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Тракийци, работим
дайно за платформата
ствения фронт, ние се
аъзаръщансто 1.:? no
места!

ли всеот-
на Отече-
борим за
rсд, ите

Победата на Оте- ествення фронт
на ;18 ноември е и наша поб ле I

Напред, къ111 нзб,.?:,ателните урнис ОФ бюлетина в ръка, да сив-
жем и последните останки от фа-
шиэма=-врег на свсбсдолюбы ые
народи!

ан·

бе
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Да стоварим нашия t,омрук
върху реакцията

Беше виеме, когато живеехме под но блюдениеп,о на
кривото око на хозяина. Беше време, когато продажните

'\?зищсrп,щ правителства. от вчера, спекулира ха с нацио-" {{lащото ни чувство и чест, за чиито шовинистични цели
Р

• империалистична домогвания стонахме жертва и в един
Jп1риод от двадесет и пет години бяхме принудени на •te-

mupu пьти да напустнем родната страна, домовете си.
Дзадесет и пет години н.а бежанска неволи и черен фаши-
ткн гнет Двадесет и пет години дьлеч от родннота, под
?ужда стреха, изжиеяна в несрета и мизерия, И днес, "о'

Ii гато бьлгарскня народ ликува а демонстрира свободота, I
>s

пвоювана с цената на хиляди и хиляди скъпи жертви, за
" нас тракиица не остава нищо друго, освен да бъдем без-
"' крайно щастливи и радостни: а ония, които ни тепнат,
I«

е · р, O"npei)?-nm-1(1,, t-rm-лtn"u•,er,m-
1

Р
е групировки. на О. Ф, жестоко се мамят, защото ние!

1слtе жилав и изстрадал народ и не можем да останем ня-
tu свидетели на едни събития, от изхода на които зави-
и нашето щастие и нещастие Ние имаме житейска опи-
нает и можем сама да отделим справедливото от пре

, стьпното. За това ние трябва, за сетен пьт, да стоварим
жанския юмрук, чрез бюлетина на 0.Ф вьрху подлата

а на ония, които все още се мъчат за една подла
rесm(lВрация на нерадостното вчера СаА/0 няколко дни ни

)
дел11m от 18 ноемврий: когато свободолюбивия бьлгапски

.J народ ще се изправи, като един. човек, в защита на своята
1 rеобода и независимост, На този ден. ние сомн ще се опре-
щ' дел11,1t далн да се вьрнем назад кьм позорното минало на

какииннния гбашиэьм. или пьк да трьгнем по пътя на
,

дно културно съревнование между всичка свободолюдиви
народи.

Сашо

А'

МЛАДЕЖТА ЩЕ ГЛАСУВА Зд СФ
эащото иска:

Не разтурване на политическите
Младежки боеви О. Ф. организации.

Не арестуване на тяхните члено·
ве и подлагане на нечувани сред·
ноаековни мъчения.

Не нзбиване без съд и присъда.
Не набучване на колове главите на
Н!родннте синове. Не избиване по
rорнте на хиляди младежи партизани.

Не rннене на хиляди младежи по
tлажннте зандани. Не нечувани стра-
?11ня на десетки хиляди по конц-

repl!Тe н черните роти. Не бесен
овнннзъм против нашите съседи
Съветския Съюз. Не диви расовитеорнн. Не разбойническо ограбва·не не на

н шето стопанство и гладува·
Z:

на нещия народ и неговата млв·
ч:· ?е драконовска цензура нв пе-
дн

е. е Реакционни науки и мето·
?е

8 Учнлнщата и университетите.
City

III се бие като автомат и по·
IJJ?? оръдие в ръцете н11 ф11·.._,?,е.

А 3а1Qото века ва се бори за:
ОкРtnване на политическите нпе-

дежки ОФ организации и привлича·
не в тях всички неутрални младежи.
Свободно участие в живота на ма-
совите организации - кооперащ1и,
читалища и др. Свободни младежки
клубове за просвета и увеселение.
Разширяване на политическите пра·
ва. Заемане отговорни места в дър·
жавния апарат. Гимнастически сало·
ни за дъщерите и синовете на на·
рода. Нови трудови договори. Ра-
вен труд-равна заплата. Премахва·
не безплатния чирашки труд. Хигие·
нични общежития за младите рвбот-
ници. Откриване вечерни гимназии.
Кооперативно обработване на земя·
та. Намаляване цените на индуст·
ривлните произведения. Съюз нара·
ботничеснага и селска младеж. От·
криване нв нови гимнвэии. Пълни
демократични основи на нашето
училище. Здраво общественно и
грвжденсно, действително пвгрио-
тично възпитание в н11ш11т11 войска.
Вечна и ненарушима дружба между
българската младеж и младежта на
всички свободолюбиви народи.

Цена 5 лева '

По кой път?
Някой наши сънародници, свикна· е пак плод 11а леше-е попити i: 1<11

ли с нецапечною минало, когаго по грубите домогвания на ичпер 11л1 •
неволя трябваше д.а стоим на стре- зънв. И ДН')С когато свэбсцолюби-
на от политическите борби и нв вите народи се иэпревихе квго r,.1 11

развилите се събития тогава гледах· човек, в эвшите щ? своите ж11 н,1
ме, като на нещо временно, на ев- интереси, ние тр знийци не '10>1< дана стихия, която и без нас щеше да останем вън от т111и борба за епно
си отмине. Днес обаче, ние не мо· прввипно разрешение но, 111ц1•01<11л·
жем 11 не трябва да вървим по сте- ните и ивлцинствени въпроси, 311
рия път, като се зчае, че иконониче- едно зачитане свобопвге 11 незевг ::11·
ските въпроси, националните и специ· моста на малките народи, з11 тях 10-ално тракийски« въпрос се крие, то сенсопрепеление н нирьс р„ ви-
преди всичко, в основата на поли· тие, Ние вярване, че на мир a•n
тикета и политическите проблем?,. конференция ще оъде·1 резбра 1 „тКой ще отрече, че и в миналото великите демокрацнн и по ?IIBl'H 1 ,щ
факп:чески ние не с?,е бил:-, вън сзоято м??:.о, 11 не ;ta се c1<t1rt.• е в -
от партийно-котерийните домогва· чно, като чергар11.
ния на това или онова фашистко Логично ли е тоr1ш11 д11 мнслн"',правителство, к?:то че знае, че наши· че и днес ние трябва д11 се отло, ,1мте орг.аню.:uии бях;? .нс;,1цJ•111·е-'1На ? от rюcлeдНliJI * реwит<!'лен дву ,011в ръцете на 01я11лени фс:шист11, кои· межд)' нашата и сnt:тонне pe.i ц 111то умишлено спъваха културно·про· от една страна и от друг сво u,,,светното издигане на тракийци и любивите народи, коюо ис:к11т д11правилна1 а им политическа ориенти· запазят, пред11 вс114цо, ИС"'орич е; и·ровка. Следователно ние се интере· те де:-1окр11тични з11воl.'вен11я en 1е·суваме от политиката, толкова до лян11 о борбата срещу фашизъм ,аколкото последната е в неразривна действително по креси?з 11 см CJ 11връзка с налионалните борби теж· живот.
не ние и засяга, преди вси<Jко, наци· Трябва л11 то· 1188 и д1<,. D titоналните и малцинствени въпроси останем пак същите слепо.111 1 ст11·които в тогав?шното общество се не:-? неволни сътрудници ,в он? ,разрешаваха JJT юмручното право и които довчера се гавреха с 111щи •ние, тракийци трябваше да бъдем налното юt чувство 1-< честа, >Ja тр11·разменна монета в ръцете на шепа кийския въ ,рос гледаха с о.,ото >JDпродажни шовин11сти, които негаж· грабител 11 се и ?тересуоаже от tdCдахв държавн?я апарат и политиката толков11, до колкото можях11 да >JИза своите груои интер!!си. използуват II nровежд11нст11 от тяхСледователно, ние не сме слепци грабителска 11 Г'ротивонародt а r м11·и не можем, като жив труп, да се тика. Наш1tят път води и ще во,:;ивлачим по течението, което винаги
и всякога ни е носило в тинята на
неве нес;твото и полит11ческо късо·
гледстзо. Нека се знае, че няма н11·
род, който са-.., да е приел нерадо·
стната съдба. Учвст11 на бежанеца

към 01н1я хоризонти, конто щ? 1•,1
гарантир,н своЬодата н прав11т11 ?
един народ, ко;;то н..,1ст111111 JIICЛ} •
жавв едно .......:..гливо бъдеще.

Стаю Кирев

Всички жени на крак
За пръв път в истори ,та ще се

произведат свободните п11рл11ментар·
ни избори.
· За пръв път нне жените ще не·
кажем своята мощна воля за утвър·
ждаването на О.Ф. За нас избори·
те имат голямо значение и вс11ч·
ки жею1 имаме право да си кажем
думата. И трябва да я кажем.

Няма никакво съмнение. Тая дума
не може да бъде друга освен-пъл-
нота подкрепа на ОФ, Защото той
единствен от всичк11 досегашни уп·
равления премахна до основи всич·
ки политичес?и безпревия на жена·
та и защото с осъществявене на
своята програма, то» ще направи
по лен и по щастлив ж11вот11 н11 р11·
ботничката, чиновннчкат11, учител-
и II т а, м II й к а т а и тя х н и те
деца, Фект11 обаче говори, че ние
организираните жени антифашистки
от проф. орг11низаuии, от женски н11·

роден съюз док11Захме, че вървим

твърдо под з11емето HD ОФ. Ето JD·
що сега трябва де потвърднм, че
ние ще н11nрввим ос11чко възможно
за да разясним и н11 последната 11е-
оргенизир11на жена от града и село-
то за значението на тия избори 11

платформата на ОФ, където много
место е отделено за защита и11 же-
н11т11 и майката. Да им обясюtм д11
използуват сво11те гражд11нСJ<и и по·
литнчески права и д11 не остане ни·
то една жена която да не гласува
за ОФ листа.

Всички трябва д11 имаме съзиани·
ето и д11 вървим по пътя на ОФ
без разкика н11 вяра и народност.
Всички жени н11 крвк 38 0Ф избори.
Да превърнем изборите на истински
праздник на народната вот?, да не
позволим н11 реакцията да надига
глава, 38 д11 изгра,qнм с общн ?-
ли• мощна, цветуща, демократична
Българи,?

IL l'liapnpитou



а р то асеки един
п д решителната

еен ри-кога,о ще се ре-
а 11а народ и отечество,

дад своя добре обмис·
н правил отговор.
На къде1 -Към фронта 1111 ново·

то мокр111нч1111 Отсчестве11офро11·
11 вваст пи, която на 9 септем
о упраоленнето не стрвнвтв,
те ка и кървава бо;,ба с на·

uис е-фашисгкиге изверги, или към
фро по 11а гъи 1111речен11т11 .оте•1ест·
вен <,,ронтооскс оnознцня"(? I), коя-
10 н нвики опора в неродните ма·
си, е стреми з11 заеме държавнот1:1
впесг сечо ,t изнлючигепно С под·
нрег.ата IIC външне сипе?

Отечествено фронговсквге власт,
ко то води нароцниге сьдбини от
инето 1111 целокупния бъпгерсни на·
ров, е в откр1па, честна и пойялна
600612 Не стрехуввйки се от сипете,
ит nu-право от безсилието 11а опо-
зиг 1?111, тя я t<81Н1 д11 поведе свои re
кедри, ако 11ма такива, на открито
из о 1•0 състезание, за да се види
нан после на дело на чия страна са
, ародниге наси. И тогава неверую·
шите тоновци, у нас 11 вън, заблуж·
д11в1111н от кликата на геиетовшинв-
та, ще се усерят, че тая последната,
няма под?рспата на народа.

Но, таз .лпечествеио фронговска
о с, 1,1.._нn , вместо да поведе откри·
111 борба 1111 ст ъгпеге на изборното
със е а1111с, обяви бойкот на депу-
твтс < t с 11?бор11 и апелира към !"la·

ро о да 11е взема участие - да не
rта уво въобще, та 110 тоя начин до

пое нгне п ъкяенате с11 цел: да бъде
пом ечене славаге не Отечествено
Фро, овtката власт, като впасг на·
род ta 11 д?мократичнс 11 да я поето·
811 1 1 евъзможносг 311 скпючванею
н11 ед1· 1 почтен и достоен за наро-

• 111 мир.
Ьсйхот 11а юбор11теl-F\ това ще

реч : на 18 11оем11ри-в деня, кога·
то u е се решввв съдбата на цял
1. о·, -ние пр11сп11зани от своите
бл о е до очекване щастливото бъ-
деще •10 България, което сигурно
ще аеице, щом 1111 държавната трв-
пе зе, од влиянието на вьншна на·

• нестен ,, пегко зци, гирги-
11 11p.l

,. щастие на опозицията б ьп-
гв с ия 1111род не ще може д11 на·
r,pa и тове. Този народ, който е во-
ди,, сам оорби 11 войни, преди и
сл д осеобожае 111?то, не е годен за

• Трзкнис <а дума·

НЪДЕ?
твквве низс•. /11'1 бъде С<:МО зрител
и наивен наблюдател 11" ::,:,питиче·
снага СН1ХИЯ, която се готви 3d го·
пямв изборна победа 11а 18 ноем-
ври. Бългврсният народ с борчески.
той знае II може да се бори, а не
да стои като стара немощна баба
лрн огнишето, гогаз когато се кове
съдбата 1111 отечесз ао и народ. То зи
народ, изрестнеп в поли гически ,1

икономически борби, за повече сзо·
бода, за повече правдини 11 по-сно-
сен живот, водил борби и срещу
гъиниге сили 1111 реакцията в послед-
ниге години, не ще свие борческо·
то си зввме на 18 ноември, а ще
тръгне масово към изборното място,
за да докаже своята политическа
зрелосr и своето високо греждан-
ско съзнание, както и готовновтте
с11 да се бори и защити своята на·
родна власт.

На къде? -Към изборното нясге
на 18 ноември. с бюлетина в ръка,
начело на която стои безстрашния,
славния и мъдрия нвроцен борец-
водач, генерал от народа - Добри
Терпешевl

Другият път-пътят на отрицание·
то и бойкота, който проповядва ono·
зициятв, е път към срамното и тъм·
но минало на цанковци-филовци и
компания, който ввднъж за винаги
е отречен в съзнанието на бъпгар-
ския народ и осъдеч от историята.

n. Маймунков

ТУРСКИТЕ УЧИЛИЩА В КЪРДЖАЛИЙСКО
Б .:1,1е ??·: Охэпийсния училищен

инспектор, и на въпроса ни: как
С'! е гпедало до 9 септември на тур·
ските училища от сгрс..с 1!11 чина·
пвгв власт и кач сега Отечествения
фронт работи за подпомаганего им,
ни отговори:

Фашисти ге искаха до изтрият тур·
ското нвпцинствс в България. f\ко
турското насе тение искаше да учи
дец-ггв си, прааяхв се всякакви спън·
ки. В всяко училище трябваше да
има учител бьлгврич. Тоя човек бе·
we око и ухо на управниците npe·
пи 9 септември. Днес с тая срамна
работа е свършено вече. Гурски
училнu.•.а се отваря r и без да 11?1а

учител българин и то о.це в нача-
лото на гопичате.

По рано се назначаваха учители,
колкото се можи no невежи, та да
държат младежта в тъмнина.

След 9 септември училишага се
откриват в всяко село, там където
има повеге от 20 деда. Въпроса с
учителите в тези училища е тежък.
Търсят се те.сива.

Работническата партия и Ремса,
ще задължат свои хора, които имат
право да станат учители, вместо да
стават чиновници в града да отидат
в турените села и таи да помогнат
за просветата 11а турския народ. \

Днес не се прави разпика между
българските учители и турските. Те
заедно участвуват в конференции по
училищните работи и членуват в

Когато демократите бяха нв власт
(през 1Э31 -34 год.)

СВЕНЪРВА

Настанеше ли вечер, иасгъпеше
ли плътен мрак над града, улиците
опусгяаехв. Не смееше човек на ули·
цатв да се покаже, защото тъмни
сянки сновяха с пушки и когото сре-
щнат, Господ да им е на помощ.
Можеше и в магарешки рай да влё='
зне.

Моята къща почти всяка вечер се
вардеше от „ангелите" на г. Герrи·
нов, макар и да не бях активен ко·
мунист в каквато черна краска бях
обрисуван в обшествената безопа·
сност. Една вечер когато моят син
Янко Георгиев (Яги?\ артt'СТ :1 o-:i'o·
вател на няколко тс:атра1 .ill трупи,
отиваше към домът си присрещна·
ха го старши стражара Тонев и дру·
ги полицейски вълци и го питат;

-Къде беше?
-!{азал им, че бил у дома. Нана·

....., ...., .,. """'IIDMПl?IWl-.,? ,.._,ID!!U<,,....?·-s1?=-·r?,"21?.eи;,:..m:a.n:..,,,:;тюrn11>.....i,,...,....,...,,.....,?

т, ата врата се отвори т11хо и
11, младата 11евест11, 1111д11икна

р11. Ням11wе 11икого. Тя пре·
С IТIIИSIT 1:алд11ръ?1. ОСТIIВИ ко·
с вод11 110 земята 11 превита

е се вмъ1<1111 в една от стаите
сачак11. Старата й свекърва Ке·

т 1а nратнч1<11та на задния двор
о we градинат11 и доб11тъка 11

м рмореwе, разпъд11 мал?ите
о влеэл11 пред11 нея. Спъна се
лото, сложено насред двора
вене на маслото и го събо·

о о се ра,ля по земята и
ата MIICIIO се цамбурна в лок·

Петър с11 идеше от нивата.
Кера се зеваика срещу сина си:
Майuн, Петре, дум11м ти, кула·

ръцете, ама НА, не ме слу·
ма цн, та II взе тогава. Из·
MltllOTO и, доде ИДII 8 rpa·

максус, чумата е бутн11ла
o-..,nм,иnnтi". 8 IIH да стане И MIi<:·?а.

на в краката му.
- Петре .... проплака Сребра и

зебоде глава в рогозката: 'lетър из·
леJе навън. Жената стана от пода,
изтри мокрото си лнuе и също из·
лезе на двора. Майка и син си шу·
wукаха нещо в кухнята. Скръбна
въздишка се изтръгна QT младите
гърди на Сребра, като ги видя. Но·
щта бавно настъпваше, но отдавна- години вече, пред очите на Среб·
ра беше заседала още по-тъмна нощ.

Таз11 вечер Петър се завърна къс·
но от механата. Свита в постелката,
с отворени в тъмнинята очи, тя го
очакваше. Вратата остро 11зкърца и
той влезе като се олюляваше. Ритна
я веднъж-дваж и уплашена Сребра
се св11 н11 куп в ъгъла. Нещо заша·
ва в утробата и. Тя добре го почув·
ствува. Един нов живот се роди та·
зи вечер в нея. Обхв111111 я нензме·
рима радост и лесно понесе руrат·
ните и боя. Тя обхв11на с треперящн
пръсти корема си и ост111111 в трепет
ЦIUIIITII нощ. Утрото я зав11ри умие·
лена и вкоченясана от студ. Късна·
та есен беше поларил11 отвън uве·
т,па а малките секснйки. Листата на
rопемн11 аеэир пред къщата капеха,
попарени от сланата. Сребра се на·
днrна от постелките. погпе.цна мъ·

сят му жесток побой. Твойта майка
комунистическа, ще ни избием всич- r=====z=?rria:::»:!::::?===
ки-uялия ви жинс. Вие сте винов· 1

WI
д Е Ц fl,

ни да не вэе?1ем гласовете от циган·
11.

купете си изJ1езлата от ле-
ската махала през последните избо·

?· '<ат к?ижк.а
ри". П Тонев, надут, 1<ато пуяк е 1:
запсrоя1\ёl'Л-пе->11'01t'mКениrе-е>?:-;;€>т--8-.......---.:....
варяйте си очите за нап;:,ед, че този k•

стари? там хлебар аърти цялата ра· Ii
бота в квартала"· )' 1<ато изпратите в писмо 20 лв.

Тогава работническата партия в 2j до автора, ул.•Полянска' № 7

?,ахалата получи 164 гла::а, а те Гер· ?, гр. Хасково
гинооци 124 гласа. Озвер„ни хвана· b:::::::i;.;:::;.:r;;:;::;i?;.;.;;::i:::::::.;::
ха и чирибашията Насуф Какоолу и
го биха толкова много, •1е две сед·
мицн след това го обвивах? в 1южи
и едва се свърна и остана жив.

През ноща дред изборния ден,
събраха вснч!<И цигани и ги затвори·
х:1 в зимника на Стойчо Марчев, а
на сутринта ги откараха насилсrве·

н<а си, простря ръка да го погали
по косите, но уплашено я прибра
в скута си. С ситни крачки се запъ·
ти къ?, кухнята, къдато свекърва и
нещо мърмореше. Като видя Среб·
ра, тя изблещи очи насреща и:- Спи ли се до тоаа време, ма·
ри сънливt<о? Убостннце такава?
Бездеткиньо. Само ни срамиш. f\з
едно време напреш свекърва си ста·
вах и всичко аавтасвах.

Сребра не каза 11ищо. Спря се
при нощковите, провери дали е
втасала маята и започна да пресява
брашното в еди11ият край - зави и
се свят и едва удържа ситото. Ста·
рата отново кресна над главата и:- Мари, ти у майка не си ли жи·
вяла, та да не те научи как се дър·
жи сито в ръце. Я гледай, кулава
жена, брашно не знае да пресява,
та го прави зиян no земята.

Ръцете на сребра се още повече
разтрепераха. Свекърва и я избута
настрани и ядосана грабна ситото
от ръцете и. Петър влезе в кухнята.
Баба Кера го посрещна ядосано:- Погледни, сине, бива ли на
стари години аэ да меся хляба. За·
що ми я доведе тая в къщата ми.
Небива е за нищо, кулава е, сине,
дум11х ти аз, ама на.- Сребро, скоро да отмениш м11·

ма. До гуша ми дойде. Две жени
сте в къщи, а неможете до се спо·

учителската оргш1изеция Ceraнастояваме 1 уреките уч11л11 а
Hitt

станат държавни. Издържан:О да
vчилището и учителите да lie е ?селото и от държавата. 1--,сна се

0
на няк;,лко близки села д• още

w 11ма е.но училище, но добре обзаве д
с здание, където децата д• l!t110

w Н<118
да се хранят, да спят, да учаr
други удобства. 11

Вече в Кърджали е наnрав?но ткова училище. 30 деца, турчета
11-

помачета живеят в проrиwна 11

'" знята,
у чат се, хранят се и се обличат
обществени разноски. За под

118

пома-гане на ?този пансион е под?омог-нала воис?<ата и всички дружесто1а
в града. ОФ r<омитет с дал SOOOQ
лева, чн?талището 40,000 лева, ??-вачн re оез пари са ушили дрехн?е
на децат? обущарите без пари на .
равиха ооущата им. n

Иска се това когто се учн 8 бъл· .

гарс?сите училища, да се учн 11 8

f

·

турсt<ите, но на турски език. В тур-ските училища, да се пре?одава не
само корана, но и с?1ятане, не-?
тория и др.

I
Ние не мислим само за децата.

Миналата година се проведоха 8 40 i

села три месечни r<урсове за изучil'
ване на ноsата турска азбука. Кур,
совете се посетиха от около 900-
1,000 души. ?ова показва, че тур.
с1<ия народ 0011ча просветата.

f\з като човек на Отечестве.Й 1

фронт Ви казвам, че няr1а да пож1
ля силите си за заздравяването ?
турските училища в Кърджалийскс'
за nремахэане на всички труднос11:
н за просвещаване на турското "iселение.

от П. Г. Сиротов

но да гласуват за тях и въпреки т
ва пак не успеха.

Тъкива бяха свободните изрори' н
Мушанов и с-не Гирrинов, които с
га леят кро1<0дилски сълзи за стар
та песен на нов глае.

Георги llенев-хлеба

годнтг ..... Хайде де......дигна юмру,·
'11

си Петър и сви вежди още повеч·
;1

Сребра превита с мъка згся бра
'

ното. Свекърва й продължаваше н

. П
I

усмива кекавщината И, етър хапн,,
два·трн залъка и побърза да из

rf'зе навън. Денът беше слрнчев, ?1
бав, забравен ле,ен ден. Пчел ;.
бръмчаха край къщата и жадно ·r

пиваха нектара на последните
ни цветове. Сребра шеташе из д

ра, мълчалива с тъжни очи. Свео<

ва и викаше по нея, ругаеше и:·
щеше. Петър не се завърна за о

Бе отишъл на нивата да оре. К

видя това Сребра отряза парче х

присипа ядиво, зави ro и се on?

за нивата. Още от далеч тя го

на. Слънцето го озаряваше 11

като някой великан размахваше
роко ръката си и пръскаше зла

то зърно. Като наближи Сребра
се усмихна. Той я погледна
диwком.- Нося ти да хапнеш, Петре.

се обади кога тръгваше.
Тя сведе очи.
Петър нищо не и проговорм.
Сребра примига срещу него

чака малко и се обърна rыкно

з11д и тръгна.- Чакай, искам д11 те питам

ЩО - чу ГЛ8СЪТ му ТЯ И се- Пеr години как сме
тъй ли веднъж не се отвори



з
Ком,нтар на n1umиRma-- - ?--

Тракийска дума

ъи гго-в.обтзи нвг.з.е.аиг
ка wonse да се харяктерианра иоложение 10 c.,en квго грима га външни

на Аиг.шя, Съве гска Русия 11 Съепииениге шати се изказаха в nубл11•1·
11 коиго „t три ма та 1101 -тлелно изразиха нл лежпата cit or постигане 11а

1,111tото разбирагелс гно межпу 1 рите велики сили -110Се.штелкн.
,111en1tc Бърнс II Чарнесr Бевин от една страна заявиха, ч? 111но Америка,

..-?,,я ще прелприемаг, каквито и да б.,,,а ?" ьнка н югоизгочна Европа,
f I б,1J1а насочена 11р11?0 или ?осuен::._.с?ещу Русия

доуrа страна, Венчпслав Moлoron в речта си на 28 голишнината от
"'аск? ,а революция Эd1111и, че Съветска Русия ще даде всичкия с11 принос
,аrе.11нuто разбираэ елсгно между съюэн1111111 е, за да може па се процъл-
..,.оенноrо съгрулничес гво и да се 1111ме11т11ра по-алраво мирът,

,сзсаорно, иаиаленията и на тримата външни минис гри са в състояние да
;,т пОJ1нr11ческата атмосфера, ала само с хубави пожелания 1111що не се
, Тр,16ва па се прис гъпи към вела. Човечеството жааува елин траен и

мв )1111' н ако на дело не се постигне 11ст1111еко разбирателство между
цмте, песимистичните констатации на Уянсгън Чърчил в Камарата на об-

.е она ден, че "днес почожение 1·0 е по-малко усиокоително в сравнение от
м 1919 гоц.• и че .на:н?то поколение не е още сигурно, че ще избегне
трtг.? воина•, -ше се окажа 1· пагубни за нетърп. народи
Jpyr, обаче, по-страшен аргумент за попобряване на положението е декла-
;t на М элогоя, че СССР има най голямо желанне да се постигне разбира-
о по да.1еконзrо гни ге в ьпросн. По балканския в ьпрос и изобщо по проб-

.се ,а Югонзт'>чнu Европа, МоJJотов не спомена 1111ш<), но се разбира, че
111 rъripoc11 ще се постигне споразумение межау трите заинтересовани сили.

Попитикус

напред към мирната победа
(.O.nen към спавните първоармеийци)

Напред към урните другари!
эе честната народна власт
реuJителния час удари
да г.устнем честно наший г.лао,

Със бомби шмеиэоои и мини
сразихме ний коеаонии враг,
всред огън пъ"клени каотини
зr?ихме там О. Ф. байрякl./

Днес няма бомби, кръв и мини
свещенна ни зове тръба
в безкръвен бой със б-олет ини,
напред във мирната борба!

- ;::.., Нап12,f:Эд К?М-?ТЕ?,....gQУ-Гари,
да срин&м таз срашисn<а смет ?- -
със нейните приьоми стари:
грабен-1, убийства. бои и гнет!

Да отмъс;rим за наште рани,
за нашата пролята кръв!
В бооба с фашистките тиэ ани
готов съм пак да падна пръв!

К ьм урните -фашистката голгота!
Към урните - в беэкръвний бой!
Да дойде мир и правда в живота!
Напэед към урните под строй!

Петно f\нтонов

в-......- - ........,.Царството божие е в нао
fie съм аз, граждани, от ка-

нонизираните православни хри-
стияни. за да вярвам в царство-то небесно, отредено само за
праведниците, нито съм лвко-
верна бабична, за да се страху-
вам от разноликия образ на
дявола, който раэбьрква горя-
щите пещи в Огнената геена и
подлага на вечни мъки неразка-ялите се грешница ...

И аз с1,м нещо, което ерети-ньт от Соана на Хауптман,
И все пак, днес взема.,11 поводот една евангелска мисъл, коя-то се занимива с царството

божие.
Впрочем. нека си зададем и

ние въпроса: кьде е царството
небесно, ньде е царството бо-
жие?

Правоверните канонизирани
християни отговарят:

=Царстеото божие е на не-
бето, което ще рече. царство-то небесно е при Бога!

Аз С'Ъ.Аt, обаче, склонен «ьм
скептицизьм, граждани, и за да
бъда верен син на своето време,
вьзразявам и твърдя с своето
убеждение:

-Царството божие е тук,
долv, на земята, посред хора-та! Тук Р адът, тук е рая на
живота. Защото ние сме сино-
ве на земята и нашите корени
са дьлдако внедрени в неините
органически -глъбини.

Та защо ще трябва да тьрсам
другаде царството божие? Да
zo 1111,оси?, някъде из небесата,
-много трудно ще го намерим)
Безбрежнн ti необятни са небе·
сата, а ние не смеем и не мо-
жем да направим ни крачка, за
да се отньснем от майката зе-
.,11я. Ние сме орли, с причупени,
и простреляни криле, ние с.ме
като малнн сладкопойни пти-
чки, затворени в тясна клетка.

Тук е царството божие, гра-
ждани, тук, на земята е цар-
ството небесно и тук ще тря-
гва да го търсим ний,

flo то не е ни в' облаците
надземни, ни в ефира лоэурно-
чист, ни в дебрите хайдушки-
горски, ни в задгробния мьртав
свят.

То не е в парите, н и в
силата,? ни в лъжата и

измаматt1, н11 11 ttOlltlpcnuю?11 nodлocmma, н11то 11 2/IIUICпо жалкото всеttиди111е, на Izрамои,асните ttpяnцu на mu?пата, нито n&к tJ m11X11me „а.литви и е&зерцания на отшем
HUlia.

Царството божие е в Hcm814нати, 1?apcmt1omo небесно и 4правдата!-В истината и tJ npa1Jдam11•които живеят в нас, зарадlf,които ежедневно пием от zap.чивата чаша на живота II за4
ради които сме zomotJu да оти4
де.41 на Iолzота, да uзzopriм на
клада .

Затова е правилно, zражданr?.
да се каже.

-Царството t;ожие е в нас/
И затова, като Анри Барбюса.

и ние можем да кажем за себе
си.

-Н11е в11дяхме Исуса/ Той ни
се откр11 в красотата на исти-
ната на правдата и свободата.
И ние го об11ча.ме m&ti ка1tто
oбu'IUAte истината, притис1tаме
го до сърдцето си и, a1to потри-
бва, ще 70 ост?орва.ме на друzите.

Аполон

Предизборно женско събраш в с Вомвод?t-
во-Хасковско

В с. Войводово, Хасковско, което
има много турско население, се ус·
трон предизборно женско събрание.
Събранието бе посетено от множе-
ство селски жени, включително и
туркините, които за пръв път посе·
щават събрание. След к11то друг11р·
ките от града се изк8.Зах11, дум11т11"
взема местн11та туркиня Лейля Юсен·
нова, к о ято н а с в о я роден
език говори з11 придобивките, конто
нов11т.!! ОФ вл11ст д1ще не малцинст·
вата, гарантирайки им пълно р11вен·
ство с ост11н11лото н11селенне. Туркн·
ните я изслушах11 с голямо внимание
и единодушно дадох11 съгласие?о си
да подкрепят в изборите вл11с•·т11.

С. Георгиева.
Царвули эа селото
в грижата сн да се задо11оли HII·

селеннето .; обувен м11тернс1л Дирек·
цият11 н11 разпределението е дала
н11режд11не д11 бъдат отпустн11ти и
раздадени на н11селеннето 65,000
гумени ц11рвулн .

.,...,, ..,,,_ """"..,,..,......,...,_,,...,.....,......,,,.,.,?aшas,...,..,.=n?·nRмn==!!:l!l....,,...,..,.,.181_....:1"1:1J1:,_...,. , ...
,, . '? к1,

111 уста да н ре'!еш "маr10 ' ак·
щ прави, та като животно я гле·
„ и все мълчиш. Вместо да я

1
·?ечещ към себе сн, да и мин?

,?та, че си нямаме рожба от сърд·
,

1 все мълчиш.
ебра извърна очи, погледна го
брала мъка и нищо не каза.
тър се ядоса, кипна, целия по·

аеня и се развика:
Ще те претрепя и пак ще от·

Р• tазн уста. Мама е писнала от
е вече и ако не са хората, от·

вн1 щях да те пратя при майка
на село. Да ми упостее любовта

,
то те взех тогава. Сляп бях, да

а,х, че ще мъчиш клетата. жена...
какво се надголемяваш?.. Не се
виждаш, яловице, такава... и той
ахна с ръката си.- Петре, недей! Детето....-изви·

,,,,.Фещу него Сребра, к11то се на·
За да не я уд11ри по корема.

Р се стъписа и изблещи очу·
очн:- ?то'? Какво думаш, Сребро?тето,
д?, Патре, то е жнво, ето тук,

чун го добре. Все иск11: да тн
1М тн в нъщн не се запря,н ttдaaw всяка вечер, а преди в

1111tt не влизаше,- издума р83·
п....? Сребра.· ..,"I' • приближи, о'бви ръце

no J>alleнeтe и, притегли II до

себе сн, впи очи в нейните и за·
шепна радостен:- Детенце, мое дете ...след пет го·
д11нн, Сребро, първо лнбе, прости
загдето бях толкова груб с те5е. И
мама беше лоша с тебе.- Небива, Петре, да говориш за
нея....стара жена е, всичко и е кр?-
во, но сега вярвам, че и тя нато те·
бе ....устните и едва се движеха и
недоизказаха думите.- Да сн вървим, Сребро, души·
це. Как дойде чак до тук, така?-Ве·
сел Петър запрнбнра работите и
тръгнаха за къr1 вкъщи. Щастието
вървеше пред тях. Те бяха усмихна·
ти и весело си приказваха. Доле при
кладенеца от голямата умора н11
Сребра и прилоша. Зави и се отно·
во свят и седна край синура на пъ·
тя. Петъ;, се уплаши." гр11бна я на
ръце и обезумял от мъка притисна
лицето си до нейното. Сребра отво·

. ри очи н усмивката заигра отново
на устните и:- Нищо мн няма вече, Петре,
често ми става така, от слабост е.
Но то е за мално. Пустни ме д11
вървя, че ти тежа.

-Не те пускам, Сребро. Ще те от-
неса до село на ръце. Небива д11 хо·
диш много. Дурак съм аз!- Снощи
съм те заритал в постелките, к11то
куче. Защо не ми каз11 още снщuи'?

Петър и Сребр11 вляэох11 усмихна·

тн в двора. Старата остана очудена.
Петър побърза да и каже:- Маико, ще сн имаме дете. Среб·
ра е мълчала, ама аз го чух добре.
То шава вече.- Хайде, Божичко, н11й·сетне -
занарежда старата. Па к11жи ма, Среб·
ро, чедо. На устата ти ключ лн има?
Най-сетне, хайде дете да ми писне,
да го грабна в скута, да му пея и
говоря благи думн. Та булк11та за·
що неможа да пресее бр11шното?
Знам си аз. прекарала съм го, лес·
но не се носи дете. Вчера юбърка
маслото, но Сребро от днес 11з ще
го избърквам вече, чу ли?

Петър очудено заrлед11 майка сн.- Снощи, мале, сякаш друго к11з·
ваше, че маслото ....

Сребра вдигна пръсти към уста·
та си 11 NY показв11ше д11 мълчи. Пе·
тър се усмихна н11 доброт11т11 и, по·
гледна майк11 си, закани и се шего·
внто с ръка и додаде:- Я слагайте д11 ядем, че сме
гладни. Булката мн - еш11 и няма!
Дано от сега н11т11тък не бъде мъл·
чаливэ. Иск11м д11 ви вижд11м като
MIIЙKII и дъщеря.- Т11 тя ми е дъщеря, сине, Среб·
ра ли?... о KIITO Сребра HЯMII друга
булка. Не вижд11м лн М1111ъмената
снаха. М11пъм11 каже едн11 дум11 -
CHIIXII и две. и думите и, KIITO ка-
мъни тежки....

- f\ма сег11 го к11зваш - К8.ЗО
Петър.- Сребро, къде беше солю1чк11·
та?-запита свекърв11т11, к11то з11шарl{
с рък11т11 си no р11фт11.- Тук е, мале. f\з я сложих на
софрата-отвърн11 Сребр11 цяла по-
руме11яла. Петър я глед11ше с очи.
конто цяла я иэп11вах11. 611611 Кера
бършеше с прист11лк11та си текн11ли·
те сълзи.- Кажи го още веднъж, булка,
тъй ху611во ГО KIIЗBIIШ....- Кое, мале? - з11пита очудено
Сребра.- Х11. сядайте де-шегов11то из-
вика Петър. Ти, майко, съвсем се
вдетени. Изглежда, че ще си имаме
от сега н11татък и едно HIIЛKO мвп-,
ко детенце н11 60 год11ни. Еед, бул-
ка, стига си шет11л11. Всичко е гото-
во. Сядейте да 11ден, че аз започна.

Умълчах11 се всички. Чуваше се
с11мо сърбането и тр11К11нето на m.-
жнц11те. 311 първи път суп11т11 нм са
видя вкусна. Три усмнхнати ЛИЦ11 са
гле.rаха щастливи, като че ли нико-
га не си 611х11 к113811Н обндна дума.

Н11 покрива гукаха А811 n.u-ъбa-
& ,AIICU-
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ОКРЪЖНО № 8
Драrн трвкнАци,

С1еn.т r1режав1на съаёоносни ани, Шестговишнатв кръвопролитна II разру-
=fDМ!елна воnна завърши с поёевв за обсп111rс1111те свобололюбиви народи начело
f: Съветския съюз, Америка II А11гл11я

Отруленото човечестно авпсчва да отпъхеа с облекчение, 1 [аролите от цял
tаят, особено тези от Европа, които 11э111tт8ха ужасите 114 11011ната 11а соёстве.
'81• сн гръб 11 в 1сха непосревстпено участие в борбата па сломянапе враговете
f11 свобопато, нагрупака бопгг 110.11rri1•,c?к11 опит, днес поемат съабиниге с11 и
f:8011 ръце 11 нсквт да нэгрввят еп,111 11011 соят 11а своёола, демокрация 11 прогрес
С: по-иаяко 11с11рао.111, страявнпя 11 съ.1911 11 повече хляб за nс11•1ю1

llo rоэп път тръгивхв 11арод11 re 11? ёратските саавянски страни Югославия,
'Чех111, Полша, съседна Рояъния, свобололюёина Франция 11 други народи.

То]11 път пое 11 11а11111ят 11а.1ъk, 110 храбър, борчески и свободолюбив народ,
11 or g септември 19•14 гол, прав» 11с11•rк11 усилия па скъса с ярвчното 11 кърва-
,о )111111/10 на 00111111 11 катастрофи. С гордост можем да констатираие днес, че
за ед11а год111t.1 време тоn вврегистрирв големи успехи: приет с н голямото се·
.кеАство 114 саввяпскиге нароаи, като равноправен брат, прнвнато е неговото пра-
во Ае.10 ti от яного пру, 11 118р0д11 11 е 118 път да бъле прианато ОТ всички 113·

ро1111 11 п1 б1,11с 11р11ет н обществото 11а деионратичните народи, като равнопра-
вен •r.1c11; успя АЯ с11ас11 страната от катастрофа tr рааорение II да закрепи сто·
паиствого ?э особени сътресения, въпреки голените 11зп11та1111я на които r.e подложен.

11 сто 113 18 11nc?1op11, този народ е приаован, преглежввики сметните 11а

)lрач11ото Ntшало до 9 сепгеяври rt спасигелният път, който ивыина страната от
?411а roд111r.1 11nc1•1. 118 с11 каже тежката II върховна дуна 11е само по управление-
то tin странага, 110 11 110 кой път ще трябва да нърви, дали ще трябва да тръг-
не отново 1111 кривите 11 ?,pa11111t пъгиша 11n 11n111ю1шл1111 катастрофи и нещастия
110 които 11ска да 1111 11асо•111 черната реакция, укриаа се зад разни опоз1щ1101111и
1·p)·n11 11 гру1111чк11 11 която мечтае да продаде страната наново, варапи своите
.?11·11111 11 11гоrrст11•11111 сяетки 11п11 110 спасителния път 11а Отечественин фронт, кой-
то народа си избра на 9 септември, пътя 11а братство с Югославия 11 вечна
.дружба с 1ш111111 осиоёолител, великия руски народ, който в всеки грулен мо-
а1е11 r безкорисгио 1r11 се е притичвва 113 помощ.

I len11я ёъагарски народ, м ьже и же1111, от 19 год111111 нагоре при пълна
свобо ·1а на 18 1юе11nр11, с 11ъл110 съз11а1111е за ссриозността 11а този исторически
а1011е11т ще вэеяе участие fl иаборите, зашого разбира, че ако на 9 септември
1!144 гол. извоюия снояга снобоаа, навоювв правото сам да урежда съдбата си,
то 11а 18 ноември с участието с11 fl изборите утвърждава иэвоюваните права 11

свобоси, умсшша странвгв до нзлеае от международната изолираност, в която
я баха вкарали фа11111стк11 re праеителства 11а Фиповци 11 Бож11лоо1111, и я улеснява
.111 110.1р111 N<'Жл?·11арод110 11р11зна1111е, като съиостонгелна 11 независима страна,
равноправен ч.1е11 fl общесгвого 11n денокрагичниге и свободолюбиви народи.

I [ри то113- 11011ожен11е, 1111с гракийци, като част от бългврският нароп II то
11aR·11зcrpaAanatn, които прижнвяхче тежкнте иэпитания на бежанство II разруха
J1oc.?e.n1щa 11а 11а11110111.11111те кагастрофи, 11р11ч1tне1111 от прес rъпната политика на
.J>сак1111ата и шониниаьыа, пронежаани от чуждите агенти 11 предатели 11а

бъ.1горск11иr нароа, се питаме: ...гъпе е мястото 11а тракийската емиграция о този
>е:1,Абоносс11 1t?тор11ческ11 момент за б1,лrарск11ят 11арод? Пр11 ошш 1111, които с
своята реакщ1он11а 11 шон111111:т11ческа 11onrm1кa до11есоха три 11ан11онапн11 катаст-
роф11 а бъпгарск11ат народ, а с11с1111а,1но на траки11цн - бежа11ство 11 11е11змерим11
,стра11а1111м? Ilpн 01111я nrr, ко1110 д11ес са си 1tамет11а1111 овчи кож11 11 се пр11стру·
в.,т, •1с 11ла•1аr 11а б?.пгарсюrят 11арод, защото уж "У б11ла от11ета свС1бодата, а не·
1'ВТ 'l)'Жlla '!а tcca "· 11а11111тс •111сто нътрешш1 работи 11 то в нре•1ето, когато ре·
;?к1111мта 11 I 1,1щ11я ,1 Тур1111я 11ска от 11ас тер1tтор1111 11 нeuto rrон,че, 11ска 11з111а-
'Т11 ОК)'ПJ1111я С сnоята rronimrr.:a за чужnа 11амеса, опоз11111шта подпuма1·а ирагове·
те 11n бъкrарскr1ят 11вро.'\ 11 ca,ra става пра r 11а бъ.1rарск11я r народ, 11 предатели
1ш rp1ю1nc11ora ещ11·ран11и, защото не само не щ1сп11 за 11ас 11 за освобождение-
то 111 11ашаrп поробена роn1111а-Трак11я 1ro помагат на он1нr, конто искат оку.
11аш1ята 11 11а l,1.nr1p1111.

'

Всеюr честе11 тpaюrncr.:11 бсжа11е11, ко11то ?шпсс час по-скоро д., се n ьрце в
ро11.1111н с11 краn ще отrо11ор111 че мястото 11а трак1111ската еш1rращ1я е само 11а
сrр111ат1 1ra 11роrрес11н1111те с11.111 11а народа, обед1111е1111 в Отечестае1111я фронт, за·
щото Оrс•1сстпеш1я фро11т с11ас11 l,ъ.1гар11я от разорение 11 11арода 01 11.щ11011ално
JIОбстио If 11а11ст1111а, 11ека за мо,1е11r с11 пре11став1ш карт1111а га, коят<• 611 11ред.
став.111?апа Б 1..1rар11я без спас1пст1ото де,10 11а 9 сспте,шр11, бе:1 Отечестое111111
фронт: страната 1111 щеше да бъл? обърната в бое11 театър, раэруше11а окуnо1ра-
11а or 'l)'ждн вoncкrr (каквато е съдбата 11а Герман1tя), 11ашето cтo11a11,;nn II еко·
JIOЩIЧCCKO 11опоже1111е стоr,11111 IIЪTII по-тежко 11 ПО·.,ошо от тона, K()eru t." tera.Ila 18 11oe)lop11, траю,nската с,111грз11ин ще 110:?крепr1 Отечествеrшя фро111:

?-
Jащото Отечестис1111нr фро11r ? за братск11 съюз с южшпе с.,аnя1111;

?. Защото Отсчесruе1111ят фро111 е за съюз ,rежду nс11•1ю1 с:rаоя11ск11 наро·
All 11 вечна дружба с nсл11ю1я Р)'СК11 народ, 11а11111яr двое11 оснобод11тел, коllто ш1·
.11аг11 с з?щнrаоа.1 11 сега 1n11111та11з 11а11111те 11ацrю11ат111 11nea.111;

3. · ащато сд1111стве11 Оrсчсстве,шя фронт се 1ю.1эва с довер11ето 11а Съвет.
с:кнм с з 11 ocтa11anr1re свобо11олюб11в11 11ароп11•

о4 За
'

• ыото 11аеопоr11ята на траю,11скат1 орга111r.1а1шя - сб.111же1111е с вс1t•щ11
с.,аамнrr 11 съюз,ште спавя1111 .,1 р1зрешам11с 111 11а111ю11ап,шгс нъпроси-съв11а11ас основи tте прн,111111111 пеn1ал11 118 nnarфop•raтa 11а Отечестnе11111н фро11т 110 не·
l'OIIТI nншна Н HlllllO/IIЛ/13 110.,11n1кв:

'
· Защото трак11nск1та орга1111за11r1я е отс•1еспuс1rофро11тсоска 11 траюr11ската

е траuня tс1то част uт българският нароп 11е може да бьпс в разрез с же.,а111rя·
та и тежненията на 11е.111я н1111 нароn;

Cera тparcldlcкaт1 е.1111гр1цня е 11рнзоr?:111а да по?ажс 11.1 ,1спо сяоята 110.111·
Т11'1 ка ар1 ост н зо колко обича саоятв род11на 11 нека да се в1,рнс та>?, зз
11 рен труд II творчество.

Тра1111Аскм патрно111, на 18 11ое>1вр11, подкрсr11111к11 Отечестве1111я фро11т, в11с
<qnnaтe no н111-к-ьс1111 11ът към свобо ата 111 своята род1111а !

Да 111и11ее траJСИАската е•111rра1111я !
Да • вее н пребъде братстноrо а1ежду южн,rте с.,авя1111 !

111 С'ЬЮЗ8 Ila ВС11ЧК11 C.1111ЯIICKII cвoбO.'\Olltoб11or1 наро,111 на•1ело
I
Отечес nе11111т фронт!
ИIШIТа J:убаа родИНI Траtсц I

XL 1945 ro •
lle11JU11 1D11ТП а трааlскm .-uaaЦIII

Секретар: (п.) Т. Браянов

Няма свобода!
Да, 11ям11 свобода! Напълно сме

съгласни с .Свободен народ". И кой
няма да е съгласен. .,Свбодата на
личноста не е гарантирана". И... за·
това • Борба за свобода и демокра·
ция продължава". Но кой може да
отрече, че не продължава. Продъл·
жава, защото .От 9 септемврий до
сега няма ни<акв11 свобода", а сло·
бодия. Ето защо и ние апелираме
към власта на О. Ф. да въведе сво·
бодата. Кое правителство е позволя·
вало да говорят опозиционни ора·
тори против него и бъдат пазени от
милиция, за да не ги пребие народа?
Кое правителство е отпущало лега·
лно толкова много хартия, мастило,
пера, печатници и пр., за да се пи-
шат такива неща рогати от • народ·
ни демократи"? Кое правителство е
разрешавало да се късат толкова
подметки в едно такова оскъдно

РЕДАКUИОUUИ СЪОБЩЕНИЯ

Редакцията поканва своите сът·
рудници и дописници от града и
съседните околии да влезат в връз-
ка с вестника. Нека всяко проявле·
ние в организацията, в предприятие·
то, в личния живот, които имат об·
ществена значимост, намерят отра·
жение в колоните на вестника. Все·
ки наш културен читател, който.,же·
лае да работи в духа на вестниr<а е
добре дошъл.

Всички материали за вестника
изпращайте на адрес: Редакция
и администрация на в.•Тракий-
ска дума•-ул•• Хр. Ботев· 17-а- rp. Хасково .

Годишния абонамент за вест-
ника е 250 лв. Сумите се изпра-
щат на адрес: Тракийска opra·
низация, за в....Траки.?ска.дума"- XackOBO•

Умоляват се сътрудниците на ве·
стника ни да пишат къси статии и
на едната страна на листа.

СЪОБЩЕНИЕ
Поканват се всички младежи тра-

кийци от гр. Хасково да се явят на
13 т. м. (вторник) 6 ч. в клуба на
организацията, където ще стане от-
криването на 1·вия брой от живия
вестник. От настоителството

КНИЖНИНА
.. ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ"

редактор: Н. Петков.
Уводна статия-Доколко наши·

те .махзари" укрепяват междунаро·
дните позиции.

Политически Р.t'СТИ-Кога и как
Англия и Съвеiския Съюз ще се
скарат.

Стопански-Защо аграрната ре·
форма и прогресивно · подоходния
данък са противонародни,

Съдебни-Укривателите на Дочо
Христов са невинни. Ний ей сега
ще Ви докажем това.

Редакционни- Купувайте .Зна-
мето" иначе, ще се оплачем ПАК
ТАМ.

Съобщения- Приятно ни е да
съобщим, че r. Регента Дамаскинос
е в чудесно здраве.

Телеграми- Един спекулант е
арестуван. Ние протестираме срещу
това своеволие на милицията.

време, за да се тнча сд и те журн?л:.?:ги и п р7»д Ч

крокодилски сълзи, It и а
Затова ние искаме да се.-? Кое1

б rаран,сво одата н.? народа, за да 1 ..гарантират господа „демо1<раи „ патриотите". Ето защо на 18емврии с бюлетината наО Ф:твър?им свободата, изво?вг?а?ната на толкова много скъпи жтен. Ние не искаме слободия ибодни хора. А ако Никола Пеrнци, Мушиновци, Гиргиновци нподобни, ги сърбят ръцете, 'ie сноне са търкали сапун по въжетатабесилките, то да им дадем вмеглас лопати и мотики да rtopoбългарската земя, за да видяттвори народа. Така вярваме, чема да помислят за слободия, апомислят за отрудения б?ьпrарнарод. Честномисл

КОНФЕРЕНЦИЯ
на тракийци в Хаскоао

На 11 т. м. в клу°ба на т
та организация в Хасково се съа·
конференция, на която прих:ъ!tl!ваха представи rели на тракийци
Харманли, Свиленград, Кърджас. ;.
селата на Хасковска околttя и ?-представители от ЦК на тpaНJJr1
та организация-София.

Др. член на ЦК на организаЦ11r
}'\илю Карамучеа каправи 1Ф
изложение на вътрешното и м? ·

народно положение на 6ълrщ.
ка:.о се спря специално върх;у
кииския въпрос и благопрюп
му разрешение. Той подчерта,
възвръщането ни в родина.а сек
преди всичко в платформата на
.чествения фронт и че победата
ОФ на 18 ноември е и наша по

Председател ц ?Хасково, Георги Митрев Caпy/il
се изказа в същия дух, ксnо д/ii
ни само някои неща, които
ря· от ЦК пропусна да отбеге

След разискванията и оживе
дебати, конференцията реши. д
затегнат още по·здраво организа
те ни по места и се направи
възможно за популяризиране-те;
тракийския въпрос и чрез преса
специални печатни издания от а
на на ЦК не: организациата ни-,

Iжанския въпрос да стаке достw
на великите демокрации, за 1fЪЗВf
щането на прокудените бежанци
тракийци от Източна и Белом
Тракия по родните им места.

Xf\CKOBO ДflДЕ
още три трудови бригад/t

На 4 т. м. от Хасково изл
още три трудови бригади, като
вата съставена от арменското
цинство посети с. Болярово. Б
дирците са ушили много пант
и рокли, окърпили обуща, поп
ли часовници, шевни машини н

Бригада „Ударник" известна ·

в цялата област, •в състав от 17t

ши, посети с. Гарваново. Ti е

вършила работа възлизаща
276,000 лева.

Третата б.ригада, която беше
тавена от женското дружество.
ключително от шивачки, посети
от кварталите на града. UJи
ушиха 35 рокли, блузи, палта И'
го други окърпиха.

вълка к. вълков
звведующ бюфета .сокол·

Внимание! Внимание!
Хасково, ?ОТКРИБ JEO <1]1) Е Т

с отлични напитки, хубави мезета и скара
на ул. ,,Русе" 23

Лонно-стрелческото д-во "СОКОЛ·
много приятна обстановка


