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ИЗДАВАТ ГРАДСКИЯТ КОМИТЕТ НА БКП, ГРАДСКИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ И
ЗАВОДСКИТЕ ВЕСТНИЦИ В ХАСКОВО.
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О, 1 ·то•., ? <.t••· С(.' награнгда т, 11 .Ро.,11 Люк ембург" ЛенинскиН11ре:1 с това нu 111,рвс1щ11т?
а д•1111 се връчват емблеми с

.11• ,а ш !]<•111111. Пай-чести 111,р
вс н11 <·• 1-'nт,ша Боева от сек-
ц1111 • Вела llct-n.1", 'Гонка Боиш
111,з 1 11 Принн Лl11.1ушеn<1 uт
.l'аПн.1 nun Георгиева", Иванка
Пегров» от .л,е11 Златарев".
Стояпка 'IIIТp(.'na от ..Детелина
i\Iнpчl'ua„ 11 т н.

.'le•11111 11111с1шашс съревиовани
ето ., 1 се превърне n съставна
част ОТ чкоисялчесната полити
1, 1 на Партията, Нслентивът на
1(1111 „\lир" може с гордост да
. ая зи, Ч( претворява в дело та

На 22 април ···

с икономисани

материали
11 сестно (', " су1юв111111те

с 1, IIT.) p;,бoTII Дl\1 .Сощы"
Х 1.000 са дОСТR ur1,;i1111•11·

1111 1\ 'I СТ 113 100-ГOДIIШIIIIII?
та 11Т рошде1111сто 11,1 Bлnn11·
иир 11 Jlr111ш ко.,с1rт11нът се
С:,Т)ОО I на п_рн 1110 I 11n работ
1 •чк?1т,• or Дl\11 .Ернст" Т?п
,ш1· 0 Сuф1111 .\n р,1бот11т
с 11111 д 11 .: 111,011ом11с111111 ••а
тср11.u I Пре I пос.,с;111ото
тр11 юесчне 11n м1111м,1тn ГО;\11

113 11nn геае 111 111,0110)11111 11,1

п11ав11 трета .r.· C!'IЩHII със
?1<1111 щ•11 i1ancтop Гарб11с

Астард11ш11, I ORTO постигна
преи пьл11с1111с 11,1 ПЛil\Ы П()
1,о.,11ч стuото начсстоото 11

1?1 p,lllll!CM,1'1? (0.:!G 118 СТО ПО

noc,r:1111111 1111ka пел) Ila то

11,1 .11ре,111эn?11штс тство оттс
lл ПCJI', IIГ П ьрзого

р • 1, 11 in , 11а , r >Щ<'
э-лоёрн r 1> mатн Втор11

С \I шя, С ьс С.! Щllt'IICII
I гс ,1 Стщ111,1 :11п нч ва

1 остигиа 0,ЗЭ I I СТО пре
11 ь..111< 1111с на ра11.1,·ма11,1
четиърт 1 .а· сс1щ1111 о :!О
JI сто.

Ccn, вече, както >·ncрнла
партийният секретар 11а пред
чриятиет» II В.Ill нръстев. DC
'IC IIOЧTII С 1 спесгени Al/ITC
риппите, "lit :м може колск
тивът, както с nбrщn.1 да ра
бот11 С тях през целия ден
1:.1 22 ,111р11.1 ,\ 6р11га.111тс 11,1

Пванна Петева. Д1шнтр1111
, \111111тро11а 11 друr11 ;?орн са
спестили ьытериалн ла ден 11

110.101111нn. Гелпма зас.1уrа аа
тези успехи НМВт много то

.чпчки. 110 мси:?1У тях могат
Д,1 Cl' посочат за пример 1\М('
1аат,1 11n Jlв. Добрева. Шсф11
на Орх,111. Тонка ввнчева.
?fap11n Заф11ро11а 11 Парашке
"'1 lio.,чaкonn

11 хвиствв

На пенинсни пост

Току-що бnха прсщ111а.111 тър
жествата за :.!!';-rод11ш1111ната на
социалистическага революция
в Б ь.иария 11 нолективът на
цигаренат ;i ,1,,1бр1ша •Тракия"
прие друг девиз: Съревнование
u чест на 1 ОО·rод11ш111111ата от
рон.де -ксго на Владимир Илич
Ле 111111. Р 1,,;оьодството на фаёри
1:?1та лале идеь. която аапалн
r.ct1•11·в. ? J Ial'i·:toripнлт екип на
,ы11111111 ще получи правото да
11ос11 името на • юшиг, Освен
товз с1,рсn1юоа1111ето се свърза
по-здраво със саоаговската сис-
тема, с борбата 1а качесгвото на
111>одунц1шта Първенци могат
ла бъ.tат само Т<'1Н работници
11 работ1ш11ю1, които постигат---------------------------

,\nсста 1111 пол тези девиз er.
TP)ДIIJ8 шофьор11то 11 ?ICXRIIII

1tup1tтt.', мсигьорите It товаро-
11а товарнито р 6от111щ11, с.,у11111·
, IITC 11 C!ICI\ШIЛll,TJIТC ОТ ()JI
.л тотр11сnр; д Хао,ооо
.{ с:тn ?1111 ЩICJIIITC 11 дс.,атu
111,1 бRXJI ШICO'ICIIII Jn,M ЦС.1Т11

ЛА Q;\11 'It 11) В;IТ С IЮЩО ЗIШЧII
те 1110 6':'пrж11тотn дата. 110 11011

1n с? 11аы ршмт 100 rоД111111 от
РоИQС:'' • TU Jl,I 11an ЧOIICЧIIIIЛ чо

.if,11,U XIJJ?1Т1 R 11 Лf:-
111111 1l?111111те ? 11ър1ото тр11
м с 1 1 1 Лсшшоnат I ro;u111.1

а т 'IC )CIIJIIIJITD са ) спсш
111 Шf'фьор11тс 11100 1.xn
"\ 13 29 I т ПJIO;\)'IUIIIЯ 11 '\11те1,11n

1 С 'I (j:J 000 Т-1 М, Щ>И П.:1011)'
11111111 3:JI, НЮ Т С 9 070 000 Т·
,.,.. П1 , од11tс en щ;u111шс1111 с
1111.1 1(14 ouo .,u Но наА·р,,дост
1 nro IJ()<Tl , H,IC 11 ТOJIII, че

f I 111111 I IITC ДIIII IIC б(> ;i8
?nктр111 111> т жко 1отопро, 11 <Т 11 , дOll)CIUТO от .JII 'Ill,()
I IТС I • \вrотра11сnрс;1: Un
1!,ьuрсю1 IT 110.,.:КТ11, 11,, IU'ПII
'( с во I n рсn11ост1111nт 11.1т

трудов
11111, .1,1 бс11111ас110 дn11же1111е. се
,1<,1юч11 от1юво о c1,pcui1onu1111cтo
.3.111TIIO liOpMll.10" С IICIIOTO С I•
ЭIГ.1111,С, Да б;\11 111\,;'\ ЖIIDOTil 11

труда 11а хората no път1111;1ата
на онръr,t II страната.

С особс110 ro.1e)111 трудо1111 по-
сt11жс111111 посрещат Лс111111001111
юбнмn шофьорът от 11rе1щ11я-
Со11пс111раn. М1111110 П••троо.
НJ181111СТЪТ 11n Бс.,nрус от arCIJ·
111111 :llnp1щ.1. иu.,n:io И11р11·
.101, аюх111111 ?атор11тс от •1ет·
оърт? (1\'-та) аrе1щ1111

11 :tн?11тpourpa.1 Тшшо
Гс·1щ? 11 ll1ia11 Bc.,cu, шоф1,ор11
те от rpynaтn. обс.1у111оаща ДСП
.с?рn11ка· 11 .Камсшщn" u ха?
11000, 11рсю1n.11111т1 дoronop1111·
те JIIJ\ЪJIШt:IIIUI З:1 TPll'r!CC•"IIICTO
( 1 185 то11а, тоnаро-р:?Jтооарн11
те бр11n?д11 11.1 lloai1 Гьо1юв от
;(1ш11троnrрnд. М1·ст,1фа Юс1111·
со от Xnc1<ono, Ш11в110 А11осто-
,
OU от XnpмatlJIII 11 AIIIOl'o ,1pyr11.

•fсшшсющт Ма)tЪн 'J с-ърсв110-
1111111сто •1с ще угасне II u бъ.111,lte ДIIII

Пе11нв ЯОРДАНОВЛ

с
ЛЕНИНОВАТА
ПОРЪКА

"Jc1r с Ф? .11 чм., · 1mы1 н.1 :k
, .. to <. Ii\ ф :1rч, Tit са IJ0.1)

'111111 l(O.Н.'ltтlfDHT4.: нn l?HЦIIНTC: Знна ДОБРЕВА

зд н;rовото ИМЕ

ввсоно нзnъдневне 11а часовата
про11звод1пе.11юст на маши11ите.без да допуснат эабеле1n1.,1 за
ЩiЧССТВОТО на проду1щ1111та. 11хубавото 11а съревнованието ече в него се проявиха такив?
µабот111щ11. нонто преди това
бяха на по-задни позиции. Бор
баrа,с твърде оспорвана. за кое
то говори фактът, че нмеиата
u чr.111ата фа.1а11га се с)1енлт
постоянно. Хубавн nроявн l!?ШТ
Е. Вас11.1сва. Е11. Нико.1ова, К
В011111ноnа, В. Савова. Д. Дел-
чеuа. 11. Внбов. С. Тодоров 11
,?ного друг11 .

Ат. ТОДОРОВ
С1111мна; Д. ХРИСТОВ

БРАЗДИТЕ НА ОКТОМВРИ

ЛИ(<

над снелите
JI през т:1л1 1·одJ111а 11'1,;i

ТО 11 ;1:i nor.,?ДIIC 'IODCII ц
ua...

·p все ноон стvоежн. сдJ
от ..?;уг по-1 u.1e?111. То11а
чунс.:,-uут.1. 1-шi\-:'ШIОГО D Ха("
nu II д,щнтрозгра,'\. нъ,1ето 1 1р1стnат rолс,111 н :,юдср1
11н;,усrр11а.111н 11рсдприл·т11
>·ч:1.111ща, 1,у.1тур1111 до1.10
нш.11 щнn 6?1oнune .

PaGoraтa на стро11те:rнТi
t11or1:. з;,щото са об:<uанат?
<Jr :.с11ш·1rнн ентусна:11:.?t • !
с·с Gо1,лт за :tocroii110 носЬl,;
щnн1: на <'.щвннл юби?п:.?
1<з.•Остров ?;уба" -Хаскощfure ,юnечс ес офор?1л paiiGi 1

от сг:юбяем:: едропанетц
н?н:!l'!":?:1. G„1??onc. ·? э цj
.. 1:11 .. :ра,...аа, (.' на у,1...л?-..
tatн-, ? t·н.JeJJO се строи ж·, 1

.111щс11 б:юн по мсто;ш". !;.1<ст,t0·nоо,11Jгащн се п.1оч11
•1_ ,11, :11 С) .,ен1-1новите дчн
0111 ...а;:,tна 1ra Пс;-:,р Гро:1ев/
;\CCHII Н [bl1 1·? СТО 11ЗПЪ.111С·
111!•' 11.1 1. Ji)1i11TP, а звеното 11ai
Р.1.1?:1л111 tiванов з:-шо11на да•
,н111т11µ,, 1•11 4,5 - 5 тона ;,р.

·

.\!;t1.? р? 11(1 ?еп.
11 не само тун. ЛешrнсК11яr

.111и над сне1ште се вижда
на 0Gе11т „1\lесо1<омб11наr",
1,ъд?то бригадата на Петко
Се,111зоо сме.10 ата11ува про.
1:ззодствените с11 задач11 11
отчита 170· 180 1в сто изп·hл·
нР1111е на норм11те, а брнrа·
;J.ата на Таню Аш·елов ,т
обе1:т .Хлебозавод" не остава
под 160 процента.

Е11тус11аз11рано се трудлт 11

Д11м11тровградс1ште стронте
:ш На Qбе1<т „Спортнз пала-
та·. 11 h;{ето доскоро се 011ж-
дашс I ора О'! снеле, небивал
r<:r•,,нзы: !!роявяват бриrад11·
т1; на Р.аснл Господ11нов и
Халнибрл?, алнбрямоn.
JJ р11 бетоннра11еrо иа зриn,,1·
ната зз.1а те 11ал11ват по 35·
40 1,убичссю1 )1етра бето!юв
разтвор 11а ден. А строите-
лите на новостроящия <.-е жн
;шщен номпленс „леинн ,а.
пад" -· бригадите на Гочо
Д!!лmрсв, Васн11 Орсов и :.Ja·
бнт Л.111ео посрещат 1 ОО·го-
днша11ната от рошдениеТ'о 111
..'1енин със 140-150 лроце"·
та нзпъ.111ение на труд6в11те
си 11орм11. .t

През .1ен11нсюпе дш!° стrю
111е.111те от Харманли са на·
со•1е1111 1шii·вечс на 12·те с11
пусновн обент11. Бригадите
11:1 Гочо Пасна.1св. Нолю Ло-
зев. Шер11ф Адаоюв. 1\Тнтно
'1011•1ев и Димитър l\lаджуров
Ci! най·забързанн. защо7О оттях зав11с11 навремен11ото за:
зьрuшанс на новото нннс ;1r.oщara, с които се офор:.?я

I

и разхубавява центърът на
1·ра.:1а.

Топлите пролетни дн11 11го.,е1111ят е11тус11азъ,1, 1юйтое оu:,9ана.1 стро11тел1111те ра·
!iо1111щ11, носи на трvдовияко:,еliтив nee 1.o·ro.qeм'11 про·н 1яо,1rтuе1111 успехи. ·

т.?р11 Tona бnха o.,.i /ll•ТC на
01rтu\111p11 В TIU бъ.rrарс1111н•
< • 1<11 TP)'ln?IIIЩII ll()('Яxa ?e\lt)
1 т. 1 1 n11одоро,111сто 11 своетоI ,\ f 11!'

lЪд
I

п.

Жено ЗАПРЯНОЗ



11оа11те н.цс11 н едните, к APYr•·
те стаааr вее ао-кеварнн, меи,rr
веаренъсввто С80ИТС IIJl,elhщ В
пропаrап.цnи Op'lollCIUI, 38 А• по
нажвт, че учението па Левmt
се отuасяло 38 Apyra епоха а
друr11 усаоввя, УCIL'IIUIТ8 ml
обаче са цвпразии. Разоб.,uча·
ват ги самите 11'1 де,,а. Защоrо
?дPODIUIT разуи 118 про.1t'Тар11а
та не >101Ке да вчеетн в едно
теериите за .11арод?111я• 11ап1rта
.,11:iъ:n 11 всеобщата тезнпавцня,
която иаравнявала клвенте II еъ
адавала класовия II расов мнр,

ИДЕИТЕ НА ЛЕНИН ЖИВЕЯТ

И ПОБЕЖДАВАТ

лкнин оэнхмвнь-вх ДВАДЕСЕТИЯ ВЕН
РЕНЕ КЕСОН Лауреат па Нобелова премия, член па ко-

?111С1U1Та на ООН по правата па човека, Фравцuя.
!IE ТРНБRА ДА СЕ МИСЛИ. ЧЕ знхчвнивто НА лвнин Е 1\111НАЛО тъи НАто то? Е Y!\IPH.'1 НИЕ ТРЯБВА ДА мислим 3А БЪДЕЩЕТО. А ЗIIАЧЕНИЕТО!IA J!EIIIIII 3.-\ БЪДЕЩЕТО Е тхковх.чк ЛJЮ ОПИ'ГЬТ, НОПТО ЛЕНИН ПРЕДll?ИF, - опитът СЪС социхлизмх -11/, Н'ПЕЕ ТО съвгвм, 'IIJЛTA цивилиЗАЦИЯ Щf: ?АГfiНЕ. нлкто ВЕЧЕ мно ГО Цl1811Ji11ЗАЦИИ С.\ ЗЛГIIН \!111 В ми

.

НАЛОТО. АНО ДР? гитв ПОСЛЕДВАТ мв ТОДЛ !IA ЛEIIIIII ТО ПРЕ'! НАС ЩЕ СЕОТНРНЕ НОВА ЕРА. JI НЯМА ДЛ ниггози ГИБЕЛ и' HP?'ШEfllfE.
БЕРНАРД ШОУ писател, А11r.111л

wнте.,во Ila фоаа на IICJIIШJne
381Юеаа11111r аа co?н:Dla ао
ЦС.11111 С811'1'.

.!JCJD111 • нсrоакте цеа са еее
бепо CR'Ьsm 'аа нас, б-..,rараште
комуиистн II б1,.,r?КllJI 118род
Дссетв.:rеnште бо II па б1w1Тар
екия ,сарод :ia о едата на соцu
а:111з>1а са 11ераздс.1ш1 от без
сэгърпипе иден R TIITDIIIIЧIIOTO?по ,са Ленин. Bc'llto •нвоrо
.,с111111сно учение ни ВДЫRОВJIВ8
11 ще 1111 BAЪXJIORllвa а 11&'1111П по
бед?11 път, Слънцетс па б-..1rа-
ре-съеетсквта др?·жба озарппа
11 ще озарява всвчняте 1111 :>tt·•,тн
11 nобед11, Пре:,?1111а.,а през amo
то 11зп1rта1111R, нашата дружб:а
се еплете екснчвтелпо 11 зав1111а
r11 а llt,BIIЖABII букет от елект
рнчсски еъзвеаввя. сто 1811?1111
11орпус11 11 ,111„1101111 разтвереннемо за друrо ЧО8СШК11 с:,,рца,
за до даде 110 света t,;\1111 1131?,ю
чигелен пример па про.1t:тарс:.ки
1111тср11ац11011а.1нзъ,r, 11а нстнн-
ска вярност II преданост К'Ь'I
мврнеизма-леииняамв. К'Ь>I IIД88
те 110 оепюшп Леrшп.

В навечернете 11а саст.,ота
1 ОО-rо;111ш1111110 от рождс1111е10

11а Лепнп трудещите се от ЦR.'1
свят, трудещ11те се и от кашата
стрn110 разгръщат още по-аит11В
на (iорбв за претворяващ: в ж11
вота 110 негоапте ко>1у1111стичсс
1:11 11де11. Зпдврите от стените
на нараствашнге заводи, щшьо
рнте от аеяпнте пепрв, сннсб.т,
апте творци от фвбршrnтс. тружениците от хпебородн11тс по-
пя, учените ОТ своите ШlбlDICтtl
11 11nборотор1111, прслетаршгте от
цялата планета се пренлвнят
пред гения 110 революцнснпата
мисъл II ревслюцяоннсте деле,
чествуват го с достойнп .,ешm
скп дела. Прогресивното чове-
честно всеотцайно прослn111
своя нвй-велнк енн, з11а"1е110се-
ца в нсполипснвта бnт?:а срещу
робството, мрака н аn.ртта,
пай-всеотдвйвня борец 118 саобо
да II щастие.

На 22 април т. r. прогресив-
пото човечество ще чествува
lОО·rод11ш111шато от рождението
на В. И. Леиин, генвалння пра
дължигел 110 революционнотс
учение на Маркс н Енгелс, съз
цателя на ксмуннстнческвта Димитър Станчевпартия 11а Съветския съюз, ръ
ководнтеля на най-великата СО·
цвалва революция и основател
па първата в света социалисти
ческа държава, вожда II учителя
но международиазв работннчес те па Ленин са жива, действена с кървавите настъплевня 118
на класа и па всички трудещ11 що повече, нейният авторитет реалност на нашия свят. Няма аэгерикапсните агресори във 811
се. Необорим философ, проник неврекъснато ще расте-тя се- друго учение, което да е прие етнаm, с .фв11то,111те•, конто се
новен шrономнст, нзключнте..,е11 ra II о бъдеще ще 6ъде най· ло върху себе си тоm,ова бур11 носят 11од Бmсзк11я 11:iro" 11 ro·
организатор, неиадм?швт стра· r.,авната опора на борбата на 11а историята II вн11аrn да с из рят с напалм II ранетн narope
тсг II тантик, Ленин, 1tай-велн· прогреса срещу царството на Jmззло победите., в те:111 бури. ще11ата арабска ЗС31Я. Класов
кiutт от веmшнте, посветя цел11н ntpaкa я кnпнталн:ша. Без соцна То съб11ра под сво11те з11аме11а nшр плntа 11 11е може да има.
cit жнвот па класата, на nарт11Я m1ст11чее1<ата c11cтen1n 11я01а да ос11•1ю1, нонто искат да посветят Това доказва я бсзnшпост,щта
та, на трудовня 11арод. Като до ntoжe да се реши 1што ед110 въ силнrе я таланта ся 11n вепnко е11сплоатацn11, на която са подло
разви II обогатя творчески ntapк прос, засягащ човечеството. И то освободнтет10 дело на работ ;не11Н трудещите се от n?етропо
скзма Лен1111 науч110 обобщи II тока ще бъде до пъпката побе ническата класа. То е нaii-n1oщ лнте н нолоmштс. И3шер11а.,11з
анат?зкра нов11rе квленнл н из да над нnшер11алнзn1а. нота II всепобеждаващо ндеiiно n1ът, оъпрсюс оиая111rте опr?ти
мснсннп 8 жнвота н неопровер Целият ход на историята пот оръжкс в борбата на светов11пя да бъде разкрасен, става все
жнn?о доказа, че човечеството върд11 блестящо 11раонл11остта пролетариат срещу кпвсов11я по-безчове•1е11 11 по-кървав от
вървк Н'ЪnJ коn1у1111зъм, че Hilniy на тези Ленинови постапошш. враг, за победата II тържество nред11. А нде11тс на Леюш npo
юrзmът е една неизбежност, до Затова името на Леннн стана то 110 соцпалнзn1а II номуtn1зn1а. дължавот своя победен ход 118
която ще стнrнат вспчкн каро· бm1зко II снъпо JID nшлнонп хора Работннчесната класа о леrв.? п.1:111етата, защото 8 тях нлnш
дн, ?<езавпснnш от разнообразие от цялото земно кълбо. То пост II в 11елегап11ост, в .открит заст1шnп11 догnш, а осею?д??сона
то 118 фор,ште II пътlfщотв на „стака снмвоп на победата на бoii я когато е стреля11а от за упорита борба за обнов.,еннето
борбата, ко11то ще изберат. Но Великия октомври, на най-голе сада, подтискана нпн ногата е на света. От па,,стта па нстор1t
за това ще бъде J1ужна napr11л nште реnолюцно111111 по;?.внзв, но на ?:паст. е нмапа, 11>1а н ще· nra 1сзчезввт ос са,10 образнте,
от 1108 тил, която да поведе пра 11то измениха 11з освовн социал 11nta за спой вожд 011 но II ю,ената rra тия, конто npe
летарвата и друт11тс трудещи ния облнк на света в ознаме· наrн Лен1111. За пея тоn е 0.111· др1rчnхв гибелта на Леюпс 11

се, особено бедните селmш, на нуваха поврата на човечеството цетворе11ис на наil·забележmсп действуваха с танкове II с.?ово
cn1CJ1a я решителна борба. и нъn, соцналнзма п коn1ун11зма". ннте че_ртн на класата II партия против неrо. А с всяка нз:1tика
Лснm1 създаде такава парrnя. Такава ввсокв оценка на дей· та - ревоmоцнонно др'Ъ3пове та rодщ,а образът на Лел!ПI сеЛеюш доказа, че властта тряб ността на В. И. Ленин беше да ние в безстрашке, цепенасоче отразява все по-ярко н no-вrry
ва .ца пр1mадлежи на пролетарн дена в Обръщеянето ua между пост в вопя за победа, д1,лбо
ara като най-революциоfUfа и тво народното съвещание ва кому ка ontpaзa К'ЬМ реакцвята и вси .-----------------------------?
рческа класа, че диктатурата. J1Встнчее1ште п работническите ,чкн видове опортювнзъм, пеу·
на пролетариата е съд1,ржан11е партии. rасима любов К'ЬМ свободата я
то на новата работнвческо-селс Велюшят онтомврн я негови· прогреса, изключително развито
на в.11'1ст, иезавнснмо от разно.- лт rеН1Салев стратег Левю1 по· чувство за новото, последовате·
образнето па формнrе, чрез нон ложкха началоrо па новата .1ен хуманнзъ,1 я демократ11зъn1,
то тя ще се проявя, Още в 31) ера в историята на човечество· nосnовнчна сl(ромност. И ако
рата на съвеrската впаст Ле· то. Той прекрасно разбираше, че днес нмпер11а.111стН'1ескнте верк"· J'lm• посоч,1 11 доказа, ч•! с:1сд осъществлв:ше110 на rра11диоз11а r11 са 11епоправш10 рnзК'Ьеаюс,
Велнквта онто>tврнiiска сuцна- та програ,rа зв преобразяването това дължи,? 11а Лel!JIR, Въоръ
т1ст11чесr;а ревопюцвя вc11'1Klf на света ще бъде продължител жени с не1·овото учение, мнл110
народи, ко11то ще продължат tea работа н борба, борба я ра· ни свободни хора осъществяват
борбата за победа над кап11та· бота, нонто ще изискват папре соцна11нзn1а в своите страни.
лнзntа, 11епреn1енно ще трябва же1111ето н волята на м11лно1111 Други nшлнонн се борят самоот
да минат през най-общите зако и nшлноm1 хора, на всuчни ко вержеnо за свободата, носеiiкн
JIOntcpнocтн II същност на проле n1уи11стн по целия овят. И него в· сърцато сн 11)\tето на Левия.
тарсквтв революция в Русия. ва rопя,,а зае,1ута е, че не са Комуннзn,ът вече не е прнзрок,
Още тогава той посочи, че в мо разбираше това, но п успя а неда.,ечпа реа:rност. Неговите
съвреn1енння свят в отношения да органнзнра мнлнонн във очертанкя опашат 11мnерналвс
та между страните с различен ·великата битка за раз)1Ушаване тнте н техН1Сте идеолози, преди
соЦ11алс11 строй нn международ баст11оннте на стария свят п с-ь зонкват бясната злоба на опор
пата арена ие ?tоrвт до не взе знждане на новия свят - по- тюfUfстнrе .от ляво" и „от дяс·
юат предвид нnлнчнето на со· справедлив н по-човечен. но." В своето безсюще да спрат
циаJП1ст11ческота с11ете?1а. Не· Повече от яоповнн век идеи победо11осн11я устре,, на ле1111

първи сенретар на
ГI{ на БКП

В. И. Лmtи з11наг11 е nрнда.
вал rолямо эначенне на запоэ·
11аването на ;руските работници
с »швота и борбите на между·
народното работ11ичес1ю II соц11
алl1стическо 11J.В11шение. През
май 1901 r. Н. }{руnская като
сеиретарка на „Искра" пише no
негово поръчение иа Рсшан Ав
рамов, български соц11алдемок
рат и секретар на Берл1111сиа
та група за съдействие на • Ис
ира" да осиrури статия за бъ
лгарското работническо дв11же-
нне. Насиоро след това в реда1<
ЦlfЯТа постъпва статия на Геер
Г11 Бакалов, посветена на голя
мата стачка 11а работниците от
захарна фабр1ша.

На стра111щ11те на Ленинска·
та .,Иснра" са обнародзаии че
т11р11 стат?щ за България, Пър
вата от тях, отпечата11а в броя
от 6 юл11 1901 година, е на Ни·
кола Раднооез II с посвете11а
на 25-rо;щшннната от Април
ското въстание от 1876 г.

Втората н третата стат11я
„Македонсю,ят въпрос" и .От110
шен11сто на рус,юто правнте.,ст
во къ?, Бъ.1гар11л II щшедонс
НIIЯ въпрос" -са 11аш1сашс от
Д. Благоев.

Редашщо1111ата статня. nоснс
тена на Десетия нонrрес на
БРСДП в Русе пре.1 1903 го
дина, с nуб.111к:,ва11а в бро'1 51
на • Искра - - nрс;?пос.1е.11111ят
от .1еи1111сю1п период 11n вестпи
на. коnто с.,ед това п1JСм1111ава
8 ръцете на MCIIШCBIIIШTC. Ав
тор на стат11ята е 11эвi!стн11ят
бълrарсюr социалдемократ 11 .111
чен nрняте., на Ле111111 и Hpyn·

екан-Роман Аврамов. Той е
R първият бълrарнн - ч.1е11 11а
болшевишката Па'ртня.

С nубл?шуването на тазн ста
тия .Искра" оказва морална no
дкрепа на българските тесняц11.
като спомага за пр11.шаването
им от ?rежду11ародното соцна
л11стичес1<0 движение. Рус1ште

Интер-
нацио-
написти
рсво.1юц110111111 ?шркснсти дзват
в11со1,а oц·'IIIШ 11а реш1пс>.111ост
та 11а сво11тс бъ.,rnрсюс другари
да 11зrо11ят 011ортю1111стнте <>т
сво,1те редове. Стат11пта с.,

прспечатаоо в 11арт11iiното спнса
ШIС .PaбOTIIJIШl(O .1с10" IIO;\
надс.,оо .llcкpn· за нашата napтия·.

Аит11ве11 СЪТР}'д1111к на .1,)111111
11 Нрупс1<ая по изпращането на
nестюш .Соц11а,,де.,101,рат• в
Бълrария е Со.,0?1011 Лазарович
Го.,дщаJ!и, работещ 110 това вре

ме в Цюр11х. който 11ма опреде
лен11 Jacnyr11 за запознаването
на Лен1111 със соц11аде:11011рат11
ческото дз11жение в Бъ.1гар11я

В 1·один11те на Пъравата свi!
товна воilна интересът на Ле
н1111 към Бълrар11я II дейността
11а парт1111та 110 тсс1111те соцна
.111ст11 нараства още повече. Но
тозн 11нтер?с е вэа11?.ообразен.
По това вре,1е Благоев ?1у 1111

ше: .Вс11чн11 броеве от „Ново
вре,1е" (за 1915 r. - б. 11.) са
в11 11зпрате1111. 1\lнoro Ви мо.,я
да 11апрат1пе '3 ре;?ак·
цю1, а на нашето сп11са1111е • I lo
do време" вашият .Соц11а.1де·
,ю?.рат·. а също 11 „но?1ун11ст". na още повече 1!11формация ;щ
Моля да ме 11зо111ште, че Iii! мо 1;0.,оже1111ето о нашата страна
жах да в11 изпратя стат1ся 33 то/! по.,учава не само <>т .11сч1111
негщтя яърв11 броn·. те с11 беседи .: ръко,одспе.,ит,)

И днес в .,11ч11ата б11б.11соте на партията, но II от съвстсюся
ка вз Ленин се съхра1сяват тр11 печат. Освен това са)1 11репоръ-
броя от сп11сан11е • Ново време". •1а 110 ;?еnцн на БКП ;ia n,·б.111
конто ,.1. Б.,аrоев ?1у 11з11раща 1<уват стат11и 11а стра111щ11те на
От тях се осведомяза .1а де/! съветския п?чат.
11остта 1ш партията, за 11еl111ото с.,ед завръща11с,о с11 ототноще,шс liЪ,1 во/lната. щ1ра II ШвNЩар11я Го.,дща/1н 11 1а рсд11ргво:1юц11ята. В рс;щца сво11 ца срсщн с .'1е1111и в nрсм1„1
'1ро11зве.1с1111я тofi се позовава На <'дна от тия срсщ11 · Влади
1111 en. • Ново upe,1e·. като от IIIP. 11.,11•1 М) П/>еПоръ•,а,1 д?бе.,язnn пос,1едовате.111ата IIIITl'p , .1ri11ш,• стащл за Бъ.1гар11я Та
1шц1юна.111а поз1щ11н 1,а бъ.,r.,р 1,а ,щ стра111щ11те на .flpnв.:.,1•
с1;11н, тсс1111 со1111ап11ст11 .'1.ш1111 се поя1Jяnа статията or Го. дю,а npe;щru статията 11а ;1. Б а ща/!11 под заr.,аnне .Реоо 1,щ11roeu .ll11тернац11011а,1ът II вoli11a тсното ..lIJIIIK ·н: 'J Бъ.,rapitR"та·. пyu.,11h,--s1111a въu Ф<'вруар По rreя 110·1:с да С" c„;.i, 1.а 80
СНIIЯ бро/1 IШ CIIIIC31!11? oc?C'IC :kn1111 е ) Jlli.1,1 ,а Б ь.1rар1111 ny
Tona tori 11n.1учавз 11 11ero11.1rn '-ъстоя.,ато с? nред11 това бессстатнл • ?lаrнстер д111:с11т , от да •печатана в .Ново време· - 6р. Ila" 1ю 11cro"Ja прспоръ1са 11а23-?-1 от 1911 r. стра111щ11те 1!3 сп11са1111е .nому

C.1C';i 1918 ro.1111ra 111rтсрссът 111сс:т11чс.с1ш 1щтср1?ащсо11ап• е
на .'1е111111 l("blt рево.,юцноююто nуб,111к)·ва11а II сrат11Лта ш1 Хр.
,"1в11жен11е в Бъ,,raJ)lcR се .,аснл 1,uбакчнеn .Б'Ь.'ll'ар1ш с.,сд JUI

Па?tуh-ООЧJfстите.,ннят цехпрн .Сортови ce,ie11a - Хаскова - дар от братскк Узбе ниста11, е rо.,я:,са пр11.1об11вка
за 11ош1111 окръr.

11ер11а.111сти•rссссат11
същото cn11ca1111.:

в

Анrез ВЕЛКОВ
1uшд11дат па нсторuчссш1те лау
1:,1 (Прспечатаnа в с,,пращ№Ве
0т сп.•наша родява)•.
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8 ДЕЛАХ ПОНОЛЕНИИ !

.r.,a1,e11 1ы1pnr 11u 11n.1ото с ьветско строшеяетпо.
<н" , • ПJК'ХОА1,т от Ciopбnтn !Id иървввия фронт. 1n,"

бrшpall1111" фронт, 11а фро11то

,.•• , дввшс ме неговата ра-
,u;o,iiuc.:ili110'1. Поиякога >111

се струваше. че неукротима-
1'1 t.•11?µr11п 110 неговия дух
llf 1,J'II от 0?11те 11 дум11тс
?·У. 11ос11те1111 с нея. блсстэп
във въздуха. Беше изключи
тс.,110 загряжеп аа другари-
те, досещаше се за всички
дреОо.11t11 О живота ll?t. ПО·
чагаше 11а1.

С11.111ото увлечение беше
евойсгвеио за неговата нату
ро. Притежаваше !13КЛЮЧ11·
те.1110 бодрост 110 д)'Ха. Нмп-
те непонолебнма вяра, дъл-
боно усещаше връзката с11
със света II разбираше роля-
та en в хаоса на светв+ро-
ля на 1111м 11.i хаоса.

111ожсшс ,; еднвнво увле-
че1111е до играе шах, да раз-
г .11..:;н.н.1 „Jicro,:нп на костю-
ма", ла t щ1рн. да лов11 ри-
Ila. да ?nдн 1u I ората. Къде·
тr JI .1t1 t,,. ,1( nш,...ги мпсле-
UI(' :а Русин.

Ве.пи.о Д(:Тс на оквяпнп
соят, прекрасен човек, ко-
'1уто беше 11у;н110 да се пре
несе u жертва на враждата
11 омразага, зароди осъщест-
вявансто n,-.1(11 о 110 любовта.

I

1\1акс1?,1 ГОРКИ------
В. И. Лешш 110 ааседаняе наот населг- III конгрес 110 ноэшнгерна Моск

on, юни-юли 1921 година.

1 1 оеъществяв тнето на лени -сиито идеи за
, , r,r ,ш,, ющността 11n .,,,N.rросн11щ1111н:
I 11)2 хи.пци l,lll!JD.ITII Пр('З 101(; Г<>,11111J JI.I

JQ селспото СТО-

м пршруга изёрахме произ
эолно. llовъз)юашо е чо-

цек да посети вспчни места, свъ
rэа1111 с живота на I l.111ч. Ще
м:, тряёв« пс ДIIII II седмици. а
месеци, дори го.1111111. Затова се
насочихме към три от пай-из-
всстнше кътчета на необятна·
та съветска страна: два града
11 С,1110 село по-вечни от вечност
та Уляновск. Ленинград 11
Горки.

<.:.1 .олети. влановэ II ето 1111.
заедпо с пър,1111 полъх 11а про-
летта. в съветскатн страна.
Впрочем туn пролетта е настъ-
1111ла още n 01111я ноемврийсни
:t1111 11.1 191 7 година Възве-
ст11.1 л Н.111•1!

ГРАДЪТ, КЪДЕТО
СЕ РОДИ JIEHИH

llмa е,1,:.1 град 11а Волга,
ко: то прели век 11(. t' бил 11ува11?upa от гтариге руен. Сега то·
111 rr?1..t. t,p1i.:111 11 ебаягелеп. с
п щат 11а ,111,11101111 хора от пла-
1 тnта I i ал У. 011ск. Посо-
Tl тс п.п • ръгва по неговите, .• ,, I <: сл лноппе Градът на
11v гл, 1;с, то даде на света .le-
i it1

Вълненнето 1111 Пf)('.11181, ко-гато поглелът 1111 спира върху
,1 11 д 'iнщ, uос.т,,,с11а 1 ,>е.1'IS'!,.. I на дърве а къща 11а ,. ?.••lc111111· s, 58 Та,1 пише
•Тн, пшвя в. 11 Y.1.1000-:Ic
•11111 {I 078 1687 )". Е1,с1iур?11а11т
1:,ла Л111ст11с11л Капрановл, i.011·
то ?щбот11 r то.111 дом 23 годи-
1111 1 .1 разнаэва, че

111.,1101111 хора са прскрачвалп
nr. га 11.1 та щ светиня. От 11110
гето слсвз D и· .:raт.i эа впечат-
ле: 111 11 бltp:13'11.' с,11,1а с.:1110- 11а

Нашата съвеrс
република ще сто-
на международния
пример за всич,ки 1
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Елсфагрел от Сан Франциско:
„11:шнаах много път. за да
разбера величието 11а Лешш -
•ювенът. коnто нз:"11с1ш ..,нцето
111 сзоята стrана .....

В цстъра на „У.,:нювск". на
\ :1••.!,O)l\'IIIICTIIЧeCJ(a" С зда1111·
?то на 611Dшан. r;с.шаа:1н. 1iъ·
:1ето с учн,, Во:ю;\11. Cera тукtc по:,1с1цава нървс, О)t.'дно учн-
.щщ? .. :Jc11;ia". Са?ю ? една
LГ,\Н е 1·11х(} тун не уч1т деца.
Ila пос.1сд1111л ч1111, до прозо:1еца,
с? ,,сте надпис: ..Ту1: седеше
П.1а;?ющр У.1я1юn, уче111щ от
7 н.,ас". Вснна го.11111а. на 1
rепте:\шрн. но1·ато 3аночва 110-
nатз учебна годнна. в тазн стая
провеждат първня уро1( ?а )"IC·
н·щ:пе от I и:?ас. Те зав1111аrи
.:..шо:,шят 10111 дс11 ..,

В тоза у•111.111ще е учи., 11
,\ .,,,нса11дър. братът 11а В0:1одя.
I! •тъюю тvн Во.,одя лролвява
11:.ър:1ост 11 първа заr;а,11;1. Но·
rnтo nо.,агал ?ппитн о11.ош„1а
страш11ата вест-екзе?;ут11ра11 е
б:?.1 ,\11скса11;1ър У:ш1юв. С 11р11·
с :,ща ,·а)ю 11е.11у твър;?ост Во·
.ю.щ 11pco.10,111na скръбтз с11 11
11' C?l,l 1131111Т11Те С П'Ь.11Ю ОТ.111·
•11tc. 11 ед1111стnе11 11 оная го.111·
на 11u.'1,·11ana :1.1ате11 меда.1.

l'pa:i 1')т. ноiiто се готви ?а
юG11.,c1i11,ira 1 ОО-го;?11ш111111а с 11.1
?j>IICП\ год111111. ,\ С ТО.1К01З
·:1ал 11 1:рас11в. От старнл С1ш·
G,lf)rn с остана., ca:\IO в1„1по;\tС
11 с 1с11 цrнтър, uс1с.1ве11 за
IJЩ\O UЧHTd.. BclJ'ШO <1 11000, <·о.
Цr,11,lll('THtJCCHQ ,,П11сс ),."1SlflOHlH' 11рупс11 1111:tустр11алс11 център
Н:1 !1 Jl!O'!aiHCTO .

Jla?·,,11x„1c. 'IC' u чест 111 (".1JD·
1 1:11 l!Nю11c11 юб11.1с1i 11,1 R.ы.111·
?1i р ll:-н11. :...·:,шюш н ще бъ:tе
ou:c [JO·HJ'?tcн1:, П()·11р11П.1(Щ )Те-"' ·1 ,,,i cera е 11стш1ска стронтс,,на 11.1оща,1ка. Под ръцете на
пl)О111с.111т1: ще се 1ъзста1ю1111т
BCIIЧ!ill h-ЬТ'!Рта, 1'1,ДСТО С СТЬП·
ь:?., 11ра1,-,,т 111 в.,n;?11м11р У.,я
I 011.

Там, къд1
JIIOJIKATA. НА

РЕВОЛЮЦИЯТА 't.!1
з...11

?;а·
Ленннградl ГР.адът, нойто 11р:

:,1с,;1,е :1а се нарече люлката на Ра
р uu:rюцнлта. И ,не случайно на
(;, IJIC това, 'IC TY.JI,. ПО Bpe?le70 11r1
на втората светоnна война, се п,:
прояв11 наl!-)tасовq;.и с непозrа· 1:r?
та сила чоnешк1111т стоициз'"1.._ •1е,
11 мъ;нество. llpoпn11xa r11 -1?111
щитницнте на града. който НО· 1111I?··

сн ю1сто на Ле1111н. Ню?а ИЗ· Ра
1ю:1 в света, иоl!то може да се опохва.,11 с та1.аuа 11здръж.111вост ст1
11 с та?;ава храброст. ;ia

•\ с.,с\ 'J01i11aтa се проявн 1oiоще е;?но це11110 кзчество на 11
лс111111rра;tча1111. тяхното не- та·
оr:ныюnс110 трудо.1юб11е. Цс.,нят с1а
г1.ilд е разрушен. ?д1111 01,зра- 1111,
t il'H .1снн11rрадчаш1н нн наза: 1ю(
.1 !л?1аше достатъчно храна. ,,01
Сшг..::,1с ca:i.10 11яко.1ио час1 в if??

с11011ощ11е. Но успяю1е да въ· те
Lr:1110111)1 бързо гра;?а·.

11 11.111ст1ша-тvк сяна?· пр,га 11е с щ111апа.1н разр) . то11ат1 воnнn. Ту1; всяио че е :i,,
?.:11111 па?1ет1111к, иоnто разliазва до



поюа социалистическа
ои твърдо като факел
ия социализъм и като
? трудещи се маси.

BLИL ЛЕНИН
·7::;__

Труд110 е да се преценя при-
носът на Ле111111 в науката. Ле·
нин откри съвременния етап в
развитието 11а марксизма. Ле
111111с1ште идеи оказват огромно
въздействие на всеки ход на
световната история.

В трудовете на Ленин основ
110 е разработен въпросът за
ролята II эначението 11а наука
та II техниката за развитието
на обществото, за използуване
на научното и културио наслед
ство от миналото. за построява-
не на комунизма. Ленин прида-
ваше особена важност па науч
но-техническня прогрес като
необходимо условие за достига
не на висон уровен на развитие
11а проиэводптелннте сили, оси-
r:, ряващ създаването на ико-
номическите основи на комуни
стическото общество. •Посочвайки, че на науката в
социалистическото общество се
пада най-важна роля. Ленин
подчертава, че при това е необ
ходимо да се използува всичко
най-добро, създадено за много-
то векове човешка цнвилизацня.
Това положение Ленин изрази в
своята энамсчита реч на I I I
Всеру?11nс1ш конгрес на Руския

ЛЕНИН· И НАУКАТА
Келдиш, председател на. Академията. на науките

на СССР, лауреат на Ленинска премия
комуннсгическн съюз па мла-
дежта. \!920 r.).

Претворявайкн в живота ле
нинските идей, комунистическа
та партия и Съветското прави-
телство проявяват постоянна
грижа за развитието иа наука-
та. а СССР, за ефективното 11з-
ползуване на нейните цостиже-
ния в практиката.

Съветските учени издигнаха
изходните идеи за удържане на
зисонотемпературна плазма.
първи започнаха нзследваиия-
по управлението па термоядре-
пия синтез и сега заемат пред
ните позиции в разработката на
гоэи. най-сложен проблем, раз-
решението 11а който ще открие
грандиозни перспективи на тех-
ническия прогрес.

Широко развитие получиха в
СССР и радиофизиката, 11 елек-

троннката -
В11сон11ят уровен, достигнат

от съветската наука II техника,
позволиха нашата страна пър-
1.1а да прокара път в НОС)!ОСа.
Пущането на първия в света из
нуствен спътник на эемяга от
Съвегсиия съюз откри космиче-
ската ера за човечеството. Съ
ветски човек пръв извърши 110·
лет в носмоса II пръв излеэе о
откритото 1<ОС)111ческо простран-
ство. l{осщ•чес,ште иэследвания
поведоха не само до нру111111 па-
, чни открития. 110 11 ?-.-Ъ)< еъще-
.твс 1111 практически ре г, лтати.
конто намират все по-широко
приложение.

Немалко значение за разви-
тието на отделни направлення
на биологнчесната наука имаха
такива постижения на съветсни
те учени, като създаването на

Любимите месещ,

Ленин високо с ценял ру-
ската класическа литература.
ООича:?-е да чете Пушнин,
Лермонтоз. Некрасов, Тол-
?;тоi!, Нернишевски. Бил "
запознат II с немската лите

книги на Ленин в последните

рагура. Най-четени са про-
изведенията на Гьоте и Хай-
не. Ле11и11 е четял Виктор
!Oro. Той е дал висока оцен-
ка на романа „Огънят" от
Апри Бврбюп

на живота си, эече тежко
болен, Ленин е обичал да му
четат • ?Jопте универсигё-
т11", Салтинов Шче:1р1111.
стиховете на Демян Бе:1,111
и разказите на Джек !1011-
дон.

учението .л висшата нервна
:t<.Фчrст. J,,1(.,()Tttтc го ??·: ,sн..:·щ-
-,нt )t биохимия JI,"\ ?)J?T,."l11ЯTa,
no химизма на дишането.
Трябва да с110 .,?, . " още з:1 , .•.1
р?(;о1 пата 11а Пj)alt 1ИII? I' I 1·.!i,·
сическата генетика II селекция,
rаботнте по агрохимия II почво-
пнание, по сво.1юц1101111а морфо-
логия, паразитология. эа изуча-
ването на растителнип II живо-
тиисгия свят,

Големи у(..nехн, достигнаха у
нас общесгвените наухn, раз1111-
внщи се Hd основата на парк-
систко-ленинсната методоаогия.
Съветсьата иноноиичесна наука
отделя n ьрвостепенно Bt111\ta1111c
11а разработнага 11а теоретичес-
ките проблеми, актуални за раз-
витнето на народното стопанство
на страната, за създаване 11а
.латериално-техиическата база
на номунизма.

За разработката 11а ведущиге
проблеми на обществениге на
уни най-важна роля играе ле-
111111ското теоретическо наслед-

•ство. I !)!СТО на Ленин вдъхновя
ва съветсните уче1111 за нов11 11а-

у•ш11 nост11же1111я.

(В съкращение от „Огон!!н").

>дето е живял
·,а rеронзма на съветсните хо·
z1a.

.'1е1щигра:1 11ре.:1лага толкова
't.HO?o забе.1ежителност11 свър·
за1111 с. Нт1ч II с революципr,.
3a·roi·:a. не1,а наii-напред, накто

о 11раJ;ят :.шоз1111а, да от11де)1 11а

а Paamtn· -ю1е близко и nозна·10
о на r.ш;111011и хора no света. Ту11
о ттр"1:зрва "nос:?едната с11 неле-
е га.1н?ст ,зошдът иа първата в
,- 1:стор11ята 11а света социаJ1ист11-? •rссна ,революция. Ето шr в
'"IIDШIIЯ ДОМ на СС)1ейство Еме-
)· .11111ов11, на?шращ се в нурорта.

1- Раз:аш. След юлсннте събития
е 11 1",·сня Време1111ото правиrел-
т сrво упорито търси Ленин. за

;щ го у1111щожи. В та·ш нъща.
11 1oil се c1<p11na на сигурно място
а II още първия ден, уед1111е11 на
!· тазана изписва зна)tе1111тата
т статня ..По.111т11чес1<ото nо.чоше-
t- 1:не". n ноято заявява: .....11.,и
,: 11обсда на военната диктатура
,. донрай, 11.111 победа на въоръ-
а а,е1юто въстзшrе на работн11ц11-
•. те .....

Нае,,ющнте на буржоазното
,. 11рав11те.1ство зас11.1ват търсене-
i*?, то на .1с111111 11 това на.1аrа топ
е .1:, се пре,1ести в едва нол11ба,
а до брег« вз езерото Раз.111в.

Илич
За пред любопит1111те Лен11н с
носач на се)1ейство Е,,елянозн.
Туи се намира „Зе.1е1111ят наб11-
11ст" на вожда на революцията.
Един по-,1алъ11 пън е изnо;?зу-
uав за стол, 3 друr по-rолю1
за :.,аса. В този ..кабинет" Ле·
нин написва историческия с11
труд „Държавата и ревотоцня-
та", 1<а?<то 11 ця.,а поредица от
важни статии, чертаещи 11оли-
1111,ата на парт11ята. И така :to·
бросъвестно изпълнява ролятз
сн на наемен носач, че при
Е,,е.,янови идват другн стопа-
ни. HOIITO ГИ МОЛЯТ да HAI ОТ·
стъпнт добрия работник. след
като 11ривърши тяхната работа.

Дз отидеш з Ленинград и J;a
не посетиш Смолнн! Тук е бил
щабът· на рево.1юц11ята. Ту1;.
i.a·;o 11редссдате.1 на Съвета на
народните но,111сари Ленин под-
!'не1ш з1?аме1111т11те ;щкрет11 за
мира 11 ?а земята. От С)t0л1111
В.1ад11,111р \\.1uч .'1е11шr неnос-
r-<':;ствено ръноводи въстание-
то II го довежда до победен
нраl!. Смо:11111 е боен център на
ко)1у1шст11чесt.ата партия от ,rо-
,1ента, коrато в Русиn е устано-
uена nро.,етарсна д11к7атура.
Тук се поставя началото 1ш
наii-хубавнте традиции на пър-
вата в сзета nро.,етарсна дър-
жава, на нонто н111юrа съветс1т-
те 11арод11 11е ('а 1?;шееер11.111 11

1111>,а да изневерят.
Душевно въ.1нсн11е 11зn11тва

човек II ноrато узнае, че една
от у.11щ11те иа .'lенннград но-
си ю,сто 11а бъ.1гар1111а Дщ111-
тър Б.,агоев. В къщата, къ::tе·
то е 11швя.1 тoii е поставена nа-
,1ет11а плоча с 11а:1п11с: БЛЛГО-
ЕВ ДШ,!ИТЪР HIIII0.'108.

В. И. Лсн1111 щ1 •l-roд11ш11n възраст със ct.eтpn с11 O.,ra.

(Репортажът продължава на стр. 7)

.: .;\(:t:.,.? .;;.-.
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,. ! ·?-1

КАКЪВ
БЕШЕ
ЛЕНИН

• • Б{'IIIC П0,1DIIЖCII. \1рс,1!!0'111
т,,ше i\il ?0.111 . . О11рсд,.. ?t110
Ht! n6нчашс да Jk1Жн.

11-,,rувашс. хубаво с,с· 111,рз;,.
ляше 1;,1 н·ыш11, об11•1а111с „а к.1
Гil НО.1СЛО . . . 0611•/ЗIJIO ЛОВа.
llэоошо 0G11•шше д,, хо:111 110 го
1,ата ..

13 11ero 11я•?аше uа1шср11ост.
прсвзс,ост, ,·тр.11111осп1. тгnтра.?
11ост. поа1,орство.

?!11'11tката 11 w.сст11кулац1111те
блха в1111аг11 11чхшnст111

Л,, JI('(( JM?liJI' Дi\ ('(' 01?1
ll1•.,:11aw1.: Lt: 1, ,д IIJЧI Clf!ll?tl
С'.НIХ

r.,асът беше с11.1с11, 110
не нрсс 111t ·r ,с11. Бар11то11.
Ikcшe.

Гавореше б1,р·10. Гласът му
беше 11зр., 111тс:,с11, не мо11ото-
11с11. Го11орсшс ы111а? 11 с увлс-1?
IIIIC -· lll'З..1BIICl!\IO да.111 се 11ЭК11
.1оа 11.111 беседва 'lс>сто С{' с.1уч
оаше - тон беше щrого C)1ot111
сна.?сн - rотосl1к11 се Ja 11:itmз
ванс, да xo;i11 ti'\ cronтa II шсп
IIC cт;,TIIПTD, 11а11р11•1ср, J(ОПТО се
ГOTBII ,111 111\ПIIШС.

С.1??\ЩШ!С Ct• (;:) RJ?<)Mr 11.1 раз
ХОДl(а да върв11•1 ?1ЛIIRO,
L ьсrс::ото•1с1111. Tornвa II J\;i 11с
говорн, д.,ва,? му възмс .к11<Я:1
да ct! 11rлъб11 о себе с11 с.,сд
run.1 3.1ПO'IP,i\ ;ia ГOROJ'II nпдро/;,
но, 11Jр.,,11те.1110. lie об11•1а111е
В11е1ШТ!11С B?D}JQCII i:or ,то ??
11ръщ"W" о н 1'( 1 r:•:i сноровс.
д:1t.1,ус1ш, често 61.вз.шс -мр.1•1с11.
,1 ь:1'1...111в, rазстросн ll1111or,1
11с го paзпtnuг't, тоn cau слс;1
TOB.J p331'.-:'18&.1WC вс11•1nо

У ;i,311a, ноm,о 1L111011 В'LПJЮС
го , 1„111?nюuc Cit 110. щ111аr11 ro
оорсшс шеrт?,,, ,o:u

'!{ тсш,· 11соб11к11оса,о бързо.,
'l"Тrшс 11а ) 11. 111110 nJ на 11?,
го. 1111 ro тofi на мене 111шог.?. tftL,
Що •1? c•tc.-.'Je,.,, 11з r11n то,
11а 111юrо заu.1оя.

llai:1шc nрс1111Зс11а зр11т?11:1
nа111!т .'l1щnт,1, стр.111,щ11rе. ре--
довстс J, по?111яше 111101 о добре.'
;\обрс Jа;н,рm,,ше в IJbl.!('ТТa с11
r?од1юб11аст11 or 1111дя11ото ,.

i\l1юro обнч=е прнродатпl
Об11чашс n.,:1111шата. ropa-ru 11

J.1.·сз11т!' 11:i с ть•·цсто M11oro цс
\1UШС 11 об11•1,1шс С1 ,,, TIIIIIICTO на
1 встонете Ila дрсхнтс cit обJ7Ъ
щаше "anr:o етщn,111с. ?11сп11,
•1е му беше 6сзр.1з.,11ч110 кa1n,n
ltBIIT <' llp:!TODJ7Ь?H.1TQ МУ Jl'l.K
11 T!I беше з., IICГO ,•д11а 11су;.об
ш 11собход11ыост.

Об1rшше много :til слуша 1,1у
шка Но от TOD.1 CTp:!ШIIO се 113

?:оряв.1шс СпушЫI:,• ссрпоэ1ю.
Оu11чашс много Ваrнср

licшc чу ,нна ,с11 • Об11'1а·
шс 11an-,,шoro ц1 гу,1ката Об11·
•1ашс ,л и:: •то Onrp;rra
об11,; ···е no сЧ!' or 6"1,ICТII

Стrадnшt от стра?:: а 6: ,с:ъ-
шща.

Об11чаl1 ото • у. прсоб дав:?
щu 11аtт!)(Х'1111с 11a'lpeniaтaтa
с Lсрсд010•1с110t.т. Всеел 11 шсго
BIIT.

в n•ыт.,:!ТС' TCII, Pcan,p:iшc
Gyp10

Са?1окр11Т11ЧС L • J,JIIOГO crpo
ff) <.С OTII С In. :11 себе СИ.
I io ровен то в "ЬЧI\ТСJШНЛ са
моа? ?, , u ?шата 11с11ав11шд:?·
we

i, fLТО б(!:11. WIOГO ра.1въа11у·
&.t,1, It иаш(! рсчшн: 11 NОН!е-
шс .., со с J1d ro Че'Jе

Н, Н. НРУПСJ.АЯ



ЛIЮ днес овичхт,t 111111 ГРАМЛдНII 111ЛС11
от ХОРА 1/А nс11чю11(011
тинвнгн, ТО Р. ЗАЩОТО
нито EДIIII чонь Н В IIC
TOl'IIIJrA llf. Г. О(ШЧАЛ

ОРЛТА ТЛНЛ, нхкто
on нито ЕД/111 '10111 н

оцп Ш I OJIIЩI твогя
I \,1 ТЛl,Л пкчния сттн
'IFШ IIA човгчвството
J.J,111 Jllf' ЩЛСТJIЕ 11

съ шл '\IIJJE II ниноп
!11Цf нв r. 11 \Пl'ADII I 1 ;\
1 \ много IA ОС1,ЩЕ
ствявхнвто 11л тл 111
икчт» ВЪЩ ЩIITE 1101(0
лкння ЩЕ поанхят IIA
ПЪЛНО l(РЛСОТЛТЛ II f>Л
лосттх IIЛ повия
CIIЯT. чксттх з \ С,,:1,\ i\вмпто 11л копто 111•11
НАЛЛЕН111 1/l'F.J\II всич
НО ltA тнзи, ноито С'ГО
як« до ш:rоnлтл 11ю,1
t;Л II М)' пом \Г,\ХЛ ДЛ
IIЛПРЛШI пычиггк С'П,
111!11 11 111'1,В секл тя Х
пвпп: IIЛ \.\11111111' илич
lf.111111

лта:РТ клн
П)'б.llllЦIICT, СЛlЦ

Светипникьт < името
В це1n,,р.1 111 Хасково. срсщ1•

сrр;щатв 11n 11apo;t111111 театър
с ,.аJ1нра юшн:nр111щат.,. нояте
11ro(·r1 „.ысто 11а .Jс111ш. ногаго
11 111 8'С II D отворени О нея не-
11iic1n.cщ1ТO влп зат 11 нзnазнт хо-
• А - ).,ICllll,tll, младеж«, }It'll•
f.1 ,н ср f в- f11tб<.•.'tUJIH J,0?11. Е..11111
IIЛll тат ?.1бър 111110. 11у•111л11 1,1
ТО") ЩО 11ус11<1тn II IIIIO,l,IIKб.1 ху
Х) ёава ш111rn Друr11 ,,,об111ш. лг
почгп 11 с1•11 ,1r11 По рафтовете
н.• 1<1111)1.1111111 1:nт.1, кр гспво 11 с
61(\, l!0,11? лснн. 11СИШТ истин-
cKII съхроннща. Четат се IШlfГII
а; 11,н:-нnта на най-иапестниц, ав-
тори в саетп-« 'IYJКДII If б1,.,1•1р-
с1,11 11.1ас1щ11 Н.шrнте се 1,yny·
IIRT иногс.

Лрс.1 м1111а.1ата година на·
11рпn11хмс I 12 000 лева оборот
IIJ>II план I 00 000 лева оёясия
н,1 оггсвпрничхзтп на к1111жn?1111·
lthт,1 l\lnp1111 Пелгскова. - Tona
означавп. че всичко. което впж-
1t,1те 11n рафтовете се с подме-
1111.10 тр11 ггъти 11 по.10111111а .•.

После l\l1p1111 Пелгенова 11

Озтоворвнчната ua книжар-
r11111щотn Mnp11n Пелтсков»

СЪИМЕННИК НА ИЛИЧ
"' Сн111,т на стария комунист• Защо беше 11зк:1ю•1е11 от гимназията Ленин?
Ill ••an шз I ro,v111? В ст1?•

ш1та I' 11 n.pD1C11 D() 111•11 прлп
р,;11 А II C-t.ЩJIR д 11 к ЫМ

ото 1,н 110 rр.1д•1с '111р11а11 in,:t?
ТО 11111,n, 1 С />0.:ICII 11,:11,XIIO)tllllllТ

оет Явороп, ) •1е111щ11те 1•')1t11c
т11 ct' , rJ1niт 11.1 стачка !1р11ч11
111rre 111 наеха 11 11'11111 11.11тс.,11

д. б1,n.?т 11аз;?6•11110 ni:c11aт11
ОТ 8U/\IЩll11Тa 'J.IДl,f)H:IIIIIITt, )"I<'
IIIЩII

Н11 n? IЩIIIITII OTII •ОО се ,цмс
cro и к 1?3YIIТ 1Т 1?1 репр- '1111·
те а J•JP рж„1111 ощР nporpec11u
111 ?,r1uщ11

0 CIIIIТ'1 .... 111•14n1111к;1 r?.,
.т,.рж?111rrс с 11 е,11111 наб,rт ..:,.,

;;С111 с щ1 1?пто no, епо 111ще Toll
не 1Ы111t А С • ПO\!llf)II С МIIСЪЛ

,, ч? ('.а11111ст11tе c.i се 11ano11,11
• n " рппп а. ,,,,.\.1 ш:.щ\,1то с:11

, - О:ццсt11 11111 ! - r.irтu трос
IIAT!\ 11 •11J111111n.т

.1,11н11! .'1?1nir1 До1,еn1- Лс1111111 - t1t1•1a 1:1то •1с
11 е Н 1,n11.1 11.l 111orЛCIIII IIOЛII

Ul"ftet ннr 1 r, 1ш1 о. аанасяш
11 tt?

• fir 1, ьаи се т ,?al
IU(' n 1:111 r '11·а•111 11 11ос11

те К)Jt го lta t \ rt., Лt.: Нtlt бо.1ШС
IПN ,

Те.·?? с 11 ,pl', , .tрсща· в nn
111ЩК11Т3 щ :1r111111 Д()lfCII с.,е„
1 Cl\ ЩfJ 111),.;. 1 ЦН 11 110811, If()
то.А НГ-· &,.А? t(, 1.? en. nl) реш11те 1еч

Лrnr.,, ,,?, 1, 11m11за от no.111
ЦIIAfA, 111 1.311\J•I Се 1р1,Ща 'J
r1111111 ,.,.т 11a)?1n11:1 че .)1111
··1щ1nt.,. t,.ai!Т с 1?11tнn ;ia го
11 IU!IO'III от п111111а IIRТII :ta 1.0•
M}IDICТll'I ·кз д?11 ·? 11 срон
ОТ Д? 10.:1111111 ОТ I ll'lt.11 )?111n11•

осъ;tсн нn дож11оотс11 затвор
111ic:i 19-IЗ r.. 110 о 11апсчер11ето
1111 свобо„ата. 11а 8 септемвр11
I О 11 r. с освобо;?е11 за да отда·
де CIIOIITC Cll,111 на народа, В
IOICTO Hd народа, тъп както IIШ
011, бор11 се 11 тоор11 неrо·JНят веlltt\ CЪll\fCIIIШH.

Гсорrк КАРАКАЧАНОВ

l't,I 110 lt,tp Tl<OTO
Jt,,. от 11с11•1к11 у•ш.11,ща 11;\

царството! в тях 11ямашс място
з., nporJ>,Jtiш1111тc м,,адсжн. "
още П!НIС111' ЗJ Td"IIB;\ KOIITO бnх, дрь.111а.,н ;ta носят tnteтo 11а
Bc.1111<11n Лс1111н

Hai: с ста11а.10 топа? 8 събрашrте м,· съч1ше1111я саСто1111 щ••1с около час 1 ед11н ltJбpoe1щ само 66 псеодо1111от 1ыб1шст11те 11а Дома ш пол11· \la. За nо·матю от 40 ro„111111Tll'IL'Ct,a просвета пр11 ОК на до111,.11111тел110 станаха нзвсст1111Бt.11 в х?с1:ово. Срещу мен с 82 nceiuo11нмn.
11 топ -.1с111111 Донсn Познава· /lo с;tно с ra,to д1 се открнеJtc се отда1111а. 311аnт ro 11 м110- t;ссцоннмът, а друго да се от·ro хор., от 01,ръrа кнто парт11?11 rооорн 1111 въпроса. ка11 е възработ111;, .,clirop. Но сдnа се, н111та.,. r.anвu е 11еrовата съд·ra ro paэшrтun)t ;1;1 тоnа ка?; t> ба. r.011 мrщс11т11 от ?кнвота на11.1/..:•1с11 на 1шсто на Лс,11111. llm1•1 с1 с11ърJа1111 с него.1110011ят б,1ща с стар11лт но- З« 11ас. бъ.1rар11те. не е безм1·1111t-т 11 бл11.t1,н ш Вас11.1 Но· ·:11а?еш1е фа1.тът, че 11эuесте11 ne.,.iроо-Мнтю До11сu от се.10 Вст !'IIJД от аншота сн Ле11н11 1нr1-J>e11. Toi, 1 11 сд1111 от п1,рn11т? .,?с 11 1,од 11р11кр11nrето 11а бъ.,1<01п?, ·,сте .l{aН'Jo д,1 се 11рав,,· rщ,,liaтa фа?ш.щя Порданов.
11 !II'? 111 I Р)'ДОВС на 1а.,11ч D се·.,,:u. Tof1 с н осноuатс.,ят н,
,слс1шт,1 11арт11R11а орга1111.1а111111

11 кoi·ilтo 1ц 10 110<:0)1р11 1917 r•r?· се р.,ж,,а с1111 тон ro 11ар11ча'I{ 111ш, ••·' нr.1?то на вожда на
nобсд11.11ш руск11 про.1ст,1р11ат
А р,.'РО?ЮЦIIЯТа, 1Jар11ча ro ВЪП·
/JCIЩ IICIIJ>IIЯJIICIIOCТ1il Ila IIOПOBC
те 11 110.?1щ11nта. 11n фаш11?11ра1ште \'ПJ>ilUIIIЩII 11 Y'IIITC,111,,

1\ 11ос11е.

С IIMt'TO 11а .'!с111111 расте' 11
с1•111.т. ll;tЩIT TCll!Kl\ ro;1111111. Ба-
щата. } •1,tcТ1111t. 11 cc11reмnp11flc·
1,uro В1оСта1111с е 11e11erane11. П(I·t,,c се ,р1>ща, попада u :штuора
дъ.1r11 rод,11111. А CIIIП.T pac-re С
11;:,чпе 11а .'lc111111 Toi, е аит11
!Jell рс ICIICT, ята?. Iii! CJ)C,lHO·
ГO/>CKIITC парт11Jа1111, :Ш носто С

на Ленин
11р1т11тl' прода11.1•11т ращnзват за
rо?ямото rь1к:с11с 11а 1111нr11,
с 11,pJa110 със 100-rод1ш111111шта
11,1 в.,n„11м11р 11.,1!'1 Лс111ш. На·
• p11i1cp 1<1111rат1 .Ce'li,Rcтoo
? 1я110011· се с 11зчерпа.1а за 1111·

1ro.шn ,,еш Сьщо така бързо
се „ разпрода:ш ю111rата .Сос·
,ът 111,з11лп11 Лс111111· 11 с б11.,з
110ръча11а uтора 1111рт1ца •• ,ш да
Ct• а,1опо.,н T1tJJCCltt!TO JI.

Ы1юrо ТЪJ)ССIШ е II KIIIIГUT:t
.Б11оrр,1ф11ят,1 11а Ленн11" 650
броl1ы1 са б11т1 nродаде1111 11 са

ПО,1\'•1е1111 още, KOIITO СЪЩО ;totJ·
рс <:с прс.-азат. Го:?я:.t 1111теr,Ас
се проявява 11 К'ЬМ к11иrа\ ..
• Нрупсная за Ленин·.

Н1111ишр11нцаТ1 е nрода.,а ro-
11nмo ко.,11чество 11arлед1ш маrе-
р11n.,н - фототаб.,а. плаиат11 11

друr11.
"!о рафтоnсте II мщuт

да tC llllltЯT раз.,11ч11н IIЗDOl:T
1111 11ро11зведе11ня на B:ia
дtrм11р /1.111ч Лешш: .Двете таи
т11n11·, .Накuо да се npauo1 ;Нра•1нn напрс,, лис ваза?
;1·1,ржаваТJ II реnолюц1111та

Те r.ъщо се м.рсят много през
т?:н1 дн11, "оrато се чества 10n.
1·о;нrш11n11ата на Ле1rнн.

f

П?:с·, ?н:.-.11н1 f1')11 r. 11з?къ.1
с. r.OI\ЪT 1а :-с,·. ;,н?н11е на Лен11н.
За 11ратко време тоl\ се връща
е. Р.·,, 1111. (1 л;>сз 1-?.rш t· ьщата го·
д,ш, ?.il:i.ш11aвa :?11,1 граница н
tt.. ·1 1·;ч1,,·щ1·'° ,? :\Jю11хсн под
11\1 'IC) :\lс1й1·1: C.-1€io 11яколно ме·
t:<:lltt тn:i.i r:;-,tН·тнrа н Надежд.а
liо11ста1тшuв11а l{рупская. 1<0·

• (j

СЕМЕИСТВО
u

ИОРДАНОВИ

Ссорrн Граматнкоп уредник,
в Хасковс.нкя n1yзcn, конто
заварихме ?;рай щанда с к11н·

m за Леющ, е ед1111 от ре-

довш1те кувувач11 11а кuиrн.
Ат. ТОДОРОВ

Сяиn1кн; К. КЕРЕКИНЯН

ЦIIOIIIIOTO Д/lllll!Cllltt' ОТ 1918 r.
11 :i.1 i;ypca щ1 бо.11uе·J11;?ац1шта
11а J1ар11111та.

Прсu1.рщ,,ц се о Но.,11·1111ст11-'1ссщ1, nарт11лт,1 1ш W( 11iп? сu-ц11в,111ст11 111,:in1111c П/ICJ 1919 r.1?нолюц11011111tтr 11,1е11 11·1 :1с111111
11 стn11, цращ1 ?lарнс11стко-.'1е
IIIIIICICa l!p,IТIIЯ

111 11ъ11111111 ?011r?·c 11а Г,Ji lJC'J,t'fUII 1 се 11,1 -5 ::Ю МЗЛI \J Ill I' :111,шrьр Б.ыrое, Jал·
'111 .1111„ 11 тб а .in (С Щ>НГОТ1111•1 11 ?-1 11а11 ce1t )';t,1p:i Thi!, •re, 1 р с 'IT« 1?.1ы111л 11 ?.онтра-рсuо.1юц11пт., ;ia бъ,1е с.,о е 11аHdr 1,л110 11, r трпбпз .,J 01,r-UIN 1 ;шрс,t h"Ь3t т,,ржсст•JОrона 1ro 1) 1111 n • 0<-11ощ 1 1парт11ят,1 стn11а •

1111 с h.:>то ?"Iшс
110:11,хът на .1c1111t1oe •те 11пс11ao..т11rn II до Хасковск:?та napтi1llua ГJJ} па. която С'Ьщо te прсустрощт 11а болwсвnwк11 nо;щ.ц?о, !!арт1tЛmпс чnс11оое ) с11.,с

ПЪРВИТЕ RЕИИИСКИ КЪЛВDВЕ

lllkl,fXCII! ;\lю11.?e11I
Jiu 11рат11те т11 тponJ 11стор11n-та с б?.111 11 чер1111 ръце
Пре;,,, .с:111 о тебе nрсдаза1Eupo11?. 110 н 1шчd.1ото на ве?:аедно :нще слнаа със сuоята съп

р1 r,1 01 n:шш 11 1;pa1i бе;1бро1i
1111те 110.11rцu11 тръгзат 1са тес-
111,, ,. у:11щ11 1, мрака;

Лр11ст11r1шх?е ве•1е. На·::•·1,:,.n1 '>r,,·il- l!р11ст11nыхме.. .:r() or 1;0.:,11 страна на.пrа смп-1/() "" tРоuодата б11с о пас- 11а:а на q.?,111л11ото нме. Бъn1topr1 11\f 1,G то с юмрук· rар?111пе 1;оц11а11Демо11рати снаб·l,11(1 t·тi; Вие? д11.111 J!ен11н с паспорт на nме-L<'це1,,:1 ro йор;?а110011. От та на бы1r1рш1а Яордан Пор-Бъ.,rарня nр11ст11rна?мс т1·1,. ..?нов. На,,онш:ю се Ле111111 да11 nи:11111,н,-с ( T()llт беараз:111чщ1, cit 11)'с11е .бъ.1rарски мустащс,11,· ;1 • ,1)1•;,: •·11•цо от 1е;щ с.11>- с.,е„ което roil II l!аде?нда Но11·•-1- •:<' ,и,·., 1. 8.нднмн:, IJ.11i,. ?1а11тн11оu1?а се эарег11стр11рал11•ю На.1ежда liо11ста11т1111ов11а с? )tюнхенс?:ата по:11щ11n кзто

110 четат 11 щучаоат трудовете
11а Лсн1111.

llpe:1 1919 r. в .Бе,111ота· ttэдава брош?-ра на .'!с111111 - .От
ro11op lfU IICT IIЪПJ>OCit 11а t!,11111
ilЩ'JJllliilliCIOI б)·ржоа·. Тя IIМЗмото: • Рабuт111щ11 11 ма.1011мот1111от с,.,а 11 rрад11ща. c1r.1oтя11all·,е ,·с 110,1 .111,вrето т1 кому1111з-3?а1·

Г!, 11 \ l,JШ npa?11 ШIIро1щ разr.111с,1 "" та·111 брошура
с..;ред ч.1енскnта ?taca на Парr11я
Т,1 11 ('J){',l paбoтtll!ЦIIТ(:, Прсu С1,щ,tтn ro:t1111.i е 11.1.1.1де11n 11 111111.rат.1 .Дъри.авата rt рсt10.1юц1tя·та• 11з.,з1111с 1111 парт11n11ата
сrщнал11стнчt'<:IЫ ынr,нарннца 11nc? tтt11щ,1 n Соф11н. ri1111ra еС 110 IIIIC - R. 1!.11111 ( 11

'
.'Je-

111111) Тн. h.tкто 11 ,1-,u11чарстюоro ;?стека оо.,сст 11а ному1111з-ма· IIJ11rp,ina uанша rю.,я з.,ж11вотn 11.1 Хасковската nартнi\на орrа11111ац1111. Ле111111 стам.111ам,; 1? KOМ)'tfllcт1rтe от Хаско

„доктор по правото Яордан
fТfJрда11ов 11 неговата съпруrа..
Марица".

О. ти Jton мал11а Бълrар11н,
все напред ще отправпш 0'111.

Имаше някога дзама 1'/орда110
?11. мпл1ю1111 сега са те. Има
we някога . . . И аз зная,: не ос
таиа участта нм сама. Те 11е са
oe'le в ед11а стая. а върху цяла
та земя!

11рез 1901 rод11на в декем-
вр111iск11я брой на списаtшс „За-
ря• б11л:? публ11кува11а статията.
„Г. r. ,.критиците" н аrрар11ия
1JЪnpoc. Очери 11ърв11". 11одnи-
са11а с псеnдо11има ЛЕНИН.
Така за първн път на' страни-
ците на рево111оцнон1111я печат
11роэ11учаза името ЛЕНИН.

Всеюt ден нос11 името ЛЕ-
1.инl Ти, Родина, с друго 11ме
11с си. От rод111111 едно зн:?ме
ч?рве110 Т{IОЯ образ като цвете
нрас11. Щом II то11 е търсил за·
нр11,1а в Тi'б и в твоите имена·
110-човечаа н по-мила ставаш
т:?. моя род11а страна!

11 стр.?
.!Je111111 оо. Вс11чtш те го нарнчат с rоля

ма любоо-уч1пе.,. Уч11те.? в тех
1ште революц1юнни борби-бор
б11те нм за създаоа11е на с;?но
11000 беэ?сласово общество.

Пер110.1ът о,, 1919-1923 r.,
ноi\то се характер11з11ра с поема
вето на твърд рево.1юцноне11
1,урс от Лартнята. е II пер11од
1,.1 11aii·мacouo 11Jдаоане на Ле-
111111оnата .111тература у нас по
това време. През тоз11 nери:?д
п страната са 11здаде1111 16 за·
r.,ашш от .'1c1t1111 в orru. т11ра?к
11ад 150 000 екземпляра. Важ·
на роля в nponarnнд11pa11eтo на
1це11те 11а Ле111111 сред трудещиr" cl! ю:а,..;с в партнllният орган „ Раr1опщчссю! зесr1щк"'

1lро111шва11е на уче1111сто 11а
;1е111111 11 Бъ,,rарвя nocтan11 на
прашш1111 бо.1шео11шн11 поэ1щ11и
рсво,1юц110111111те к.,асови борб11
ва трудещнте се п страната 11

11 Хаскоuо. О1<р11.?яше rн II в nо-
сст11сш1111те нм борбн проmв
1.ьрвав1111 фашизъм 11 капнта.,и·
эъ?,.

Т!ш,?о ТRЛЕВ
Стр. б



лов • 11а 6 ь ,, d1кы• 11 рус1ш
Р:)11к 1! JT,1.f\..JIIO 11 I эаглаьиа 11L1

ра U:HЧII 1 ногови П оиавеления
061•10 в 9?3 екэемплвра.

'"'т •·· ч.1.:010 11,1 i,11yap11 т г
< J:,J11.?к11r11a ( нб:1·11_,1( нн с l,>'-i·t;tfi.
?t;: 11,1 \. t;II\•' 111 'tTt:1И 2393 Т J
ма книги от ..Чснин 11 за него-
з.111 жи.ич-н и 1 f!1Jµ\1ecн11 път.
il:1:! 1a••:1•J 1.11,1·, .. ·< 1111те трудове
, n .I! 111c?1tJ! н;;_м·.,т катn послел
•1;: ·р;1 t;J l'(t 1,:t11:•,i1,li-,;J)Ja00, .ДЪJ)
;i·aнai:, 11 рсволюцпята"•• I,aиuu
.,а ,·<· HJ;;,шt'' .. , . .'н?ннн .;.t{)\'•
rap и човек", ствтпите на Ле111111

за пггературата 11 нзьуството
J .\Р'1„11

l[r. ,?н.н1:!а11!г-r. ild Окръжния
HU\1111('T !It\ ;ti,.\JC' Н училишз-
та з fН.J ъга 651:0-:а проводени :-,1110

, чшпгслсни конферспции. ппк
торЕ1111 и дr,:·бон no темите:
.Ленин знаме на нашата епо-
ха·... Ilозназатс ли местата.
свэ.рэани с живота и дейността
на Ленин'!", .Лен11н-арrа1111за·
тор II ръководител 11а воср··.
Твзи инициативи прелизвикаха
голям интерес сред комсомолци
те II ги пакараха масово и по-
активно да търсят II ползуват
бнGлиотената. Затова в Окръж-
ната библиотека създадохме
картотека на най-новите мате- Стефа11 АТАНАСОВ

рнали от периодичните издания. директор на Окръжната б11бт1

отразяващи живота II дейността тена, Хасково

В тру;tнн II щастливи днн Ле
11tt11 винаги пи с небходим еьс
,·1 fY'TO слово, t1.,С' своя ·? дъ:1:Sо
на мисъл, 11 когато прелистваме
Qe:JC\IЪPTHHTe МУ страници, Bit
,,:,i•Jt lt.,•.111'.,,1' .. · ·110 611.'1IIP.11f!C.
;iu.u\JTO 1 ,.. ·?·ь:;тт.? te 1J/ .гогвог
Jl,1 га G 111 J 1 ...

• 1.а 1-с11,·?. \'и?шча
и пегоьэг. иоiшс:еу?11щ :.111•

1,.1, 11с1·овото перо -оръжпе.
•• ?1!)11 J;" ·? н UнU.,нort?·.i?lt ош-:

tJ1.'":11u t • чувстнуэа огромна-
1 с11:1а на Леииновото слово, за

u.1aд,1na1,tc1 Jч1чшцн и студенти.
11аСiот1"1щ11 11 с11е111ш.1ист11. С ,.
;,СТ{.1,1,ят ш.чат неот:tанна изпе
се t;мJ01·,1, ire 11аrнrоnу.1лр11нят
?юr<'Р в света f' В. !!. ·н·11•ш.
l!аnравсннте ияследванип във
фо1ц"11стс на големите бнб.1110
?с,,? но наи-яатсгоричен начин
t1(J:U,pcnя? то:111 факт. Не изос-
? яват II б11б.1иотен11те от 11аш11 1

счръг Само Онръ 1111атс1 G11G:1•

стона 11 эигсжава в своите фон-???????????-
\ ПРЕДСТОЯ:ЩОТО ПРАЗ·

ПУВАНЕ СТО чвтивто ОТ
ДЕНЯ, В КОИТО СЕ Е РО
ДИЛ В.'tАДИМИР плич
ЛЕНИН, тгяввв ДА БЪ-
ДЕ ОТБЕЛЯЗАНО

.
ОТ ЦЯ

ЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО RA
ТО ГОДИШНИНА НА HAR·
ГОЛЯМАТА КРАЧИЛ НЛ
ЧОВЕКА НАПРЕД, КЪМ
ОБЩЕСТВО, КЪДЕТО ЩЕ
СЕ ВЪЗЦАРЯТ МИРЪТ
И СПРАВЕДЛИВОСТГА.
ДЪЛЪГ Е ОЩЕ ПЪТЯТ
НА ЧОВЕКА, ПРЕДСТОИ,
МУ ДА НАПРАВИ ОЩЕ
МНОГО ЗА ДОСТИГАНЕ
НА ТАЗИ ВЕЛИКА ЦЕЛ,
НО HERA ГО ВДЪХНОВЯ·
ВАТ ИДЕИТЕ И ЖИВОТА
НА ЛЕНИН. които РАЗ·
виввики ГЕНИАЛНОТО
УЧЕНИF НА мввкс-вн-
ГЕЛС. ПОКАЗА НА МИЛИ
ОНИТЕ МАСИ ПЪТЯ
КЪМ ПРОГРЕСА И ЩАС-
ТИЕТО!

ЗА _J ТЛНЪВ ЮБИЛЕИ
СА НУЖНИ НЕ ПРОСТО
СЛОВА ЗА ЛЮБОВ И
УВАЖЕНИЕ КЪМ ЛЕНИН
-·НУ.ЖНА Е РЕШИМОСТ-
ТА НА ВСИЧКИ ХОРА С
ДОБРА ВОЛЯ ДА РАБО·
ТЯТ БЕЗ ДА СКРЪСТВАТ
РЪЦЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯ-? -ВМШТО IO\ лвнински-
ТЕ ПЛАНОВЕ И ПРЕДНА
ЧЕРТАНИЯ, С ЕДНА ДУ-
МА, ДА ПРОДЪЛЖАТ ДЕ
ЛОТО, НА КОЕТО ЛЕНИН
ПОСВЕТИ ЦЕЛИЯ СИ ЖИ
ВОТ. НАИ-ВЕЛИRАТА ДАН
НА ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕкъм ЛЕНИН ЩЕ БЪДЕ
ПРЕТВОРЯВАНЕТО В ЖИ
ВОТА НА ПРИНЦИПАНА
ЕДИНСТВОТО НА СОЦИА·листичвскитв СТРАНИ-
РЪКОВОДЕН ИДЕЕН
ПРИНЦИП НА ЛЕНИНИЗ-
МА. ВЕЛИКИЯТ СЪВЕТ-
ски НАРОД, КОИТО ПРА
ви ВСИЧКО ЗА ОСЪЩЕ·
СТВЯВАНЕТО НА ТАЗИ
ЦЕЛ, ЗАСЛУЖАВА ЛЮ-
БОВТА, БЛАГОДАРНОСТ·
ТА И ПОДДРЪЖКАТА НА
ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВОот ЦЯЛАТА си ДУША
СМЕ С ВАС.

РОRУЕЛ квнт
?- I "YДOЖIIIIK, лауреат 118 пгеж-

rдуна.роц1щ Ленинска премия
,.,Jг ?,,срt·:шю1е на мира мсж-
ду народите''

САЛЛИ КЕНТ (САЩ)

-- най-популярният

автор

Ленин
n
D света

1111 13. 11 .1е111111. 11 ги предоств-
·111х11с за 110:1зва11с or читател»
те "'' .,?1щ1111, доклади II по дру

11 Г.ОВО;\И.
(.; НФ!СОМО.1СНIIТС дружества

Г-. ха органиаираии чигателсни
11011ф(•ре1щ1111 .Лсшш - ща:,зс
It.I CeBPt!'>!CIIIIЗTa младеж" Пред
стэз проn?i1,даt1сто 11 11а онръж
на читателсна конферсиция 11.1

c..1,ut(17a т?мч Винторииаш „С:о
въпроса сто оггоэора" в проф
съюзните б11б.11ютrtа1, проведена
от О?р,,;:ашя съвет 11а профсъ-
ю?н ге, прс,,1,з111та голям 1111тс-

рее ;' Y,tзCTll!'ЦIIТt'. които търсе
х1 11: npcc,n111 u nро11звrдс11ш1а
Iii! .1CJl!II'. •

"Y1._·::0?1.?;?11n с Кj'1турно-масо1„n
, о1 pdбot.i щюrо or 611б.1ноте1:11
re 0G;t1,щат в,·е по-rо:пшо ?1„1
ia1111" 11<1 шц11в:?дуа.1ната p.i

GQтa с с111татс.1я н :1а разнрнва
lie 11а .ЧCШIIIOIJOTO нас.1едсТII'>
•,;ю:J б11G.1нотечни внтри1ш, 11·1-

.1ожG11. таG.1а. препоръ'!11тс.11111
• !l!IСЪЦИ II др. BCll'IIIO В бllблt!О
те1ште cera е насочено тана. че
;\а rоворн за Ленин. Защото .'le
111111 съдеше за к?·.1турата на
с,;1111 народ no състоянието на
б11G.11ютечното ;ieno.

Ленински съботници на младежите от Хасково
,,Rому1111стнчесю1ят труд е труд доброво.чен, без 11ор-

щ1, труд, 1rойто се дава без да се разчита ва въз11аграж
де1111е, без ус.чов11ето да бъде възнаграден, труд эарацп
11ав11ка да се трудиш за общото благо 11 заради съэнате.,
11ото (ста11ало яав,ш) отиошешtе към труда за обща no:t·

за, труд, коiiто е потребен на здравия opraJrnзъn1"
В. И. ЛЕНИН

Трудът, от;J.ад?.11 за
обществото 11я??а стоиност. То
ва е оня дар, ноilто вс-ею1 чо
вен поставя в нраката на роди
ната с ясното съзнание, че тя
стаuа по-богата II по-крас1па.
Заедно с тази красота израства
богатството и 11расотата в ду-
шите на хората. С този труд
всеки човек поставя своя ка-
мък в общия строеж на соц11а-
:шст11ческата 1111 род1111а, с иеrо
той осмисля цялата панора?tа
от строителни скели и оrрощш
заводи II я прави почти духов-
на в съзнанието 11а хората. То
ва е началото на оня най-тру-
ден и съществен преврат в е,ъз
нанието на хората, иоiiто не
може да замени. шшаква рево-

.,юцня.
Началото бе поставено в събо

тата яа 10 април 1-920 rоднна.
За неrо Владныир Илич Лен11н
nиса: .Комун11ст11чес1ште събот
шщ11 са нео611юювенно ценн11,
нато фактическо 11а•1ало на ко·
)l)'Hl!?ta". !1111oro ДНI! 11 ГО;\ИНИ
11з?1Инаха от тогава, 110 иденте
на Лен11н за събоnшцнте като
„фактическо нача.10 на номунн
з?1а" не са угаснали. В дните
пре;? юб11лел те още вед11ъж no
казаха своята необходю1ост н
а,,туа.чност. С още no-ro.,nмa
сшш това важ11 за KOMCOMOЛCl<II

те орrаи11зац1ш от Хасково, взе
.111 участие в Ленннсння събот
вик, орrа1111з11ран от ГН на
ДЮ\JС на 11 и 12 anp11.1 1970
r. Необнчаiiно за 11еде.1ната ут

рин Ge оп11ш:tе11пето rpa;ia.
Стот11ц11 "0?1сФ1олц11 поеха път
към народ1111те паркове .Нена
на· 11 .Ямача". Ila пр11111ва на
rн на ДН:\!С за аитнвно учас
т11е в съботнииа се отзоваха
3 200 110?1сомо.1ц11 11 пнонерн от
уч11.111щата II предnр11ят11ята на
rрада. !II.1адс;ю1те превърнаха
тозн ден в празник. Нача.,ото
бе по.1ожеио от но,1со,ю.1ц11те
на II СПУ на 11 аnрнл. С щю
ro е11тус11азъ)t II тържественост
те откриха Лешшскня съ6от-
1111к. В спонтанно въз111ш11алото
съревнова1ше nобед?1те.111 стана
ха номсо"олцнте от дружество
то при ед1111адесет11 .е· к.1ас.
На друr1ш ден основната 1шса
от НОМС01!0.1Ц!I 1а.1л тpy;\OBIIT<!
обе1П11. До обя;? биха почнете
1111 2 000 декара 11 06работе1111
0110.10 30 деиара паркови п.10-
щн. Сре;?ната заработна на
участниците в събот1111ка бе
1,60 лв.

Наравно с rо.1ем11те. в тру-

1(11 от OCJ!OBIIIITC )"ll!.111щa. Те
също пр11rотв11ха сво1rтс тру;?о
вн nо..ар1,щ1 :ia ю611лсn. а събо
пшю,т G<:ше венецът, ноnто
узенча т11х11ата работа. Н,1
11аti-тру;?ннтс )·•1астъ1111 бяха 111

nрат.!1111 1<омсомо.1цнтс от пред
пр11лт11ята 11 yqr,Nllд?111111тa 11.,

града, С f0.1Я\!О CЪЗШIIIIIC 11

•1увство на отговорност работи
ха кож·омо.1ц11те от ДНП .>Кс
но Дшштров·. ДНI! .:i.t1q>", ДII
rТ1отю11сва про,111wм11ост • ден
11 ноысо,:ощното друи?сство • R.1
<:1L1 .1евсю1·

Ле11н11скпят съGот1111к, в ноn
то )·частвуо:,ха но,:со11олц11тс от
rpa;ia IIMd особе110 т,,рп1естве11
с,111съ.1 в д1111тt>. ос.тнващи до
ю611.1Р111шта дата. Номсо110.1ц11·

те ;?.оказа.,а още веднъш, че en
'Jернн 1ia пр111щ111111те 11 11дР11т?

113 .'1е111111, Че OCMl!U:ЛT по_ .1<;

IIIIIICIШ СВОЯ ?!DOT 11 ;\С,10

;?овата 11а;?прев.-?ра участвуваха зов. отде., .Учощн·· в ГК 110

стот1щ11 n11011ep11 11 осмок.1асн11 дк,1с

Пегьр САРДЖЕВ,

(nродължен11е от стр 5).
живял в Петербург от 1880 до
i885 rод1111а. Започнал тук сво-
ята революционна деятелност.
Сьз;?ал една от първите мар1;-
с11ст1ш групп. Организирал 11з·
.111зането 11а нелегалния социа,1-
де,101:рат11чесю1 вест1111к .Рабат·
11111(''. Един от ос11овате.1ите на
Б'Ьлrарсната ному1111ст1i•1есиа
ш,рт1111". Ное Gъ.чгарсно сърце
нюtа ;\а потръпне от гордост,
1:оrато прочете това!

Там,
ПО-СИПЕИ ОТ

СМЪРТТА
I I ето ни в Гор1ш-сс.,о в

П,ЦN(Jс1юв11ето, нъдето умира
щ1i1-nолу.чярн11ят човен на земя·

където е живяп
та. За първн път .1еинн 11два
,yi< през се11те)111р11 1918 годн-
на, за ;ia се възста11ов11 ,· .1('Д
тежкото нараняваие. Toii о611к-
В,! това нрзснво ?шсто II по
врс?1е на отпусна отива ;ta cl!
no•11111e та)J. А от 15 11an 1923
r. за;к1шn·1а туи nocтun11110. /!<!-
r?ренъснатат11 ,работа 11 11ос.1сдст
1111ята от 11:?ранявансто ·1апо•1-

пат да се отразяват на здр1ве·
то )1)' По 11 в почивка тori ра·

6от11 мноrо. въпреки •1е го нз·
:,! ьчnат г.1авобо.111е 11 безсъ1111-

ца. През 1922 ro:tJIJta 11дв.1

111,рватз атана на 1,овар11ата бо·

.1сст; частична п.1рал11за. Вла·
дш.ир И:111ч проявлв.? 11соб11н-

1,оnе11а духовна 11ощ. у;u.Jnтc.,-
1·r, тъгпr1111с II р,1:.11 ост <

1,; 11111·011 ро. :t' , 1 1 11рrыrн о
•1,, >GJ)('Jl"C болестта постЕ ен- i

1tu с? -зснлn Прс ырт 1923
•

r<> 111111 ."Ic111111 t' с по1р.?.1::С111ра·

1111 ДCCIIJt l,p:Int1,1· JI 11 "JаГ)'бЕ.1
речта сп Ton страхотно стра-
да., а CJICД IIR.,0.1. О ·,?:l'lt,I IIД·

Ипич
ва 1100 прнстьп , J Goлccтrd.
Катастрофата настъпва пре;?
1 'J2·1 ro.:11111a На ::!I я11уар11 в
шест час,1 11 ,1 r 1L<<'T 1111•1r11

11«:'черта е,\1ъртта по•1уива на вра
тота 11а ст?пта. където Лс111111

.,с11:11 в 6(..J1; 111аш1с Лснариrе
С<! ОЧ)ДБ ,т. 'IC np!I Т1110811 теж·
но ,аболяuащ 10,1 успява да
эапа щ толно11.1 своя 111ПСJ1с1rт.
l!реэ CIIOH ••• вот .'1е1111,1 е \13ПI!·
са.1 0'!0?0 60 "JЩ18 IOJl!П! 11

CТBTIJII 11 . идва JICIIЗбclltCII
1:;, ,n. l!o ,агочв.? лr,111111сн010
11ача?о. no:t ? .11 .i 11а наето t:ВС-

'ГЬТ DuPlJ'I t:-Ъ ' I O'l)!ШI ЧЗ

Р,?

се·
per ,тз
II? ОС·

010.1?

.. Ат. ХАДiЮШОЛЕП

3.1. АЛОСТОЛОВ
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.ДОШ ЛJITEPATOPIITB свгьхчоввцш литнвэ,
ТУРНАТА РЛfЮТА ТРЛI.ПА ДА CТAIIE ЧАСТ ОТ ОБ
шопголктзгсного двло, .колвлцв И ВИНТЧЕ"
IIA клин вдинвн, оггомви социвядемонвати
чвски I\IF.XAllll3Ъ!\I, ПРJJОЮ!ЩАН В ДВИЖЕНИЕ
ОТ ЦEJIIIЛ съзпагвлви АUАНГАРД IIA ЦЯ,1АТА
PAIIOT/IIIЧECHA J(,1ЛСА. JIJIT?:PЛTYl>HATA РАБОТА
ТРЛПJIА ДА СТЛНF. съставна ЧАСТ ОТ ОРГАНИ·
Зlll'All/\1 А IIЛAlfO:\IF.PlfA ОSР.ДИНF.НА СОЦИАЛ·
ДF.!IIOl(l'ЛTHI/F.CJ.A JJЛP rШJНА

- РАБ()ТА."
В. И. ЛЕНИН

Ян8'о Димов

11роtс111:к? ге в c1,pцern 111у.

ПЪТУВАНЕ КЪМ Л
Jfнll 11"-' жнn•tr 01or) •?"с ,. ь,, Л1•111111 ...
n n•11н· 111r се arfl•ж,1a""·

01 ре1111 1,r •1 · ro,u •r> в11с11но.

Jlo мnм,1·•1 п11 доr.ран да оО11с1111„
1,ltC с1.·н•,.1 JIICЧf8T.1 llil поета
гъс nnллro с rn,1u111•11a 11а вnжд• cтiarм1i1 н ..·р1;tостн.1 п.,.щ?тu
11J'('o6p, ,н л ?,1110 cшrчrru нощ?
fin ,,,,м,с.м ,111 да Jll lfDДOC>I Т 1"111

? с:1111м,ш. еъе r:onтo 11рс;1 сr.рюта
щ,еч1111.1 тnър.l

11 във гнева ona:111
,,nн t111м11"'.1 rн11ur11 с11 доGрот.17

Tona ,. н•,111111! llсловтор11,1 с
;х,орн u п I t.'11:t1t II n ы1 стихове
llр,•дно,t<да ПJll',1cтo II дава Шtt:
на 11с..•11С1?11., r11 още "остов?
JI ко 1r-:•rтo r ъ>r нас дu пр11б.111жаnа
1,li11чa11, 1?nзб11р?е,1 11 познат
l'(Jlt IШICDflf or ltDW.lTU иредепнш
,. 110 дu?1.р, по с11.1,·11, пс-ёогат .

111111 ,ш., ,1;11nor пьт.)·n.а,11.• h'l.t't Лс111111.
11 rrr? l't'Тllr\ n C,10ЖIIIIR пи път
JI }rpnauт l'IH(".1111t.• IШ прояшепн,
о 11n1111rтc 1.р11.1? рвстаг , растат...

Златно Апостолов това дете да д11ш,1 въ 1,1р:11 на
бо.11'11ТС ми гърди?

Шншкавияг огледа за се
тен път ст1111111:nт?i II когато
рсши да си тръгва НЗВС,1
паж сnрн norледа на малкия
портрет. поставен точно 11а;.1

BJ IТПТJ х.гопн I т.л: I :.1
110. ч, таг: о с1<.:,ч11 l(oruтo
с 11 11р 11, пред него в ••1 •

r,оях 1 , 1111 11011111tiш 1t
(\\1111 11 1, 11

Or 110 .IЩIIIITI С !?1
01\н 1,1 троснато 1<83,1 1\11

i\?111 I 11 ·-1,К, шишкав 11

r

Pi$

11;ц
само Ii 1

11 мощ
,111.1

IН.Щ •

• (р) 1)1

Литературна страница
то-на е Ленин

Владимир
Павлинов

lioraтo ,,.,вата поема се пише от поста,
когато 1111аата река 11звнра сред полето,
когато иоввтв ракета лети в небето -
усеща се нввсакъпе Д)"Х'ЬТ 111у светъл,
сашоте вснчно неео 110 света
това е Ленин

• че техни били са априлекнге
тезиси...И а песните за снелнте

• А)'ХО'1
тн всяиогв ще бъдеш жвв

пример,
прилив 1n.,1 свобода II светлннв.

1,tt111 о л,пнн открил па

П. хв хкл
снета.

•
•

М. ГОРКИ Везсм'Ьртек Леник е за !Виждаше той по-далече от във партията жнв е той
Реки 11 11.1а111Rн, н ??:?::

друг. Шарл ДОВЗН
за него бu,оТоА живя, дяша а'ЬЗД)'Х

от нашия век,
8 прозря С мисълта си

в долечк11 сто.1етю1 ...
отворено I u:.ямn кккrа -
тoll л четеше. Четеше я

най-добре,
С погледа си ьннкваше дълбоко
о народа 11 1< човека.

Пuб:tо НЕРУДА

f аташ Всъщност това UC
r. с &r,rnкa p11.:y11h,1 11? llcyc
Хр11ст, "'· .'( ··?\.СШ\ кои знае
огььло or -=?·.1.0.

?lо.,етс ее 111 него! Tol1
Щ? 1111 помот llCI - В \'CЩIOli.1
1 ., 1 at 1тшш 1nня н11.iшс по 1
1 r, с 1.с гр J.1 ... ,{Н( лвойно 1·n
1 • ? 1.ро,н:1 По т.пно ч' СОФРАТА НА ИЛИЧ
рече

11 11,.,.• Gtд?ште ,нrс ? щ Трш,роно сто:1чс. Трст,нша хплG.
т-.н ,t, n:кno;t111tc 11 ..;н,IC;\I. че Co·r от м..11u на снбнреца с.1н11.
р.1110 11.111 1.-ьсrю тон щ?, 1111 по Бnршu 11е стига. Нл?,а квас.
r.юrнс И,ш сс1,10 с ьncтt:na u:racт!

Да110 11 шrru;i;,1011 Кру11сн?я r т11хо надежди
11r 1,11\•trn 11,1 ;ip,·nrтc тихо с?фрuта подрежда.

I :oг.ttu ,11с.шrа
•
пътн;?т,, UJJ.l Тр111:рак11 1;тu.1че. Трстшrю, :,..1вб.

т, 11 1o(\11c1<,tpllтe тpъrrr.rx,1 Dъ111:о с?rекво побед1111ят за.10.
1,ь r с1,нщ11тс. тuт1-0 111?ъф Вънка 1.р1,nта 110 с?1е., бoroтrrp _J11 нещо rrep,iэбp;,rru, п;, 1<,,то rшrroщrя б?·ря, npeдcr:nзna ""Р·
?с обър11а К'l,М ICll Jано Тр11 JICIIO.'IIOЦIIII В СД/10 шеста.
t:111 n ъn 1, стu Едшr :1,•111111, 11 тр11стu зе,111 шества!??--? ? ' '_,_1т_,_1_,_'·.'".·а_э_а_11?-???----?----?--·??------?--------??

; М. ИСАЕВ

•
С Л1•пн11 11зшnт.а (:ПОха 1{pa?11t

nee rrопред
11apnд1trL оков1rrе

lldBpeд
Бадн ЖАЛЕ

11 трошат Симеон Стояноа

Пулс•
Toil n1tжда нpaii or'Ьtrя събрnн11:
се.,m,ьт куба11с1ш - довчера

орал,
•1овснътt о таjiгата заложнл

капани,
със nо.1жската шуба водачът

110 сал.
Защо ли noтaii110 пр11 него те

в.1езт1 са?
Нсую1, те •ryxa 01 чужди уста,

на
епохата

И в знщ\lената ще живееш,
и в nръвта,

\'ЧСШfl:. на:?а·•
Parro 11.111 н1,с110 той ще

1111 noчorrre. c1111el
11 бавно смънна рнсунната

11а I !суса Хр11ста. В рамкнте
на нарт1111ата оста11а еднн ус
.:'itllxt1aт чоnек. с браднчиа tt
?,111rната до каснета за поз
драв дссшща.

От портретчсто 1111 r:rедаше
.1ешrн.

ноято ври във нашите пеи11.

№ii·зс,шнят
ОТ BCIIЧIO! 110 света.
Лу .1с на епохата -
Лсннн!

I'
I

В-ьлно

•
Леинr1 е гръм,
предпещаващ 11а злоrо р

Ал.?
ЛЕНИН обхожда света.
Чер1111 к бели редици -
всички го следват с люб
честват ro всички ез,щц

Лаигстъ

•
Едн11 П'ЬТ canto' ЗОК'ЬСIIЯ
и не предупреди 11авре,1?
n де11я, когато бе ракек
н 11скоше с?1ъртта да го f
Все още със безкръnек
и с ntъка движеше ръкР
н пак пестеше всекп м,
и час В'Ьв полза на стр?
Затуй вреn:Рто безкраi;,
ще . пази паn1етта му TJ;

Вера Иl
.:.)

На вс11чю1 ще11.ю, кото «
свети J

nъзn'Ьрпал на Русия
ntnaДOCTT!

· Фп. АЛБУ
•

Покланям се на рускат:;
рево1

свnляl't шапка - no 11(- ча1• ц? зеi'
Вл. БРОНЕВ(

О, тoii въn вснчк' е, нorr
човешко щаст11е кова-r.
Тъй с нашите сърца се ,
тoii n1ъдрост е, мечта дl
И слово, ща пред нас ра:
и хор11зо11ти, 11 зорн ...

Mtixaii БЕНIОК

Георги ,...таврев

КАТО
ВОДА
и
ХЛ?Б

Ж11nсе Ленин!
И ще продъшщ ?
h'"'Ьi\t Щ8СТ11t::. да во? ТО
Аз зиап -
ще жнnее дотогава,
додето rrnta 1ш света
Са?шпт тoii е
11ст1111ската вечност.
Със нсrо к11е,
хuрати, върв11n1.
Със rrero
uождn ·-
зе?1е,1
11 човечен
като вода 11 хляб
11собход11,1!

*ЛЕНИНСКИ ПЛАМЪК* Юбилейно издание на вестниците:
nЗanp}'Н.CII труд" - бр 7 м II б 7 11..... бр s т,,,110 б

' • " "Р - Р· , ·, apoдeri строител" - бр. 7, ,,Социалистически автотранспорт'
, " v 11ора отttнчесна д'-'111.111 6, 8 и - 3 д б

"
З,1. Апостолов }I( 3. ,

..
1

J ' -
• I· · з?щса \Н\щnлсг?,я: · о рева, П. Иорданова, Ат. Хаджикол

, · :111рянов, . Бож1111ов. Художник - Ив. Шинеров.

Стг1:I


