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1-ОНОШЕСТВОТО
НА
ЕНГЕЛСА
(По случай 50 години от смъртта
му)

На 5 август се навършихв петдесет години от смъртта на Фридрих
Енгелс. Името на Енгелса е нервз-

ривно свързано с името на неговия
велик другар Карл Маркс. Ленин е
казал, че точно тъй, както и Маркс,
Енгелс е бил .Велик борец и учи·
тел на пролетарията".
Те двемвга са поставили основния
камък на научния социализъм. С
други думи, те са създали науката
за построяване такова общество, в
което няма да има унижаване на
човек от човека, където всички ще
живеят щастливо.
Фридрих Енгелс се е родил на 28
ноември 1820 год. в град Бармен
(Реинска провинция в Прусия) в ре·
лигиозно семейство на фабрикант.
Още от ранни години той е показал отпичеващи се способности и
поразително трудолюбие: много че·
тяп, усърдно изучавал чужди езици,
писал стихове и разкази, занимавал
се е с музика. По природа здрав,
весел жизнерадостен юноша, Фрицрих се отличавал с подвижност и из·
дръжливост, увличал се в спорт,
обичал да броди из околностите на
родния си град.
През време на разходките, мом·
чето набпюдаввпо не само приро·
дата, но и живота на хорага. Огром·
но впечатление са произвели на не·
го ужасяющите картини на нищета
и страдания на работниците занаятчии
Разума и сърдцето на младия Ен·
гелс възтавапи против обществени·
те нес?аведливости, против угнете·
нията на работниците от' капигалистите, Разбира се, Фридрих и не искал да става фабрикант. Все пак,
властния и суров баща твърдо ре·
шил да направи от сина си достоен
приемник. Фридрих мечтаел за уни·
J?!:п:.ета, J:10 баща ..му r-с?взел от
последния клас на гимназията и изпратил на практика в търговска кантора в град Бремен.
Не така лесно било да се сломи
волята на младия Енгелс. Работата
в кантората не могла да го удовпетвори. Истински живот той живял
извън кантората, всичкото си сво·
бодно време той посвещавал на са·
мообразование и четене на книги.
Посещавал театри, концерти, и как·
то и преди упорито се е занимевал
с спорт. Енгелс винаги се е поди·
гравал на младежите, които се боят
от вода и се увиват при най-малки·
те студове. Самия той в онези годи·
ни се е славил като добър плувец
в Бремен.
Живеейки в Бремен, Енгелс още
по-дълбоко опознава живота на тру·

цящите се. Неговите юношески пие·
ма и статии са проникнати от смърт·
ния ненавист къ" всяко уrнеrение,
насилие и произвол. С всичката
страст на революционера, Енгелс нэлиза против полицейските правила,
които са царили в Прусия, против
чокоите и пруската монархия.
През есента на 1841 година, Енгелс заминава за Берлин, за да отбие там военнета си повинности пое·
гъпвв кандидат офицер в пехотно
артеперийския полк. Там му се от·
дало да изпита всичките .прелести"
на пруската военна дисциплина. Все
пак, той съумял да извлече и полза
от военната служба. Впоследствие
Енгелг станал изпъкващ военен тео·
ритик.

Жаждата за знания у Енгелса е не·
уморима. Всяка свободна минута се
сгераяп да използва в учение. В
Берлин Енгелс постъпил свободен
слушател· в университета. Най·мно·
го се интересувал от философия. Но
той бил не от тия слушатели, които
приемат на доверие чутото. Не, той
има свои собствени твърди възгле·
ди. След като
прослушал редица лекции на философа Шелинг,
Енгелс излиза с смяла кJ>Итика на
неговите реакционни възгледи.
В една от своите работи през то·
зи период Енгелс надал безсмъртен
повик: .,Ще се борим и ще пропиваме кръвта си, без да мигнем ще
гледаме врага в неговите гневни очи
и ще се сражяваие до последни си·
ли. Нима вий не виждате как наши·
те знамена се развяват no nланин·
ските височини/ Как блестят мечове·
те на другарите, как играят .льчите
no шлемовете им/ Тяхната ръст се
навдига от всички страни, те бър·
зат към нас отдалече, спуск?т се от
гьлвнииитее-под эвуците-на-песен-и
музика! Денът на великото решение,
денът на битката на народите се
приближава и победата ще бъде
наша".
0.g_ед свършване на военната служ·
заминава за Рtнглия, нъба,
дето го· изпраща баща му, който
още не се бил отказал от мисълта
да го прави търговец.
В Лондон, в Манчестер и в други
градове на Рtнглия, Енгелс още по·
вече, отколкото в Германия, бил по·
разен от контраста между нищетата
на трудящите се и разкоша на лор·
довете и фабрикантите. Всичките си
сили Енгелс отдавал на изучаване
положението на енгпийс.еите работ·
ници и тяхната борба. ,,Той е ходил
по калните квартали, където се прию·
гявапи работниците и сам, с очите
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ПИОНЕРИ НА НОВИЯ ЖИВОТ

Тази вечер Тончев се завърна рав къщи. Влезе в всекидневната
и ядосано затвори след себе си вра·
тате. Той седна на стола, сложен в
ъгъла на стаята и сведе глава. Когато другарката му влезе, тя едва не
извика, защото много рядко го виждаше в такова състояние.
Лицето му беше добило цвета на
разгорещена жар. Челото набръчнано, а под него веждите свити, като
на пиян човек. Ръцете му треперя·
- ха в яд и злоба, а хубавото тело,
110

сгърчено и разкривено до толкова,
че тя можа да го сравни с Квазимо·
,.до.
Защо е всичко това?
'fl
Не питай/ Не стига работата, с
която съм претрупан, не стигат все·
нипневните гпавоболия в кенцепарията, ами сега на
Как няма да те
е JIA, как няма да се топиш от f'lъкal

--
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Утре е единствения неделен ден, в
който трябва да си почина, а то
И той махна с ръка.
Тя се спря до него, хване го нежно за рамената и с благ глас му
каза:
Кажи какво толкова те тормо·

-

зи и измъчва?
Тончев стана, закрачи из стаята
нервно, а след това пак седна. От·
прави поглед към жена си. Видя

благородното и лице с слаба усми·
вкв на уста, ръцете и свити в почу·
да и се поуспокои, Заговори. Гпасът му затрептя.
-Утрешния ден е определен за
работа в гората. Трябвало и ние да
вземем участие. Ще сечем шума на
добитъка. Разбирам да се помогне,
но аз който съм rтреуморен толкова
много, каква работа ще свърша?
От 9 септемврнй до сега, ти поне

си

е видял тяхнете нищета и бед-

ствие"-пнсап за него Ленин.

Енгелс не бил прост набпюдетеп,
11 непосредствен участник в
борба·
та 1111 английските работници: изпи·
зал е на работнически събр1111ия и
защитавал в своите статии интересите на работническата класа. Мла·
дия Енгелс е написал гениелнатв
книга .Положението на работниче·
ската класа в Рtнгли11".
Своите отличаващи се способности и знания натрупани с упорит
труд, той посветил на борбата за
щастие на трупящнте се.
Енгелс се сдружил с Карл Маркса.
Дружбата на тези двама велики хора стана с единството на тяхната
воля, жажда за борба, за свобода
на угнетените, за по-добро бъдаще
на човечеството.

Ето какво е писал за това Ленин:
.Старинните предания разказват за
разни трогателни примери на друж·
ба. Европейският пролетарият може
да. каже, че неговата наука е създадена от двама учени и борци, от·
ношенията на които превъзхождат
и най-трогателните древни разказва·
ния за човеческата дружба".
Великото дело на Карл Маркса и
Фридрих Енгелса са продължили и
развили Ленин и Сталин
създате·
пите на първата в света социалистическа държава.
Имената на Маркса, Енгелса, Ле·
нина и Сталина, завинаги са влезли
в историята като имена на нвй-велики борци за щастието на нвро-

-

пите.
Е.
(sа11дvдат
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Степанова
исгорнческнте 111уки)

гора
южнобълга
откри 11 11 2 аса
малкия салон на
Поднесоха при тегв
n·?lla118И
теля на М·вото на ннфор
изкуствата, сьшевренен
вител 1111 Пис11телсю1я еъ
ля Петър Сrьпов; предств
камарата
н11роднат11 култ
Дано Дановски, предс:тав тел н 11
Ст.·Загорскир митрополит; на Об·
лас:тна II инспекция на информаци•·
та и изкуствата и др. мсс:тнн нул·
турни институти н органнзацнн.
На конференцията бяха изнесени
доклади, върху които ст11н11Jt11 еживени рвзискввния,
При пълно единодушие, конференцията решн да се основе копект.и? на юж11обълг11р?нте писатели,
които ще има и свои литературен
орган.
Изпратени бяха псзпревигелня те·
пегрвми до Георги Димитров, регента Т. Павлов, съветския писател Ил11
Еренбург, и-р пр1:дседателя г. К.
Георгиев, председателя 1111 писател·
ския съюз г. К. Константинов
пр.
В неделя, вечерта в ресторант
.България• Облестнвтв инспекция
на информацията и изкусгвате даде
другарска вечер о чест на делегати·
те, а на 22 вечерта радио Ст.-Зегора посвети • Час на южнобъпгерските писатели.
Като делегати на конференцията
от Хасково бяха членовете на д-во
.Изкуство и печат": Пеrьр Маймун·
нов, Делчо Василев, Ив. Г. Пенев·
ски, Петър Г. Сиротов, Х11рал11н Ру·
сев, Б. Марзоханов и F\л. Загорски,
1;111

11
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.--Въпреки
лошите превозни сред· ва от Дирекция храноизнос.

ства, О. Ф. комитет е намерил на·
чин и средства, чрез системните аби·
копни по малките селца накацали
по чукарите на ардинска околия,да

Чувст·

голяма нужд11 от колективен
радиоапарат с аку?1олатор, понеже
·· няма осветление.
Два пъти в седми·
ца,а става пазар, където масово се
държи постоянни връзки с турско· стичат селяни от балкана, да пред·
то население, което брои значигеп- лагаг своите произведения, закупят
но болшинство в този край. Заема нещо от града и научат новию1,
на свободата е напълно реализиран които отнасят в село.
и особенно турците се оказват отзивЧрез радиото и високоговоритечиви и добри отечественофронтовци. лите Рtрдинци поне дв11 пъти през
Липсват превозни средства и на· седм1щата ще имат възможност да
лага се час по-скоро да се открие слушат предаванияга и научат вснч·
рейсова линия l<ърд»<али-Рtрдино. но онова, което става около тях н
Поне еднъж или два пъти в седми· света. Избра се дописник, който
цата да могът арцинци да поддър· чрез дописките пък ще даде въз·
жат културните си връзки и стопен- можност на другите да научат нещо
ски такива с Кърджали и останали· из културния, просветен и стопан·
те градове на страната. Продовол· ски живот на събудилите се вече
Индерскн
ствието е подсигурено за сега и ств- арди11ци.
..............--..-..-.------=--·--------------------.....--знаеш, каква колосална работа е вота е идвал до отчаян11е. В11наги
преминала през ръцете ми. Рtз ис· тя го е възвръщала към ре11л11ост11.
квх с това да докажа, че не съм Трудностите с стопанските комitоtи
лош човек. Исках да видят, че не в които той вземаше участие с на·
съм бил проводник на кръвожадна· рядите и с какво ли не още, в01ч·
та фашистка власт. исках най-после но това го тревожеше твърде мно·
го. Но тя винаги се е прнrнч11л11 на
да докажа, че аз винаги съм страдал,
когато чуя за някой нвпреднвчив помощ и е успявала. Но сега? Ма·
човек, че е пребит в rьмния ад-в лките неприятности се бяха стругrе·
ли и НIIПЛIIСТНЛИ твърде много в ду·
подземието на коменданството.
wата на честния инrепеrент, че ме
Pt и колко много се радвахме, когато чуехме от радио Москва и дру· знаеше от къде да почне, но все
ги забранени станции" 311 победоно· !ТIIK го ПОПIЛИ по рllЗТреао
сно настъпващата Съветска армия лице и каза:
-Скъпий мой друг
и всички други армин, и ломят вра·
га. В стаята, с угасени лвмпи, с плът· ние нямаме ни най
/IМ, ти си прено спуснати пердета по прозорците, да с"е недоваJIIIН.
Не "алко Cl!
м
оrь
минавало,
е
У"орен
пrър?
често пъти и полунощ
а ние с наведени главн над радиото. труди-за това получи н nовише
но ви онИ!I 11оаеuи, конто гннаа
Т11 искаше да го успокои, искаше
с
roд,lflи из 3111'110
,!18 му влее нови живителни wли;
ко то водех
негова
мъка,
рнте,
и
тази
/I.II притопи
нкте, акаа р116о1"11 "ИН11811
чо се чувствуваше безсилна вече.
Този честен У"СТаен работник и те им. Те са иэоставнли
при най·"апките сблъсквания с жи· саоя личен нси.о'Т. Но не
ва се
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на кв. читалище
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Другаrю, вие сте на легло.
)ж!;',И то не от късо време, вече бпиы десет години.
f\з прихапах устни. Разбрах всико и повеждам друг разговор, за
го изведа. от всекидневния му
.
:':Q ивот и го запитвам:
.
'
Научих, че вие сте били един от
8снователите на читалището в Ппо- кв. ,, Борислав". _Как се породи
!див
ази идея у вас и как го основахте
) По лицето му просия усмивка.
?
I
блажени ученически години
\-Ех,
а тогава, когато учех в Пловдив.
О\ за това да не мисля, че пак тъ1 ще облее душата ми. Да ви кажа
а читалището. Един праздничен ден
.рез 1931 година събираме се пред
,дна кръчма в квартал „Борислав"
' Влидимир Зпатаров и Коста Я. Кър·
жалиев, сега покойник. Между цру-

?-

11'!1i1811
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ат като нас. Ще дойде ден, когато
це си почивате всички. f\ко искаме
да се върнат ония черни дни и нощи напоени с кръв, ако искаме да
започнат пак безследните иэчеввния,
глави да се режат и набучени на
колове да се носят из села и градове, да скръстим ръце. Ще отидем
утре и двамата. Ще помогнем спо·
ред силите си. Ще видиш колко ху-

1 баво ще

.,_

прекаране.

Летния ден едва настъпваше, ко·
гаго
той и тя излязоха от малкия си
\
\i.ом, хванали с десните си ръце мре·
>на с храна.
Слънцето ги свари на малкия пло·
ад. То хвърли първите си лъчи,
пръсна ги нежно, и една част от
тях се изсипаха и окъпаха семейство
Тончеви. Макар, че тя надхвърляше
тридесет и петата си година, а той
с пет години
повече от нея, но
сега, лицата им сияеха всред злати·
стите лъчи н те приличехе на две

„r.

гите разговори, виждайки, че нпедежите пълнят кафенетата и кръчми·
те, аз предложих: .Хуб11во ще е ако
основем едно читалище в квергапе"

отдадохме на работа. f\з написвам едно заявление, а Владимир го
отнася в кварталния полицейски уча·
сгък, за да ни разрешат да осно·
вем едно читалище. След разрешението, Коста ми донася няколко бе·
ли листове, накоито аз написван обява с следния текст: .Съкварталци,
посетете събранието за откриване
квартално читалище". Детета на сви·
кване събранието и помещение. f\фи·
wите възбудиха интерес и събрани·
ето беше масово посетено. Избра
се бюро на събранието-тримата инициатори. След кратки слова и пра·
читане устава и правилника на читалището (такива намерихме готови
отпечатани в една книжарница), се
пристъпи към избирвне с тайно rла·
суване на управителен и контролен
съвети. Тогава за председател избрха Владимир к. Златарев, касиер
Коста Я. Кърджалиев, а мене избраха за секретар, библиотекар и дома·
кин.
как набавихте книги и инвентар?
-Още в самото начало на основаване на читалището дадохме едно
утро и две вечеринки. От тях и от
членски внос събрахме средства и
закупихме книги, библиотека и две
дълги маси и наехме помещение.
Книги подариха и някои членове.
Имаше ли тогава ннтерес към
читалището?_
-Голям. Особенно от младежите.
Много в него прогледнаха и станаха факленосци на читалищното де·
ло. Те станаха и добри граждани и
борци. против фtiwжiмa.
-Това е целта на читалището-казвам аз, поглеждам часовника си и
ставам, а Петър Кирпичев така ми
се моли да остана още малко. Той
е толкова щастлив, когато беседва,
защото като го напустна пак ще
остане сам, между четирите стени.
f\ така цели десет години!
Той
.
живее в друг мир, друг свят!
Излазям. Пред очите ми е все той.
Мисля си: .Нима този човек заслужава та1<ава участ? . . . По неволя
отшелник, откъснат от света. Дали
тези, които престъпват сега прага
на читалището познават този, който
го е основал? . . . Не! не вярвам,
иначе те биха помислили за него,
биха му разнобразили живота. Едно
писмо или една прочитна книга
пратенв по пощата, биха го така
освежили, биха нарушили ионотосе

-

на Д. В.

-
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радостни деца, хванати под ръце.
След тях заприиждаха и други хора на умствения труд. Надойдоха и
от други учреждения. Днес те идваха да докажат, че и умствените ра·
ботници могат да бъдат добри и в
физическия труд. В пет часа и пола·
вина, те поеха с песни и твърди
стъпки към гората.

Кое е товв чудо, коя е тази сила
претопи мъката на Тончев, и то
така-изведнаж? Вижте го само каква радостна усмивка цъвти на уста·
та му, какви бързи крачки, канвв
пъргавина в ръцете, в телото ?,у.
Той принасяше от насечената шума
до малкия куп-листник, върху кой·
то стоеше другаркета му и подре·
ждаwе клон след квон. При всяко
идване до листника, те ще се nor·
леднат в очите, ще се засмеят така
високо, че гласовете им се понасят
на дълеко, а тя, след като той и
подаде и последния клон, ще завър-

I

ПОЕТ
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-.Вярно"-отrовориха ми двам11та
·

да
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Къде си, сине мой? Кат скитник пилигрим,
къде летиш над пустите беэкраини,
стихийно устремен с ьс гняв неукротим
на 1<:ървави поля по пътищата тайни?
Къде, о, скьпий роден син?
Към Берлин I
Къде си, си не мой? В унгарските поля?
Край Драва или Мур всред бурята страхотна
на героична оран младе1-нка кръв пропя
и литна като дим дущата ти сиротна?
Къде, о, скъпий роден син?
Към Берлин
Къде си, сине мой? Коварните враэи
в алпийските гори ли дириш в'геине доба?
Залутан ли куршум с ърдцето ти срази
ил в те1-нка, люта бран геройски падна в гроба?
Къде си, скъпий роден син?
Във Берлин I
Антон П. Тоне11

Бакалов" в Пловдив

??----

Брой

Къде си, сине мой?

ри един от основателите
огаго всяка вечер минавах с ом·
буса през кэвртал „Б ори с л а в",
ено впечатление ми правеха
чмите и кафенетата, които бяха
чти пълни с младежи. Редом с тях,
аче, никога не видях да пъпли
рвк и в мвпкото, квартално чигалие. То винаги светеше вечер и ед·
побираше младежите, жадни за
росвета. f\з никога не можах да впев този малък храм на светлина·
, да почувствувам ентусиазъма на
ези пламенни сърдца, защото пра·
фесията ми отнемаше тези ценни
асове, и затова им се любувах само
когато омнибуса минаваше край читаnището. Но все пак аз се интересу·
вах за всички негови прояви като
единствено эапазипо се от посегвтелството на фашизма и пръскащо
светлина всред народа.
Не след дълго аз се заинтересу111х за неговите основатели и исках
па проуча историята му. И веднаж,
тогато трябваше да отида по рабо·
·а в f\сеновrрад, използувах малкото
:вободно време, за да се запозная с
:дин· от основателите му,. прокуден
от родния си край- Тракия, намерил
1
бежище при своите братя по участ
Асеновград и Пловдив. Потърсих
"на булевард .Цар Борис" № З Петър Т. Кирпичев. Вулеаардl Пониспих -си, че той е някъде в центъра
ча. граце; павиран, с бетонни сгради,
ю той 'се оказа б_лизо до гарата, обэасап с трева, кални улици 11 малки,
:хлуnени къщурки, обградени с тел
ши дъски. Намирам търсената къца. Почуквам. Пред мене е стара
ена, която учтиво ме кани да впе1.
На едно легло лежи брадясъл
опусвит човек. Подавам ръка, а
ой ми се усмихва сърдечно и топ·

дума•

За тебе разказват че гониш химери,
че вечно нетрезвен си свирил на саз,
а никой не пита где хлнб си намерил
и виждаш ли всичко със бурен екстаз?
Дали пък, измъчен и гладен, си легнал
терзан от кошмари в безлунната нощ,
най тънката струна безумно оптегнал
на скръб многолика,-без радост, без мощ.
Такъв е животът · суров, безсърдечен:
борба във борбата за къшей корав.
Но, вечно самин и на слава обреченне бой се от хорския присмех злорад.
тИ смяло презирай ехидната клика
и гордо престъпяй напреде и напред!
Назад се не връщай! Живота те вика
да бъдеш творец на правда и ред.
Безумци ще шепна-т че гониш химери,
че време и труд си без цел разпилял,
но ти не унивай, а твърдо със вяра
поставяй начало на нов идеал!
Бор. Марэоханов

Т РАНИ Й Ц И,

АБОНИРАЙТЕ

СЕ

нието му, биха го свързали с живо·
та. Но той заслужава и повече. За·
служава да бъде подкрепен и нате-

сърдце човек.

ПЕГСИ
ъст.

ти глава и ще му се закани с пр
Нов радостен буен смях и той ще
се затича за други клони. Звнарежцаха ново купче, взема ги в ръце та·
ка, че ги носи като букет на люби·
мата си.
.

Настъпи обед. Седнаха на обша
трепеэв. Храната им твърде скрОм·
на, не им стигна. Трябваше да вземат от другарите сн. Чистия въздух
и работата извършена в гората, им
възвърна апетита.
През целия ден гората кънтеше от
весели възторжени гласове. Ехото
ги поемаше и връщаше обрвтно.
Върнаха се късно с песни в гр11д11.
Думите от късата збита реч на техния колега (бригадире н11 групата)
за значението на трудовите бригади,
за труда, обновител на живота, за
отделния човек в труда-още звучвха в ушите им.
Те бяха пак сами в същата
в която бяха снощи. Зепепихв

ст1111,

1111м·

ВАШ И Я Т

ВЕСТНИ Kl

д Е Ц 1\,

купете си нэлеэлата от печат книжка

риапно. Ние сме свикнали дейците

да ги ценим след тяхната смърт. Hel
Сега! Приживе\ Те заслужават това.
Качвам се на влака и той е все
пред очите ми, в мисълта ми. Този
беден, но богат по душа и чист по

3А

В

I

ПЛАИИИАТА

от П. Г. Снротов
като изпратите II писмо 20 л11.
до автора, ул .• Попянскв" № 7
rp. Хасково

...

пата. Погпеднехв се в очите и се
засмяха. Прегърнаха се. Радоста им
беше гопене. Те сега энвехв, а особенно той, че чрез труда, чрез об·
щия колективен труд ицва и нерезривнегв свръска между хор11111. На,
те днес се запознаха с тспковв мно·
го чужди хора, Опознаха се, сродих11 се. Пък нвй-гпаеного-е-хренетв за
цобитъкв на бр11т11 селянин е ос:игу·
ренв. Идощата неделя пак ще отидат. И всека неделя ще ходят, ще
работят всичко, щом е за благото н11
ВСИЧКИ, Колко много ЩIIСТЛИIIИ се
чуствуваха те сега, 11 особенно тон.
Опиянени от споходилата rн roneмa
радост, устните им се смееха в рв·
достна целувка. Тt?зн целу11к11 бе обет
пред идващ11я нов ден, който ще
р11зснпе старите норми н11 ж1111ота и
ще съград11 нови лазурни дни за н:s·
страдалото човечество, че и те ще
бъдат едни от първ11те пионери •
изгражд11не не то:,11 нов радостен
Иаан Г. Пенuскн
живот.

-

Год.1

•

Тракнйока дума•

ПОВЕЧЕ С8ЕТnиид В'ЬРХV ИСТОРИЯТА
(По спучаА деня на народните будители)
В българския духовен 11 обществен живот възрожпенсквте епоха ще
осгане завиивги да блести в исгоринга 11а нашия народ и да показва
пътя на бъдните поколения. При·
помняйки си днес за живота надей·
ците през онова славно време на
подвиг и саможертва, за техните велики идеи и за кървавите борби,
ние откриваме две съществени и
харектерни черти в иногостраннвта

против гиренияга на турците, те се
бориха против чорбаджиите. против

икономическото робство, Ботев. Ле11ски, Раковсни ft останалите дейци
се берихв за освобожлението на
българския народ за попити геското
и социално, културно и иконоиическо издигане 11а неропните маси от

села

градове.
f\ тази истина нашите учени съэнотелно занъгпяввха. Те пРедставя·
ха нашите будители нвто откъснети
от действителността богувдъхновени
личности, които в кипии и мвнвсгири или из горите се борят против
призраци и духове, за Велика Бъл·
гария, за далечни героични подвизи,
за сенните на великите царе и т. н.
f\ чистият патриотизъм на възрожденците те поставиха в услуга на
великобългарските стремежи, на бал·
канския империализъм и в служба
на чужди каузи.
Сега праздиикът на народните будители се празднува под знака на
изяснената научна истина, вярна преценна на делото на възрожденците
и дълбоко осмислена на заветите,
които са ни оставили.
Така ние се показваме достойни
за жертвите, които са дали възрожденците в борбата им за попигическа и икономическа независимост.
и

дейност на възрожденците.
Първата характерна черта е тази,
че дейците не великата епоха ясно
и огкровенно са слагали въпросите,
1<ои10 е трябвало да разрешават. И
един път поставени за разрешение,
нашите прадеди са ги следвали неоткпонно и с постоянство, докато
получат най-добри резултати.
За тях най-важният въпрос е бил:
има ли нещо, от което да страда
българският народ? И с яснотата на
честните борци и с бистрия поглед
на познавачите на действитепноств
те отговаряли: робството, трайното
робство
турско, гръцко икономическо-това на българските чорбаджии е извора на всички страдания на българския народ.
И възрожденците се бориха, па·
цаха и умираха, но победиха.
Втората черта, която характери·
зирв дейците на оная епоха, това е
Борис д-р Пашев
вярата, която са имали в народа, в
масите и в себе си. Те можаха ли
да бъдат възрожденци, ако не се
РЕДАКЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ
уповаваха на силите на народа и на
Редакцията
поканва своите сътсвоите сили. Стотиците апостоли и
и ДОПИСНИЦИ от града и
рудници
хилядите неизвестни герои не биха съседните околии
да влезат в връзуспели, ако чакаха наготово, само ка с вестника. Нека всяко проявпеот вън да дойде освобождението.
ние в организацията, в предприятиеПвйсий, Р.аковс?<и, Левски, Ботев и
в личния живот, които имат об·
то,
Караджата имаха ясни задачи и те·
значимост, намерят отра·
ществена
эи задачи те разрешиха с еи.тусиа:._
жение
в колоните нв вестнннег-бсезъм, достойнство, честност, бистър ки наш културен читател, който жепоглед и саможертва.
работи в духа на вестника е
Вдъхновени от великите принци- лае да дошъл.
добре
пи на Френската реввпюция, които
Всички материали за вестняка
бяха най-напредничави на времето
на адрес: Ре аанция
изпращайте
любовта
към
народа,
и окрилени от
на в. • Тракийадминистрация
и
на
пътя
светлина
по
пръскаха
те
дума"-Областна
инспекция
ска
нвционалната революция против тур·
и
изнуствата
информацията
.на
ците и тяхните помощници-българ·
гр Хасково.
ските чорбаджии, представляващи
абонамент за вест·
Годишния
изостаналия
ориенпо онова време
пв.
ника
е
250
Сумите се изпрагалски феодален строй.
Тракийска орrана
апрес:
щат
Затова борбата им беше против
ду?,а·
Тракийска
за
в
низация,
тиранията, против враговете на своХасково.
бодатв, за братството и равенството,
Умоляват се сътрудниците на ведемократизъм и
за прогресивен
стника ни да пишат къси статии и
икономическо издигане.
Значи, едновременно с борбата на едната страна на листа .

-

-

-
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ЖЕНИТЕ ЭА О. Ф. ВЛАС

Огромно е значението на жен11,11
обществения живот, Като рвботничкв. учителн11, донекиня и майка.
Много добре помним предни 9 се·
птемврий, к II н в о превставлявехне
ние Жените. Мъжете свикнели в те·

11

чение на векове

чувствуват
господари, бяхе лишили жената от
всекъкви праза понижввайки я до
робиня. Жените обаче макар и пишени от обществения живот, нанериха в себе сили да се борят про·
тив фашизъма и реакционнате фвшисгкв власт. Те вземаха наи актив-

на Димитър Стоянов

Видял ли си магаре, читателю?
Значи видял си. Прилича ли магарето на кон? Толкоаа, колкото и
Димитър Стоянов прилича на оте·
чественофронтовец.
f\з ще ти разкажа на теб една
малка магарешка приказчица, а ти
не ми се сърди.
Пасло си кротко едно дългоухо в
Узун д ж о в с на та мера. Пасло
значи и си мислило: .Голяма суша,
слаба е тревичката. Ей тъй да ме"
остави господаря пет дни да паса ...
Но .... нехранимDйко един яхнал магаренцето и му рекъл: .Дий·й" до·
болял го после задника на голо ма·
гаре и дигнал отнякъде един семер.
Магаре откраднал, та семер ли не
ще? Метнал, значи, чуждия семер
на чуждото магаре и потеглил. Ски·
тал ден, два ?1 на третия се върнал.
Върнал се и пустнал магDрчето.

Тръгнало магарето към дома си, но ....
нали било затъжено за домашните
си от радост и от бързане забрави·
ло да свали чуждия семер от гърбD
си, а и семера макар да вижда, че
го носят в чужд двор здрDво бил
вързан и не можал значи, да се от·
копчи. И така магарето и семера
поради разсеяност и невъзможност
станали съучастници в едно и също
престъпление-присвояване HD чужд
семер. Последната възможност да се
поправи греш!lата била в ръцете HD
господаря на магарето. Той бил
страшно наежен и с сериозното на·
мерение да наложи гърба на непослушното магаре, заради самоволното му тридневно отлъчване, но ...
щом аидял новия самар омекн11л.
Магарето поизвило гръбнаt<, а очакване HD могъщите господ11рски удD·
ри, но като не получило такива, раз·

се

участие в партизанския живот.
Много от тях сложиха костите си
по незнайните чукари на Балкана
за изскупване свсбодвта н11 целия
изстрадал народ. Те взеха живо уч11·
стие в изграждането н11 Отечествения фронт. За това новото отечествено фронговско правителство оцени
правилно голямата роля на женете
в стопанския и обществен живот,
справедливо и политическо правил·
но отчете, че Бъпгврия не би мог·
ла да тръгне no новия пътя н11 де·
мократическото изграждане и стола·
нското благополучие без пълното
приравняване на жената. Прокарвене закона за даване пълни попитически права на жената, с право д11
заемат всякакъв вид служба в на·
шия държавен и администреттвен
апарат, са първи стъпки на жената
в новото общество. Въпреки наше·
110

препъна. Ние 11м11 още Al
.че с много трудностн,
предраэсъдацн, много п
дени дори от собствени
з11, особеннс това важи
11

м11йк11, заанг11жира11н

в п

вото, конто оставят своите
ми. С ВСИЧК11 тия трудкоаw
се справим само тогевв, 1<
дем епнинни, сплотени, opr
ни под знвмете на О. Ф„ 38
зиране н11 повече дЕТСКН .д
ВЕ, ГРf\ДИНИ, ЯСЛИ, КООП
ТИВНН СТОЛОВЕ, ПЕРf\ЛНИ, к
биха освободили жените nоне
известна степен от'вериrнrе н11
машното робство и бнх11 ни
възможност д11 заработим MIIIICO
вече и 311 себе си з11 своята
просвета. Ние нянв д11
този тъй важен факт 311 нее, че н
нно от ОФ получихме тия про111
с всичките си сили и средСТ1111
браним ненврушиното боiiно е
ство на ОФ и за изгр11жд11нето
нова ОФ България.
Подкрепим ли единната ОФ лн
пред настоящите свободни нз
ние правим крачка напред з11
ждането н11 един по красна
смислен човешки живот.
в, М11рrарн
11

ПАНИХИДА
Изминаха аве тежки голннн от като зла съдба
любимата 11н с ы1ру1·11 11 маяка

покоси

ж11аоr1

11

Станка. Митева Караянева
родом от с. Лължекьсй-с-Дедеагвчкс

Скъпа съпруrо и мнла мвАко,

Топли са още споме1111те нн за теб.
rоляма е мъката НИ It силпо е Още CTplдlltHeTO

Н

телна съпруга 11 люёяща майка,
Зла и жестока бе съдбата!-Покосила wладня т11 ж1шот-отttе
ти, т111111 невр ьсгна рожба or м11лн маАч11н11 .1111лувкн.
С1111 с11окоnно! Знз11, •,е две сърд11а-11а страдащ съпруг
ба ще носят винаги в себе с11 твоя скъп образ!
От съ11руrьт

Министерството на социалните грижи отпусна 1,000,ОСО лв. помощ н11
тракийската организация Хасково,
които бяха раздадени на крайно
нуждаещите се преселници от Хасково и околията.
Тракийци искренно благодарят и
се радват на грижите, които Оте·
чествен?я фронт полага за тях.

-

?

......................................._.R_

МАГАРЕШкнgт ФАКТ

д11

то задължен11е като мd
кинн, ние не трябва да 1
стврия ОТЪПКIIН път, I
тръгнем в унисон с Вре)!

нежило се с все сила заревDло.
След два дни съседа н11 магарето
си познал семеря и предявил, зна·
чи, законния си иск. Но .... магарето
и стопанина му рекли: .Не, не даваме семеря". Викнал кмет11 узурпатора на семеря и го предупредил
да го върне на притежателя. И понеже стоп11нина отказал да стори
това, намесила се милицията, кояго
повикала стоп11нина на магарето и
го предупредила д11 върне семеря.
Доста скучна приказчнц11, читате·
лю, но ти прощаван. Прощ11вай, за·
щото от магарето н по-големи ма·
гаретl! има по тоя свят. Искам да
кажа, по-голям им е гласа от мага·
решкият. Чул, значи, нашият гол11м
политик Димитър Стоянов за магарешката случка в с. Узунджово и
като подушил, че присвоителя на
семеря е з11 голяма негова радост,
от БЗНС, отворил оная ми тн го·
ляма уста и заревал по-силно от
кое да е м11г11ре, та чак до регенти·

-

те да се чуе:

Нечуван терор вилнее в око·

Митко Караянев

н

ана

дъщер• Злат.'Рвно
J

Издаденото майсторско

на (j.
cвнtiiJd O •

телство под № 27,102 от 13 11 935{
от Пловд. търг. индустр. камара
името Манол Василев Григоров,
гр. Момчиловград. Д11 се счита н
валидно.

ча

r.·
6

?
?
8

лията ии. Ето, арестуван е един
тен земеделец от У3унджово. JJ,o кoVl
га ще вилнее еднолартийната мим
ция? Стига терор.
Чул Никола Петков, че накы
магаре реве и той вдигнал rnua
колкото му с11л11 държи :мре
.Спрете терора! Илн ни даllте 1-.;
решното мннистерст10, ние All
оправим тия мага. ... семе._J
Ето, това е, читателю, маг
кият факт н11 Димитър Стоянов.
когато го 311ПНТIIЛН по повод
други измислени и п р е и.н в че
факти, защо, эн11чи, m.же, 3И8е1е
какво отговорил: .Аз съм
веник, политик н не можете •де
эе тия иещL

държите сметка
Тъй, тъй гражданино, реви
колкото можеш, нама ноА
държи сметка. Напъвай се,
белки те чуе MII.\ЗIIP колю. 1'
и отвъд океонв н11коА де ,е чуе
похвали. Не е чудно.

„

