 година, че сега е peJt-.
111 руската 1<ава11ерия А& гази .хне-
Иl!ТЪ тевтонци•.

ПосJ1е' ro арестуваха. Р.азнесоха
се за него най-фантастични ху11и, 'It
.взе.?rь като шпиоиипъ IIИJIHOНИ, че е ва·
ро.деиъ предатепь. Това ве ые оекръб·
яваше, к когато мои другари ме и.
пнтва;ха, аsъ ииъ казвахъ; ВJ[адо ие
може да бце шпнопииъ, вито пре·
датель, той не обича nарит11, не е
ПРQдажнИК'Ь, а ревопюционеръ, следъ
вреие всичко ще разберемъ. Съ които
ми вilрваха, се раздъпяхъ като съ
приятепи, но, т-Ьзи, които тжлостьта,
невежеството и 11еков1?рието облада·
ваха, жестоко руrаехъ, защото въ
такива моменти врагьть 111 карод·
ното дi.110 винаги хули бор1t11тъ.
Днесъ, .всичко е на .mще, цilпиятъ
български вародъ знае кой е rене·
раlГЬ Впадиыиръ Заиuовъ - иай·
спос;обиия артилеристъ, ·народното
чадо, което умре съ честь 11 ;r;ocтollи·
ство за своя народъ.

Не можахъ нито веднажъ .11.а с:по-
дilля съ него, когато бilше n iа-
творRИЧеската КИJIИЯ, поне ;r;ве .a:ylllf,
защото враrъть следilше, шпионитi;
дебв1?ха, 1 дtлото искаше работа
отъ тия, кокто още яе <!ilxa оадиапи
в-. ржцетil ка палача. Научихъ отъ
освободепи потстически затворници,
че Владо се очертат. като истивски
народенъ борецъ и мои .11.руrари ка-
заха, че той заслужава да носи иието
.Народния rевераJ1Ъ•. •

Уrасиа еАиа бунтуваща се Aywa,
заrкиа -бореuътъ еъ пълната в'kра

въ побе.l(ата на иapoJJ.a
Но сбцва ? иеговиятъ С'ЬКро·

BCH'lo 11деаJrЬ: иаJIКИтis CJIUЯRИ еж ПО·
кровите11ствув11J111 отъ гоп-Ьиия CJIIIB·
ЯИНll'Ь-Съветския С'ЬЮЗЪ,КОЙТО дпесъ
водя свещепв1 война проmвъ най·
rвусвото "}'довище въ свilта-хитле-
риэма и фашизма.

Червената ар11ия гони хитлериС'I'-
кня sв1?ръ II скоро С.IIIВЯИСКИТil 118·

po.II.If, обедкпеви ще заживilятъ брат-
с:.ки достоенъ чов1?шки животъ.

И знамето на освободенm братя
C11aв111Dt ще б&де sвакето, което На·
ро.1.11ИЯТ'Ь reиepaJIЪ Вмди11Ир1, Заи·
мовъ оцвilтв С'1, кръвьта си.

В1?чяа .ii;a бжде rероичиата му
n11,1еть.

B0e11ain. вна831tА?

На 24 .11екемвриА т11tнниn останки на rенермъ ВлаJU1·
мнрi. Стояноn Заимовъ ще бцать пренесени въ Скобе11евНJ(
nарк,. въ rp. П11tвеиъ.

Въ Плtвеиь еж събрани коститt на хиля.11.и русняци na.11.-

nuи п освобож.11.ението на Бълrария.
Тамъ, .10 своя онеправ.11анъ и .11.0 .11несъ баща, - защото

&ълrарня още не е живtла свобо.11енъ животь, ще по11ивать
останкитt на е.1инствения въ историята на Бъпrарня, бЪ.IП'ар-
ски rеиералъ - народния rенералъ Впад11миръ Стояновъ
Заимовъ - чиАто животь, .11tла и и.11.еи ще изяснява исто-
рията 111 бъпrарсю,я наро.11.ъ, иоято тоА аа nръвъ nжть ue.11,
Шншмавовцв аапочва аа пише on. 9 септемвриА 1944 rOJUIИL

ПРИ36АТfЛВ0СТЫА ВА
опчr;ство,ФРОНТОВСКА БЪЛfl.РИЯ

-
B.2S UЛ\ЕТО НА НЕГОВО ВЕЛUЧЕСТВО

Cu&eoнz 11
(t? &OЖUSl .l!\UAOCTb U ИАРОДИА 80АА

UАРЬ НА БпЛГАРUТЪ
•

HU? PEГEHTUTh НА БZ>ЛГАРUЯ
?ЛАГОIЮЛUХ.l!\Е ДА НАГРАДUЖЪ ПОС.l!\ZРТНО

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЬ
ВЛАДИМИРЪ СТОЯНОВЪ ЗАИМОВЪ

С? ГОЛЪЛ\USI OФUUEPCKU КР?СТЪ OTZ
НАРОДНШI ОРДЕНЪ .?А ВОЕННА '5АСЛУrд•а вовнно отлuчuе

ВЪ IУДОСТОВ"hРЕНИЕ НА ТОВА МУ СЕ ДАВА НАСТОЯЩАТА!
l'РАМОТА СКРRПВНА СЪ ПЕЧАТА

№326
София, 5. XJI. 19« r.

з:лпов1»дь
....

.Ni 190
от. София, 5 .??;екемврий 1944 1!'.

Обявяваыъ, че r. r. Регеитиn одобриха докла.ца u11 N! МО ·on,
5. XIL т. r„ съ който се праВJIТЪ Сl!едвиn DpoM1iИII 'а,ъ войската:

Повишава ? 111, nо-горенъ 11мнъ no запаса (посмъртно)

no АРТИЛЕРИЯТА
Въ чинъ reнepan on. артилерията
ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕИТЕНАНТЪ

ВJIАДИМИРЪ СТОЯНОВЪ ЗАИМОВЪ
8 .-екемврий, 1?« f'OA.,.и. C:oфllJI

1,f (11,) В Е JI Ч ЕВ ь
rEHEPАЛЪ-JffiЯТЕНАНТ'Ъ .:... Мкяиtn.J)'lо •• ВOЙlll'N

РУСИТt» ЩЕ ЛОИJАТЪ
ХнтJ[ерова Германн11 иаnаJ(на

СЪВС1'СКИ11 СЪЮЗ'Ь. Св1.тьтъ за втори
пж.ть - CJre.aъ капитулацията на
Францик· - изтръпна. Това не б'k·
ше вече само нападение надъ една
страна, а се превръщаше въ кон-
флнкть между два основно про-
тивоnоJ[ОЖни св'kта - свtтъ на

· хищнически импернализъмъ 11 свътъ
на новонзrраждащо се чов'tчество.

Хнт.11еръ току що б·!;ше изда.11ъ
своята прокламаuия до завоеватеп-
нат« си машина - тя не може JJ.a

се 11арече арм11я отъ хора - 11 бъл·
гарското 11ад110 предаваше часъ
с11е11.1о часъ тази nрок11амац11я 11

първиn новини за тази гигантска
битка. Генерап. Занмовъ седъше
самъ аъ една отъ стаитt на дома
с:11 и не 11у nо:uоnваието на врата·
та. ТоА 611 загледанъ яtкжАе къмъ
Балкана, съ широко отворени очн
и с.11е.11.ъ иаJ1ко бавно заrовор11, като
JI.I б'kше още самъ:

„Русия е непобедима. Това е
истина, л:оказана on. неторията.
Безкраllната степь и широкит11 nЪJ1-
ио1однм р'kкн еж. неизбродими, как·
то е безбродна руската душа. Тов.а
иtма л:а б.tiде ве•1е aoiiнa, като

во1Qит1. АО сега, а борба за вчоа,t-
чаване на св11та. Вс11ки иароАо 11
всtки човtкъ поотJJ.1иlно ще по-
каже какво е. Оть вс11ка негова
дума, оть всtка негова постж.пка
ще зависи 6ждещето му, 11е и
вtкове, а за винаrи.

Водиn на безбрежния океан.
ще се отдръпнат. съ ревъ on.
бо.11ка, но ще се раз.,ъятъ CJ1e.ii;.
това съ rнtв'ь. Дано 11аш11ятъ иа-
родъ не бжце увлеченъ, 3а Аа tpъr·
не против. собствената си сждба
заед110 съ тевтонцит11, та noCJre .u
спод'k.11и съ nхъ удар11т1i на pas·
r11tвe1111т1i нароАи на Съветския
СЪIОЗЪ. .

Но трва н1.ма ·да· бж.11.е. Ние
сме САавяни. Нарояъn. и• помни
я познава свои освобо4ите.11ь и еъ
инстинкта с11 за самосъхранение
макаръ ще се бори за правото си
на животъ•.

Поспе, то? махна с,. ржка и като
Аа завършваше иеисказа11а мис:ыь
каза:

„Сигурно иначе не може. Тази
война е тр11бва.,о Аа ж0Jt.11e, • Jta
дOAJJ.e и sa наш11к народъ освобо•-
денне, защото русит11 ще'Аойдать".

ПОСЛЕАНИЯТЪ ПОАПИСЪ НА ГЕН. ЗАИМОВЪ
ro11il11Ит1I , изпитания каляватъ ве

сако :nрактеритil. Ti; открояватъ
С11J1ата ва духа х оня нравственъ
nотенциалъ, който черпи основа-
11Ието си въ една възвишена иде,Я.

Въ една nролilтна вечерь, при по·
следннтil слънчеви JIЖЧИ, когато
вcilюr живъ орrаннзъмъ чувстваше
с:ъ вснчкнтi; сн фибри радостьта
оть живота, Владнииръ Заииовъ
отиваше ва екзекуция. Нi;коJ1Ко 11и-

МААИМИl"Ь 8АИМОВЪ... ._.... .......... ,__

иути преА\1 7 часа той 11ИВ8 nреаъ
ГJ18ВИИ11 ВJ:ОДЪ 118 СофийСКIUI BIТ!IOJ)'lo
съ белезници ва ржцетit, nрава стой-
ка и твърда ст&пка. Неrовото ху·
баво пице, въ което се отражаваше
преживъното 8'Ь пос.11е.цннтi1 седмици
съ всичкия ужасъ на сле.а:ственm
киlllDf, които бilxa въsдигнати .11.0

едва иепогрilшима светиня, бtme
бледо. За даването ва е.11.Ивъ под•
пнсъ свързанъ с-. иа1ТЫ111евието ва
една обичайна форка1111ость ce·cвilxa
белезиициn. Съ спокоllка ржка BJ1a·
.11.иииръ 3аииовъ иожк nОСJiеДИIIЯТЬ
с11 nодписъ. На дце11ото иу обясие·
ние, че се npeuilcтвa въ .a:pyn, 18·
творъ, Заииовъ хиива 11ИОгозпачн·
телпо съ rлава. • . Нilко11ко 1О1J1уц
по-хъс:по аатворняческата какиоnетка
отве;?,;е е.цивъ ronilllrЬ б'ЬJП'Вр11111,, в-.
чийто nоr.11едъ се отражаваше •е
TOIIКOВI собствевата ?ДНJI, kOJto
кото траrернята ва eдmn. цi!Jt'lo 111.
родъ. Ореот.n 111 11ж11еЯJАеството
остана да краен бледото J11Ще n
Владиииръ Завиовъ дори • тоrавв,
когато е.11но бJ1aropoJ1.нo С'l.рдце, iroeтo
никога яе престана .11.а туптх аа сво-
бо.11.ата II величието иа родииац.
aal,IJ)-a.

ЗАИМОВЪ - ЕАИНЪ ОТЪ НАИ-ВЕЛИКИТ\

СИНОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОАЪ
J!дlПrЬ страшевъ ;r;евь- 22 1,18рТЪ

1942 rод. 3aJIOBИU въ него едllВЪ rо-
лilкъ 11овilкъ, едmrь апостот,, едипъ
предтеча на това, което утре всички
щilx:a да въапрнематъ като доrиа.
Въ 16 чаtа 11а този ведtлепъ, npo-
11ilтeirь .цеиь арестуваха reнepail'Ь
Заmювъ, съ него още п1lкОJ1Ко негови
другари, с:-ьи.11.еllвнци и СПОJI.ВИЖНИЦИ.
КиJIИЯ въ АНрекцията на попиuията,
следствие no nознатит-h тогава ие·
тодн на физически и иора11е?rь тор·
uозъ, съсипване тiиото на чов'kка,
убиване иеrовня духъ, докарването
ку .ао отс?аяпие, до ПО11уда, до жеJ18·
Ш!е .11.а ее самоубие. Най-после .сле.а:·
ствкето е приключено, Заниовъ е о6-
В1О1е?rъ въ шпиона.жъ, съ това тоА е
вече прнсждевъ, пмачитh му .пО11у·
чаватъ своя'l'а награда отъ Гестапото.
Воеиеиъ сцъ и сж.цебпо разследва·
ве - вторюr ужас,. на тогавашното
вреие, най-жестоката подигравка съ
обвИ11яеиня и самото правосждие. 1-и

. юви с. r. въ 7 и пмовипа qaca при·
с:ждата е прочетена на обвипяеиит-в.
едва въ 3 и n611овина часа en. мадне
тя става известна на жена му и на
обществото. Нещасmата съпруга ве
uo:ac да ви.ци съпруга си, не и
позволяватъ. Въ 5 часа Заиыовъ е
изведенъ отъ затвора, въ 8 ч. ro за-
с:трелватъ въ rарпизониото стрепби·
ще. Той гледа право въ устата ва
пушкиn, тoll не Jdltr/18, пада подко-
сенъ отъ кypшyllDl'l'"h на б'Ьl1Гарсюn11,
ва своиn родян войющи. ликвнди·
раиъ е еднИ'Ь roJlilмъ .престJМВИКЪ•;
лmсуваие въ Jrarepa иа правителство
11 режимъ,· сиаllвапе II скърцане С'Ь
зжби въ лагера ва веrовиn другари
Х СЪIIIИШJIСПIЩИ.

Но КОЙ б1;ше 81, .l(eЙCТBIIТUHot1Ь
тозк чов1.къ,

аащо бilше този шаН1'8Ж1> срещу иего,
зщо ro З!\Стреirяха, защо искаха JI.&
се освободятъ отъ него не чрезъ
затворъ, не 11резъ временното му ОТ·
страиепие отъ живота, а съ най-теж·
кото - съ убиване, съ унищожение,
съ сиърть. Защо?

Защото Владимиръ Заимовъ бt
син1, на Стоянъ Заиuовъ. въстаннкъ,
борецъ, nисатель и фи11ософъ отъ ва·
шето възраждане .- иашнтil въста·
вия, който СЪ своя прииtръ R СЪ
своето перо поучи иай·маnко две по-
колilпия иа обичь къмъ Родината 11

свободата. Защото В11. Заимовъ още
съ своето раждане ПОJIУЧИ своето
голtио иъсто всръдъ своя народъ,
още съ иайЧИ11ото си ипtко засука
Jrюбовь, предаиость, готовность sa
саможертва къмъ б'Ьilrарипа, СJ18ВЯ·
_вина, човi;ка и човъчеството?щото
той израстна като гоп-Ьмъ б ринъ
и голi;мъ човi;къ. Тогавашния жимъ ·

не иожеше .11.а понася такива хора.
Эаимовъ трilбваше .11.а бжде .IIИКВИДИ·
pairь И 611 IIИКВИДНрlНЪ.

3ащоrо Заимовъ етана II бt преэ1а
ц1iпи1 си жнвотъ офнцеръ i

той се <!и заедно съ своя иародъ 1rЬ
всички войни и no всички бойни nо-
лета; иавсilкце бil храбрецъ и ге-
рой; въ мирното време той бi; обра·
зецъ на подrотвенъ, справедливъ,
блам., баща на войника и подчине-
ния си началник'&\ спомеиътъ за кого-
то довъки ще се пази въ 11аститil,
презъ конто е иинапъ и с:.пужиJ1ъ. Въ
служба на българския народъ, С.118·

вянството и човilчеството таК'Ьвъ
офицеръ можеше ;r;a поведе своитil
хора даже и противъ режима. Този
режимъ не можеше да понася подобни
офицери. Заииовъ трtбваше да бжде
пиквидирааъ и бt .IIИКВНдиранъ.

Но има още.
Когато б'Ьi!rарското офицерство, во-
.ципо бЪJiгарския вародъ въ три вой·
ни ОТ'Ь победа къиъ победа въ име-

' то на едивъ и.11.еалъ, се завърна въ
своит-h гарн11ЗОнн угнетено, разочаро-
вано, охулено, съ разбитъ духъ и
окървавено сърдце, ризбиращо, че
иilкой ro по.11.иrра, че нilкой ограби
оодвизитil на бЪJIГарския иародъ и
войникъ, за чужда кауза II JIНЧНИ
сквтни, во ве сыilейкн да sаяви от-
криrо я твърдо кой е виновника и
кон, С.il._.ВКПОВКИЦИТ"h, ТО започва не-
rовото • тilхно n.рсеве вавс'kкжде,
освевъ тамъ гдето бilxa. То, чистото
и оредавното иа своя народъ въ своя-

та идейна объраа?ность, C:.WCД'I, iano
118nрави ГО.,Фми rрilшки, с:.педъ стра,
хотви ,11утапия вай-после налучка сво11

пжть II оформи своето движение, кое-
то на 19·и Май получи името си -
19 - майско. Движеm1е, което
много rодини преди 19 кай <Sil за,
меинJIО умоветъ, .цухътъ и сърдцата,
на ВСИЧКJI будни и свободо.11юбиви
оф?щери, не можеше да не зап11е1111

и Вп. Заимова. Той се потопи цilл1,
В'Ь иеrо, той възприе вапъJ1110 • бе„
резервно пеговитil идеи: цра.ва, си„
ва и могжща държава вънъ и в&т?
благоденствующъ и живilешъ въ по-
тrrически, социаJ[енъ к стоnанСКJ1.
1о1ир'Ь бЪ.11Г11рски пародъ; бретство с1,
славянс:юrril народи и нации; по JJЬз-
моJКИОСТЬ ниръ съ вснчкитil народи.
въ свilта. Той възприе и всички иден
за държавllИ, социални н стопански
реформи, които макаръ ·и неоформе-
ни, гпi.здъха въ уковетil и духа и1
всичин 19 - майски офицери. Той
стана едииъ отъ апостолит-Ь нв ТИ11

оформени и иеоформепи идеи писани
и неписани, накрая и секретаръ на
19 иайскня съюзъ. И естествена б-в
развръзката. Когато 19 - майствотq
611 разбиrо II той заедно съ много
други бil изправенъ предъ сжда при
първото още 19 - иайско дi1J10. Но
по капрl!за на всеuогжщия и все-
иог.жщит-h тогава, той се отскубна
отъ бесилката и затворе.
Имжrаха се иtкоА и нtион, ••о-

то не го познаваха.
Изпi.з'ЬJl'Ь на свобода, генерат. Эr
имовъ продЪi!ЖИ да служи не тЪ..-.,
а на 19-майскнтil иден и идеl!JIН.
Повече - съ едяа маm<а група офи-
цери и п1?колко приВ'Ьрженнци ОТ'Ь
други политически и социаJ111и групи·
ровки, той отиде nо-дале'!'Ь въ тая
си служба - той отава апостоil'Ь и
предтеча на този курсъ ва политика,
който днесъ е усвоепъ on. нашата
държава и вашия иародъ като един·
ственъ не само спаситеJtенъ при днеш-
нитil усповия, но едииствевия въs-
моженъ за нашата родива презъ вcil·
ко време на миналото, настоящето •
бждащето. И затова, пре3'6 наи,.
rирiшя режи.fl& 1t.a потш:,щчест110 11

задушаване 11сп:ка млппшчес1'а t:110-
бода It мисмъ, той се реши оа стане
и стана 11рr,эка, обединител1Ю звен?
между на/i.-буднит,ь синове на нп,.
но..ско сллвян:нf!. нации. Той се от,.
дме всец,ьм и 11сеотбайно на слу:нс-
ба Н4. е.,ю11янсната c0Allilap1«1c171ъ,
Ето N.eW/IUЯ WAIЬM& гр,ьха. ПО·К'ЬСПО.
nредъ JIИЦето на всi;кидиевиитil екзе-
куции no цilлата страна сь и безъ ·

присжди, иеrовитil другари ro по-
питаха: .не е пи краilно опасен1, ,

пжтя по който се върви•] Той има·
me. само е.ЦИНЪ 01Товоръ: .Опасеи11,.
el Мене може .ца ие обесятъ, пък,.
и васъ сжщо. Но други п.жть иilъsa I"
Hanoи1t11 : .Ако С?ече11я, печеJIИ ц'Вll'i,
народ,., ако изrубя, губя саио се<!а
си 1· Режимътъ ве исiжеше да no,
нася оодобенъ човilК'Ь, подобна дей,:···
иость, ПО,/1,обн'и отговори.

·

Ако той се наричаше не Заииовъ,
а Левски, тоА пакъ трtбваwе да

бжде ликвндиранъ.
И той 611 JJИквидираиъ.

Нека утре, когато камбаинтi? н-
звънятъ В'Ь споиенъ на Вл. Заииовъ,
всички да се спремъ въ моJIНтвен-.
покой и да откJ1ИКиемъ въ сърдцата
и уиовет11 си: .Заимовr,, tол,ьмия
бмtаринr,, оф?щерr, и 19 - маец,,.
Заимоп, - w.11,ьмия славянинr, и ?ю-
11,ьн1,, Заимоп, - простре11яния на
стре.llбшцето поради. една позорна
11рис;к.да м едно опозорено omr, no·
зоренr, рвжи.м& np(l[J()c,кдue, Заи..1?о11&- едит omr, нлй-11елинитп, синои
на натия. народъ ще ЖU81Ъе IIIЪ'f,Ho.
ПОКАОН.& пред& WIIIЬMOmo му, 1е11а,.,кото му д,ьм и паметь•. А на не-
w,ата преданН4 другарка 11 cr,npyu,..
на неzо11атп, деца, нека стиснем&
.масле1«1 р;,,ка zi имr, каже.мт,: .Виезагубихте ст,пруга и бащата, 1'ойто
никой не ще Ви nрке 11ече, но спе,и.
AJJ.Xme pбwtЬma на цп,л народ&. За
н.по а .ю себе си, 6,кдете wрди•J

Вtчиа паметь на Генералъ
Вла.11Иииръ Заимоn !

kРУМ'Ь КОЛЕВЪ reмepL11, о. а.

Эа 1'811, Эамко111, 11'1111•·

•е nрепАтс:теик 11a11ora

• 8Иll)Це. Ето ro ...
саО111о ?,ц-.. 11роnас:т•,
cw111, on, коllто • ••
,111У11 118 •daa Wf К..аа-
АМ Кора.,. б•х8 се

Jn,SX11ТR.111
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ТОЙТАКА ВИЖДАШЕ
ЖАЛЕЙКА

Л\UCL\DWEu • • •
ИДЕ нвшо ГОЛ'J:.МО ..• ВЪОРЖЖЕНИЕТО на войсквтв НИ И

ГЕРМ1\НСКИТ1:» КОМИСИОНЕРИ
wo•••r• •Ailwe. Ге11ераn„ 3ам„ое„

•••w•, •• 11••"' 110111• •• ..oran. А•
ne11e,.... apo..t.1111 ... •••от• •• ••·,......... Toi •••••111•: .•ко •• ?JDe' 1(88n, 11'11,.•w• •• aolae Хр11стосъ,••• ""• aol11a. н11„а •• авста"е
··is..·.

А 1111„а nо- ..нропю6на.. "0•"1111„
...,. то••, аоlто • нsnнтап„ ужас"n•• то•• страшен„ 6нч... И reнopanъ?••о•"', aollro 611 среща11„ с....рт•т•
""' ••• 11011111, коlто 611 с„ сч7nан..
а,•к'l,•8 ароСlмта чероnна косУ•, npea„
исУаnаащаrа 110111111, cneA„ aнw,iyca• иуаар•••те •• Чехоспоавwко,-•.. Mio••••.. • re11epa1111н'r11 ........, ... аоато ц11nото "01111„ест•о• 8'0.IU'8T88LR8 38 ноаата са11тоама..... 88 80IH8n К83881118; 0ИАе..... ren-. Н11що no.ron11„o от..
•1-rо.1111-те •• care. а„ неrо ще••reJ• • npeAl:Т888T8 11н .i,a аоlна,
•ете ...апн-, ... което 11ар0Ант11 no-
8\'AQl!e np088888n. 1111ч1111т1I са 118·
"88Т118. ИА• •• с„1111т11а, а общочо-
811••• аю11та11не, което Аосеrаwвата

смете"• "8 ж11110"" •• ще 118.8.'1,Р••
.11,ор.М С8МО .88ЩОТО ro Aonyc•• 8•

И :sато•• тojl сар11 11••Р•"• ....
68Т88Т80 8011ТО „0881:8 .8,8 88 p8JIK•
rра•т.. ... нашата стра11а • •• което
сnмране тоl 1111aewe, .....оаа •• "УА„ржаn. с"11тка.

Лрн саденето "У npaкypop'loT'I, ro
нарече ,n,бнцнозан... Гемараn„ 5ан-
моа'lо с„ гввсъ на мадрец'lо "7 8838:
.Н• с...... амбнuноsен'lо чоа1111ъ, Ако
НС118Х'1,. "O*e><'lo А8 АОnусна С'1,бнт1111,
HO.IIТO щ11ха •• npaAOt8p8T8Т'I, С8•
rаwното "" un11тан11а. Но as„ ro
npeдnOЧ8TOX'I,, .38 .8,8 •• nOCT888Jll'I,
на Н3nнтанне аароаа ни•.

Копко Ауwн "ожеха Аа pasll•·
рат„ смнс„па на таsн скро„ност• 11
еепнчнето на еамоотрнчането •• re•
нерапв ""' sатао1,1ннчес110 об1111апо,
коАто 'можеше А• Х8'1,р11н ... •••·
стане нв11-rоn11м•т• сипа •• 11аwата
страна - ll'lonl'apcicata aollc•• • ••• хаърпи, макар.. •• 3Нае111е, че тоаа..оже Аа му костувв живота,

На м1Акат1 на гене-
pu'lo В... 38НМО81,

см1,рт..та му кожеш1, А• аонесе•'lо,
коrато са1lт.1ото му 1111• 1111ч11

п?акарАнт11 на храбрата 11.1&Аеж?.

Пpe:s'lo nроn11т•т• •• 1W .-оа., а-..
Военнн11 с......... q nocr•••111• ...,.
проса 38 •"ор&11<8аането на 6„11rар-
ската воАске. Tor••• 8оенн11•т.., еъ-
ает'lо реши, Ч!I 38 А8 IJ&Ae h11ra,118
в1,оражсне както с:а a'loopa111e1111
АрJrнт11 6а11канск11 арма11, с& 11ео8·
ЖОАН„Н 257 „Н11118рА8 ./1888. 80tRAII•
ятъ C'l,ae"" спа•-.. като раsнскаа ••·
A'lonro И H3CJIYW8 "lf8H118ТO 118 СТ8·
рнтli боllнн офнцер11, ко11то 311881:8
на само квкао 3Н8Ч11 ,-..ор••••11•,
но и nсю1011оrна на аоlннка, IIP••o·
стави ра3реwеинеrо на тоsн ll'l,IIIIOC'I,
на нашата а„нwна nо11нтака. Стар11'r11
офицери 11а3аха: 011110 on оа11у11ен11а
r„p6'1o на наwН8 нароа„ се CN'1,1tнan
н т113н 257 мн1111ар.11.а, то 11„11,арска-
•т"' народ„ ще б&А8 •••••••-.. АО
C'loCTOIIHlle .11,8 118 „OJ118 А8 С8 C8Yl((H
еъ ТО88 a„opJ1t1R8HМO, 38ЩОТО 8 RO-
cne.a.ннn "У сипи ще б&Ааn. аs-
смуканн.

военнН11n c'loro:t.. ? pa:aтypewr. •
reнepan'lo Лу1tО8'1, nDИ3088 •Ф•цериn
R'lo Военнн11 н11уб-.. •• Т'l,ржеет1ена
К118Т88 .ii.a се ОТ1181118\"1, ...... С808
съюзъ Н All се np11SH8IIT'lo 38 ?w-
ннцн npeд'I, 881111'18СТ80ТО И llpe'.-..••. неrо.

.И 38ПОЧН8Х8 808111111? АО!:Т881СН
еъ ..,....11редн11т11 б?оа111етн 11е А1'Р·
жавата Генерап„ эам„о•.., коllто са
611 борнn„ срещу 0цврскнт1I М8М88•
ри с„ ннwвнн• и с„ фаш11ет111111 n-
P•A..,, Чр83'Ь кollтft'. се )'IIИlltl'I' 11" б1'11•

rape••• аоlн1111ъ II сн 11:tA'lollбa още
noaa„c nроnвст1отв меж•у офицера 11
наро••, 3наеwе sa какао са 11рааа1-..
т113а маневри и ""' Ауwате му се
наб11рвwе чуаството на r1111a... коетоnpcewe от.а.ушннн1,. Едни1, Аен?. тoll
saroaopн на таsн тема:

.&е:?сра„ннuн. Квк1, не rн е rpilx..n:tи rocnoAa, rерманскн комнснанерн.
Т11 :t11a•n, че б1,11rарскн11"" нара•-..
нека •• има саоа аоllскв. c'lo 110••0
А8 се ropдile и sa ко11то е rотоа-..
иа ас11квквн жертви II сnекупнрат'lо
no так1?tа1- rаа.еи„ начнн1, е1, иеrо·
аата обн.... """"' аоlсквта. Лукоа'lо
11 ортац11111 ку о"" ааореца м rер-
"8нскнтi; фирми не .a;onycкan име•• се В'lооражаааме, • nре.а.астааа""
тоаа нsuilno на rерманцнn. Защо10
т11 on care са реwнпн А• 6•.a•n
комисионери на германuнn, К8нто
81t 808RНИт11. AOC'r88KM. така 11 ....
це11н'r11 конто ще ООСТ888Т'1, на 61,11-
rapcllaтa воlска ... и.а;ааwвт8 аоАна- сnужба 1111 rермвнскн11 ""nep11a·
111111"""· Продв•ннuн. 3а ко„нс:нон-
11ото о"" s - 10% т11 са ro1oa11 не
само А• 8'1,Ор&жа"" б1,11rврската
аоlска с„ бокnука о"" rер„8нската
аоаина ннАустрна, но и •• np?••••.,..
ма rармансннn сн rосnодари нароа1
1111. И 11011110 стрвw110 • тоа8, че н,-
N8 на„мн'lо •• се npe.a.ynpeaн 11ашн11
Н8РОА'1, 38 2лото, което му rотаат-..
nэн nродажннцк. •

Прочетож1, некролога. в1, коА10 ти
оn.111нвашъ мн1111я etc сннь rорчнво.
ТоА 6 h душа, цз11ъ.1нена с1, мечти,
тоА 611 с1,рА11е. което "" почива,
ТоА 611 стремежъ кы,ъ н-tsщо nо-внсок
тoll &tme свнта въ?.. юмрук ь ржК8 ...
Но ro убиха подло н жестоко
въ кипежа на ж11теАската р,кL

Ка11в11 убнАцн I Кр1,аь . • . Ржщет11 -
81, KJYl,Bb -

сега се ВАНГ8Т1,-Ж&IIIH - S& ПОЩ&.1,а ..
81, ачнт11 тн се вr11еж.1.ам1, - А• c1,spa
кака& ще """ отс111днщ1, ти наrр&А&,
осаанъ- бесилка " куршум„ 11ародеn ..
С1,с.. старнт11 си кости ас1;кн Аен?.,
към-.. неrовнк rpo6", AD Cll'l,pть ще

бродиш„
но эиnА поне: ще бжае от111,стен1, !

Тн казваш1,, каАко, че узнав1ш1, .1.н?с1,
за тая см„рть. КоА бл11n11„ би тн каs1л1 .
Un те(11, сж скр11_?11 rнбе„ната весть -
З&ЩОТО ТОЯ ударъ бн те CM8ЭILJl1,,
Наетжnн Аень народеиъ, n,роич°t"':

Анrе,11, ТоJ,оров1,

НI\ШИЯТЪ НI\РОДЪ Жf\ДУВf\ 31\ Hf\YKf\
15-\а жоеrав11о1111 11 войската иii-

llNICO aporИIIOCUIO,'lerни opжJU111. На-? 11О1хици още не бiixa виждапн,..._ • с,. стръв„ се нахвърлиха
.u nr npoyчan • омадilятъ. Гер·
llillЦlll"tl, IIOtn'O бi?жа дос:тавнJ1И орж-
.,...,.. бw IIЗПJ)аТНnн и нilколко
81СТрухтори. Според-ь т-Ъж-ь oбyчe-
Jl!llll'l'O тpil611SJ10 да прод'Ь-'lжн Jd;колко
.есеца, К1КТО въ други сателитни
erp.u. З. тilхка изненада, обаче,
.,,..pclClr1'ii се1111нчета мучиха тilзн•• • CJIOJКIIН оржжия на с:-ьвре-•вата воЬа само въ две седмици
8 • )'IUl88XI OTllll'IRН С:ТреllЦН.·

Гаера.n 3аиwовъ спедilше от·8-о том, 11111-lspwrь бil начннъ
.lfi'JJII _.. « срещне с:ъ едниъ , отъ
nplllUIЦRТii кнструкторн, който из-ам.n. удивпението си предъ есте-
еnеnта с:КJ1ониость на б'ЬJ!гарина?n можериата техника и когато
lipl.11жe nодробно разговора си с:ъ
Jllpllllle?I ее отвпече въ разс:жжде·..

l?!JII• 111ИСТ11111 сnос:обностьта• V'МrlpllRI жа се с:превк и овла- ...... UOJICIU.тa модерна техвнка, а..... l'O,Alfllll р&11J!И1111И ПОlJНТНЦН.
8'0IIIII08eц • с:оциопози 11адаватъ
"'8()меn. ВRК'Ь:

.C&n111rn бilrатъ отъ селото и
8М..-Т,. беаработна гредска маса,-.о t 101oro опас:ы. Трtбва да се- •....,. IС'ЬWЪ с:епото•.
1'а - .....и .nи Т088 да ОТИ88ЦJЪ? естест.-иитt.. скпонности

· R сам народъ?
"'88 81ро...,.. 11С1С8 жа се изучи, се•- zo.цn. пеша n. 'J'Орбички• •'- .сом II А• с:е ваучатъ 11а

наука и родятепитis имъ се пороб·
ватъ да гк изучат-ь, а 1111шитil дър-
жавници нс:катъ да спрат-ь та.зи есте-
ствена жажда на народа ни къиъ
наука и ·К'ЬИ'Ь ПО·добър-ь ЖНВОТ'Ь и
нскатъ с:епяянт-Ъ А& си ос:танатъ се-
пяин въ селото. Та напи това ис:катъ
.и германцитt : да ос:танем-ь народъотъ орачи и овчари, да И/оl'Ь произ-
веждаме хпilбъ, месо, масло, а тil
да ни даватъ въ з.амtна дръкку11кн
като на диваци.

Нilкои отъ тия политици п-ькъ се
заннмаватъ само с:ъ жалби над-ь се-
ляннтt, както оплаквачкнтt отъ вре-
мената на египетскктil фараони и с:ъ
това искатъ да с:печепитъ довtрнето
и обичьта на с:елянитis, та да магатъ
да ги водятъ.
Ще се изпъжатъ ти11 nриятепн.
Народътъ ни не иска да остава

орачъ н ·овчар?.,
а иска да се учи, за да работи съ
г.11ава, а не с:ъ крака и р;r:.це като до·
бнтъка .•. Не назад-ь к-ьм-ь селото
трtбва да викаме, а напредъ кы.rь
наука, защото много ни трtбва. ТОЙ ББ НЕПОДКУПНИЯТрi?бватъ ни учени хора, трi?бватъ · , ·' -ни добри техници, добри майстори, Министъръ-председателъ бt Ан· което ще nечепнш-ь кнпнонн и щета да нареднмъ "Иапко живота си н дрей Тошевъ. Веднъжъ .старата ли- си подредишъ семейството н стари-да не бждемъ топкова зависими отъ с:ица", както го нарече Занмовъ, нит'!.. Предпоженнето се прав:вщечужди страни, да си qроиавеждаме с:ледъ като бt раэбралъ че тоя npe- · nрез-ь вр?ме на обtдъ. Гекерал-ьвсичко което ни е потрtбио, за )(З финенъ днпломатъ служи и е при- Заимовъ почервеня и каза: .не могаживtемъ като ку11турни пюде, а не върженик-ь на Царь Фердинанд-ь, му .да .бжд11 под.1,1ецъ и нэоставя .дР,уrа·като работенъ·сеJiс:ки добнт-ькъ, които направи предложението: .Владо, от· · ?итt си? спед-ь като взехъ участиек 11а кучетата в-ь rpa;J(a да sавиж- кажи се отъ :гоэи в9ененъ съюзъ, въ 19-иайската акция.да,тъ. И.п:еапътъ ни дОР!I трilбва да „ не виждашъ ли, че нищо не можете - Идеапнзък-ьтъ се плаща злебжде_:11?чки да Р.аботим-ь с:ъ г.11авитt, , да WШP.!l!llfl'e.. Щ? т;1 -.Цj\Jo\1> едно lt\И? .:n. се опита?' да го убеди с:ъ практн-а 11е съ p;r:.цeтil • краката. .. нис:терс:ко мtс:то, ще министерс:тву- \ческнтt си схващания автор-ь!'Ь_ наИ тогава иilиа да има мtсто ?а ваш-ь нtкопко месеци, а после ще .Щастливата фаwипия·, който уwtе-О!Ц!аква?ки и раанн демагози. • ти дамъ предс:тавнтепс:твото на rep- ше да се нарежда винаги.манс:ката фирма .Райниеталъ· от1,

МАЙКА
и синъ

СЪ ЗАКИЧЕНИ
ГЪРди ·нл воАнл

CI\MOЖEPTBI\TJ\. HI\. ГЕН. ЗRИМОВЪПо стар" обнчаА маА-
иата НJ1аа.1,ня Занмо-

Човпrtествиmо което
.
.'лети „

страпwсферата, 01лаdяsа сти.хии-
тп, на природата а. нлnр/U4 ,CIЦU·
т,ь си за da проникне 1& .611эuрая на
вселената и нейния cмui:i.11& и.

пр.ео.:
назначение и което с,11ще1реме1,1но
се бори за най-tлементармто -
за правото на С,!\Щес,ш,v,ание, кое,то мре за udea 1/.U и mr,pcu ,иди.ча·
та npasda, т1,рси . da поомедне ч
изобличи лъжата, за da налучщJ
поне истината, което uзduui ••
ку.11т1, бисмzични-я закон• и m•piu
s,ьчмто 11, ж?вота.' то,а чот?е-
ство 8Ъ СВОЯта Маса нi МОЖе да
разбере U почу1ству,а 8С1ЪКUОН,t1НЛ•
та загадка на caмoжtpm.llU1la. То
още не би .iwuw dopu d4 onptd1м.u
ка1(80 е caмoжepmlf!,. Защото d*
умирашъ, за da полvчищь nовtче
Х.111Ъ6ъ, поsече docmmti& к,мъ б,еаи?-
та на моdерната култура, .Ja f1Pll.·
dобиеiиъ праsото да кажеш• cм,бqd-
lW и ясно то,а ноtто 111З(Сдаш• iL
мислиш&, da мреш1, .ta да 4апа.,ишъ
nрuви.!U!Шро1аното CU.

, lUJAOЖtHue,
което си -из,оюгаАь ct цената на
обезправяsа1tеmо на dруштп,, е нп,що
обяснимо, то t n,ctм, чо,,ьшко п
смисьµ на общо.прието 1UJН.Я11Ше ?.?жepnila. · · ·

',
Но, да умреш&,, .ia се .са.мом-

жертгуваш& при ясн.ото по.tн.ание
на тази dейспtвuтtлност1,, при коя-
пw всп,ко понятие и. ,сп,ка udtti е
нп,що конкретн.о,. подтик,анr, ,?ин-
ствено от& чy,cm,ptrIO 114 6vюп•
/С'6М'6 тази имен.но коJцеоетна deii·

· ствителч.ость, da vмре1и.э за iJpyш·
тп, ? за нп,що dpyw, кое{'l,'о ··,. со6·
ственото ти сr,знлн.иt нt , нищо
друго освеш, eduн.r, стf!еме:жъ ur,мь
съвършенство на ,сичко, н.а CIUIUЯ
ж1/.8оmъ, пwва е загадката, не??
която .Atmdpe14u„1n, само с,11 мис?.
безъ da я ра3решаm• н KOJlf1tO ,се
още си остага преi)мгтr, на 1п,рата
въ не,?ознатия. бог&,

01715 /UЯ U птичка не е маца да
UЗXI/Jf,H1te; жи,отr,тъ на героя no·
tJежdавалъ смъртьта колчем& m,i
се t изправяла срещу неw п. ,ой·
н.итп,, героят&, който е победилi.
собст,енопw си препзходство надъ
dpyгdmn,, койпw е отвърнал& на , Ii·
бiUlзън.ьта и на измамата е& абссi-
лютчо презоение, който след& като
Ц?&ЛЪ ж111отъ се е оазда,аАr., на-
край се изпра,я срещу смr,рпи,та,
тази смърmь която е отрицание
на жи,ота, както фаши.зr,мътъ е
отрицание на напреd&ка и cr, «шка-
тtZ си нра,ст,ена мощь и каз,а:
./JЗJ не се боя omr, тtбе".

Нп,ма.ме AU myнr, C.114/fllHCIUI•
та, рус1'ата душ , , Шl1'1famo ,ю..
с„ше Томтои, .мждрец&m& 1'Ой·то не .можа да понася разли-
11аето между MUCfJЛb и д1мо• If& жutfoma си ocжщecmtJJltfa·
и.е наи-С'6nршеното ре.11иг11о;но
y,ie„ae, не е .11и ту"" Ма,есим&
Гор""· '1'ofimo за.мп,11и omtJAt'4t· · ·

. наша tJn,pa n бoжecmtJomo ?
'реtz.,екапш об1111ь 1'&М& lfOlf?•-
11n,мa«e All mу1"Ь боптr, на ра»,
tfOAIOЦU?ma - tffl,ЧHUllm& Оро.м«;? <·

те;,, този раз6унтуtfан6 бог&, ·

кqйто даде огr,ня на чotJn,IUJ ?
Ето Jац10 фашизм1,тr, UJ ocA1du

и w уби, безъ да търси н.ито do-
кaзameлcmlfa, 1tumo опра,дан.ие .эа
сеоето ;моdеяиие. Фаишзмнпt, К1Jй·
то се опита iJa върне и да спре
пр11ежа на жи11ота напред&, коhтоt отрицание н.а ,rьчн.ия стремеж&п Ч.ОlfТЬКа к1,мr, съffЪршенство, съ
то,а си 8110011,ян.ие се и ос,кdи. Из•
м..tнен,ито на неzо,ата npucmda
о:tнача,а освобожdение, а въ свобо-
dата се ос,кществяsа стремежътr.
КIМ& с1,1r,ршен.ство, ос,кщесm,яlfа сеп безсмъртие caмoжepmlfama и на
ген.ерам B.ll(lduмupr, Заимоn, за
коtото n de1tя на paзcmpe.ll(l Мос1,ва
ни принанu: 06эмари, паdнете /la
KO.lllf,нe. Убитr, бn, <Jm& германо-фа-
шисткипиь пресшА!n"ици най ,ели·
кия син.& на Бми?рия и на сламн.·
ското племе•.

•• • ааиичи11а r..p-
AHтil 88. СВОЯ CHH'I,,

nopy'IIIК1i ВJ11.1,нк11р"
3811110n, IIOAТO 81•
минава на фронта 111,

Европеllската воАна

· ГЕНЕРI\ЛЪ 31\ИМОВЪ И „Пf\ТРИОТИТЪ"
БЪЛГ,f\РИЙО...БЕДНI\, ..БЕД?I\... ,,. '.!1-JJory, on, АНвадес:еть годи·...,. twn, IIОАник-ь, чеmридес:еть

,oua е,,rушаrь Jtl се повтаря по-та u иisка1<Ва установена тра--. 11е трi?бва .11.а сме патриоти.
И с-_.,. тоJ1Кова годишна воАнншl<а
?•CS. бisrъ с:ждеиъ и щ-Ъхъ да .••• OCЖJI.IR'Ь на с:мърть, защото• с:,.111, бит, nатриотъ. И ако това
81 С"1'П1 и се с:пучва с:ъ мене, то
DIDIO остава за обикновения rраж-? n работника, за с:еляиина I

Та n микоrа не ще могатъ да
_.окажать своя nатрнотизъмъ,

макар,, 11е и на тilхъ животътъ ни1,
М\18188 " служба н то непаатена
с:.wужба на родъ и Родина. Не иде
.-к това да покаже, че "патриоти·
аi.wъть· у иас:ъ е с:воего рода зa-
llltм., нilкаква професия, която нt-
lli внщо общо съ войнишката с:пуж-
6* 11 съ труда, че той е нtкакво
.спо11ес:но•, подобно на това, на кое-
то учимъ воАницитt си н с-ь което
се, no,IIJfrpaвaтъ и nодс:Ю1ват11, даже
• .патриотитt•.

, Ето, наnримi?ръ, ние се бихме
1\pea1t бапканс:ката война, загинаха
lltmfJUf, най·n:обритt. А въ това вре-
ме тукъ се чужilха, защо още не
1!8Аа Одрниъ, защо нашит'!; не го
врев!lематъ по-скоро. И когато, спедъ
И8ТО ro превзехме, изгубихме и се
,-ьр11ахме, сжщнт-h тия патриоти ви

· пос:рtщаха и си шушука.ха: .вижте
ги, бапамитt се връщатъ·. Тня па·
триоти ни nocpilщнaxa и с:пеп:ъ евро-
пейската войка с-ь с:&щитt, шушу-
кания.
Тогава мнозина от?. насъ разбра,ха,
че патриотизмътъ на .тия хора е.
нtщо различно отъ воilиишката слу-
жба и отъ денонощния трудrь и се
опитаха да икъ платятъ с:-ь радо-
М1fрс:ката реnуб11нка и с:1, търсене
на .патриотитil". Вtрно е, че опиrътъ
нъ1ъ пропадна, но все пакъ, това бilопнn. Сега, nакъ набпюп:авам-ь та-
к-ьвъ .патрнотизъu• и се чудя на
тия патриоти. как-ь могат1, да с:мt-
татъ, че nатрнотцаъиътъ ще 6.Y.n:e
все така нilкаква отдilлна. особена
професия и .11.оходевъ зана11n., nе-
чапьата отъ който е сигурна. За-
щото, струва IOI се. че времената
ех. се доста промtвнпн. ·,ie доста
вода е н3текла отъ 1918 г. и този
пжть. нtма да има само опнтъ, ами
и в'l;що друrо ... •

Така 20,ортьше zенер'Чо ЗаиМ(!В&,
както си говорят-ь войницитt аъ око-
nнтt, защото годи11н бt пежапъ с:ъ
тtхъ въ окопитt, · ващGто ги позна-
ваше, защото воАнитis и живота с:педъ
BOЙIJl!Til ro бilxa научипи на много
прости нtща, които попитнttнт1;

.
и

профес:ноuлиитil патриоти se бtха
научили.

'Вървимъ изъ улицитt на 'София.
По покривитk

.
н11 високнтk здания,

изъ централнитt улици свtтятъ ре·
кламитt на различнитk чужди пред-
ставителства. Генераnъ Звимовъ се
спира, rлед.а rи за миrъ и казва:

Какво ли би казалъ единъ чо·
вtк;,, койiо е пропжтувалъ коло·
ннялнитt страни ? Не би ли се очу-
дилъ и разкаялъ задето е ходилъ
толкова далеко, за да види какъ
живtятъ колониялннтt народи. E·ro,
тук:ь в? София той може да види
бi!зi, вс'l;какъвъ срв11ъ откриrо копо-
ниliлно третира'не на единъ европей·
ск1:1...народъ.
Тilзи свi.rпинки рекпами на раз-
лични германски фирми, не го-
Воря.тъ пи за безсрамието на на-

шнтi; rосnо.цари - нi.мциr-11,
конто дори отвориха н магазини Со
нtмскц. имена и нtмски ерзаци, като
ги продаватъ прескжпо н11 наw11-гk
понtмченн госпожи и господ11, з11 де
моrатъ съ тi;хна помqщi, дв з11купу·
ватъ беэъ пери хл;l;ба Н11, маслото И
плоц_оветi;. н .дори живия човtшки
м11териелъ и да ro нзн11сятъ въ своя
еелнкъ райхъ.

fl KIIKBO би казелъ този КОЛОНИЯ·
11енъ пжтеwественикъ, ако навлезе
иэъ центъра н11 София н преброди
рвэяичнитt кооперации, съ н11й·лук
с:озщ> обзаведенитt кантори. бюр11.
к11нце11арин и жилищни апартаменти.
Та той ще види безброй н1.мски
имена на НЗИОСН.J·ВНОСНИ фнрм?,

н представителства..
Ще види господарската реса, коя·

то не само из :муквв. каквото - rfо-
пвдке о·тъ страната ни. в ще немilри
дори половината отъ епеr&Н"tИИЯ
свtтъ нв столицата ни запл11щещъ
елегантностьта и. лекото си сжще·
СТВУВIIНИе СЪ цената· H!I СаМОПреД11!1·
rане. И той ще се почуди, кain. мо-
же въ една европейска столмца да
име такава пъстра смtсица от-ь
нisмскн имперналиэъмъ и полуевро-
пейско робство. fl ако този nжте-
шественнкъ се разходи привечерь
изъ околноститi; нв столицата нн,
той ще андн много р11зк.ошно об·
зеведени енлн, въ които жиеilятъ
толкова малко б"J>Лг11рн и, ще срещ-
не стотици лунсозни автомобили, в-..
конто зетnъ!=Тtли rocna,i.a пушать
пурнтt си отъ българс-кн тютюнъ
съ евроnейске изре•от1U1 н до тi;х-..
6ълrерки секретарки.

И ?й богу, този ко11ониеленъ
, скитникъ не ще има желание де се
разходи нито изъ , кр11йнитk кварта-
ли на столицата ни, к.ждето мнзе-
рият11 е сжщо тека безсрамно гола,
както лукса на център11, нИ1:о пъкъ
ще продължи резходкат11 си изъ про·
винцията, за дrt гледа богатата бъл·
гарске земя, превърната въ по· rолt-
мвта си часть въ градина и срtдъ
нивитt н натегналитil отъ пподъ
дървета да срtща п:рипевитt селяни
н да се взира, за да види кжщур·
китt имъ, конто понtкога петь по·
колtния не успilватъ да донзграцятъ.

Той познав11 вече отъ другитk
колониални страни, кждето живtятъ
примитивни народи. мизерията не
крайннri; квартали на rрвдоветt н
е внждалъ полуголи к изтощени отъ
трудъ безъ негрв11е сеп,,ни срtд-..
богатитt платенцин.

Само на едно ще се очуди: 1<11нъ
може'' нвшият-ь културенъ неродъ,
чиято интелигенция масово ходи да
се учи въ европейски и г1111вно въ
нilмски университети де понася Ро-
дината и да бжде колония нв н'tм·
цитk.

И сигурно този колониаленъ
познвв•чъ ще отбележи въ пжтния
си бележникъ: България е една
6тъ най-богатитk нtмскн колонни
въ югоизточна Европа.

Бtднв, бедна Бъпгарио, до· нога
ще б.ждешъ европей?кв колония не
ней·т.жnата европейска реса - тев
тонската.

Ето, тая :Jагадк11 • ж••ота
и саможерт1Jаmа на гt1upt1Afl

B.11adUMII/J& 3till.МOll6.
Защото, da си ро,ннr, син.а ./Uf

революционера С,rюян, Заимоп, дf
пост,11пищ1, и заnршиш, 6Аn.сnсящо
Военното учи.11Uще, da 1оюг1tша а "
войнuтп, nped& 11ш?гто на cмr,p,,,мtii
не ,iJниФаmно da покажвш1 11ре·
в1,зхоiJст,ото си н.adt масата, ,.оа
из,оюваmr, er, це"ата самq н.а тога
си пое11&зхсд?тsо· н.лй-,исокия ЧШt&n

,
армията н.а роди,ю,па с9, da

можеи?ъ, н.е iJa ти dаватъ, а самr,
da си 1зе;иш1, sсичко.яоtпиi ,41оже
da се взе.Аtе и да н.е 1sемеш1, нищо,
da не пожелаеш& iJ1Jpu da· ,земешr,
и н.икога uзо6що da не ,зимашr,. а
само да даsащr,, da стигн?ш, оо
там,•.че da тг затюрятr, h tipe:
станска килия, da m, измд1ч,атr,
сата?1шски, da пробоdеш& t·ь ши.,w
от& d/Jf,жкama н.а 1ofJIOiшкa бака
сьрdцето си эащ,1то н.tt,маша d_pyzo
cp!Ъdcmso, da те иапра,ятr, Nil c;,.d&
,.,, затв рническо о6.111Ыl.ло, ..ttJ da
искат& da onpaldaяmr, убийст,ото
ти, da се изпра,ишr, пред, y6uil4umN
си и da медашr, устата на 1tушни-
т,ь er, отвпоени очи сь 1tt111e.llJl0 11сш,
омн.ан.ие, че се самопожерт1у1аш,
за с&вr,ршен.ство n1'ti ?AUЧNocm?
rria нл eduнr, то,шо,а нее.пршtш,
свп,тr,, това е заиwка.
Загадка, 1'011mo мж 11Uq•,,,,. ощ•
не еж обясни.с11, ко•то е nред-
мепt& на гп,ра " нt110-11UJm•

още 6oN.
Тая .ttШJдка см,ц41реме1tно е 46-

со..tютн.о .IIOZUЧIIO зaкAюiteltUt om•,
преdпостлвкит"': Cl'U1'ttJH/Uffl() ШJ
tмлгоооднота к,nп нл Ka1du1J
?рафъ 1<орсан1 с& pt10AI0'4UOltll/Jmll
K/J&lf6 на Стоян& Заимоп, $1и11оч.е-
н.ик&тr, от• Дuаръ Бtнирt, кoflmo ,
нам,рилr, нач н• da аз6„tа 011111'111•
.tU Kpff,IWCmь, .ta KUIUfЮ ,. ки,а, Ill

ГЕНЕРАЛЪ ЗАИМОВЪ
Bcpis.1,1, н1род1,тъ ти б11 Аеец",
асенаро,:ен1, 11умнр"1,
на фронта тн 611 храбрец..,
,:ароанn. и смiuъ команАнр-..

за pe,:1t _.pyr.. - no-ro.1.eи1,
бор11ше се тн
б1,11гарнн1 А& внАнш1, свобоАеnon. фаmистк"т11 нокти.

MII„OCТJ, не ЬОИСl/8 - TII П&,1.Н& yCIIIТ'lt f
СМ1орт1, rероАска им" А&ри
но отд„хиа си - врагьтъ е на.1,аиnо
ж?.11811Н11 ред.. - свобоАа цари.

ЗатуА спи спокоАно, наро.1,нн екне,
тн б11 АостаАно раа6ранъ,
nрим11р„т1, тн ннвrа не ще отмине,
1с1lк1 .1,осrоенъ аа роАна бр1 нь.

Вена.1нн1, 81танеа1

КРI\ДЦИ ..•
Генерапъ Заllмовь се спираше и

r11едаше дълго минаващнтt хитле-
рови орди.

.Не мога да проумtя това н-Ъщо,- казваше той. Как-ь моrатъ тин
носители на .новия ведъ• да показ-
ватъ, безъ да се срамуватъ, огра·
беното отъ европейскнтt народи.

Вижъ чехскитt, попскитt, фрак·
цузкитt, белrийс:кнт-h, хопандскит11,
датскитt, норвежкнтt и какви ли не
автомобили, копи, орх.дия, пушки,
мушами, дрехи, обуща, п?кжщнина.

Мнозина наши българи П! по-
срtщатъ, а не мис11ятъ, че срtщатъ
крадци.

Но, ще литне нilкоя година и
мнозинството отъ посрещачитil ще
си спомни докпца на Пушкинъ:
скакалцитt скачало, скача1111, всичко. .Jrзялн и отскачали. • • .Геиера-'1, Зан11овъ, Тутр1111нс1111аn rерои, PJltH1o weiцy р111цн .1,руrари




