Хасково, 20 ноемврий 1945 год.
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Земя, обичам те, защото
моя, по-скъпа от жена и децв.
щото си осветена с кръвта на хи-

?

ляди българи.
Хр. Ботев

-

Почитта към народните дейци е обич към народа и неговата
борба за щастлив човешки живот,

тъй като дейците са изразители
до голяма степен на тази борба.
Н. Гарев
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излиза всеки вторник

r1акнй[кив въпоо[ вчепа и nие[
От хиляди години насам, тракийския ввпрос

не е бил развпиен правилно и за дьлго време. Беломориетд е минавало в рь;·me на бv,лгflри, гьрци. и турци, от което е страдало само ,1rup-

ьэто таакииско население.
Защо вьпроса за Бе аомдрието и тракийци в миналото не
иожеше да бъде разрешен окончателно и правилно? пьпвоприьчната се крие преди всичко в грабителските стремежн на наипте и чужди капиталисти, които системно раздухваха на-

<ьоналната умраза между народите на Балкана. И в името на
;rлико_б6лгарския, турения и гръцки шовиниэьм, се надпреварвахи кои да заграби все повече нови земн, в които да пласират
алите капитали за една нечувана експлоатация на населениеПоради това, враждите и въоръжените нонф1111.
пннти. между народите на Балкана нито за момент не са
стихва ли, а това до го ля ма степен пречеше и за правилното
разреtиение на тракийския въпрос.
Днес, обаче, ние живеем в една нова епоха, когато свободо1б1?вt1те народи погребаха еднъж за винаги еелиндбьлгарсния
?;1,:s1maЗ!Ь,1r,..u тръгнаха по пьт я. на международната: солидар·исm. Ние се намираме в искренни и добри отношенин с великиследовател:;11• демокрации: Съветския Сьюз, А,11ер11ка и Англия,
(';,r, крайно време е транийскня въпрос да бъде разрешен. Когато
гвворим за правилното и окончателно разрешение на този вьпf'Оr, трябва да се има предвид 3-та от дванадесетте Труманови
1(,пчни, по външната политика на демократична Америка, която гласи: ,,Ние няма да признаем никакви теротириа лнн промени, в която и да е част на света, освен ако тези 11po11re111t
(11 ават в съгласие с свободно изразената воля на
хората, коити са засегнати от подобна промяна:" Ясно е че, вьпроса може и
;'11/mбва да бьде разрешен по мирен начин, като се има предвид,
11е петстотинте хиляди бежанци-тракийци от Белдморието и
източна Тракия са дълбоко увврени, че на предстоящата мирна
1,онференцня ще бъде поставен на преден план и правилното
rазрешение въпроса на ония, които от години насам влачалн неr;пдост,тя и бежански живот: Ние сме уверени, че бежанците
f11,i Тракия ще бъдат правилно разбрани и се направи всичко възмсжно за тяхното вьзврыцане по родните им места.

"Тракийска дума•

L
пъм орrаиизираие
на тракийската младеж
•

днешната велика борба между

В

ltf зкобесието и прогреса, голям дял
re nада на младежта. Тракийската
r,1:адеж, израстнала в неволите на

f ежанския живот, не е чужда на тая

Gо;.,ба; тя е давала скъпи жертви за
l'З :о!Оване на народните свободи от
F-11 септември. Дълг се налага да я
tбхваним и чрез нея проведем куп?УfJНО-nросаетната работа в нашите
рганизацнн. Нека не се забравя, че
?дча част, особено между ученици·

,е,

в

последните години, бе nодло-

·с·,а Н/1 нссилствено фашизиране н
Сlтнлонена от нейното превипно раз11н111е. Без да се изпада в крайнос111, нека
н тя бъде приобщена и
11Р?въэnнта·1а в духа на сближение
1

8

f'Ч<ду народите и разобличаване 1111
и .о-бъл?арския шовиннзъм. По

път ние ще

проведем най-пра·

о куmурно-просветната дейност

fletltA 'rракийската емиrрация,
"811Ц111ин и младежта.

об·

Jраинйк• от Ст.-38J'ора

поноирци иа поста си
те' благодарят на ОФ
Ние, жителите на кв .• Панаирски"
=-Цигансквга махала, се радваме и
нскренно благодарим на Отечественофронтовската власт, на общинската власт, в лицето на кмета за направата на шосето, което свързва
калния ни квартал с града.
По инициативата на общинския
съветник Борис Салабашев, от БЗНС
и Работническата партия от кварта·
ла, с помоща на общината е започнато нивелацията на ул. .Генерал
Колев" и неправата на мост, за който е направен насип от хиляди нубика пръст.
Много праздници бяха обявени за
трудови дни, на които .панаирци"
проявиха готовност и добро грвжданско съзнание за колективна 11
общополезна работа.
Заема на свободата реализирахме
напълно и бихме вснчкн квартали
по отделно.
Нне, пананрцн сме на поста си.
1\.

Эаrорскн

Цена 5 лева

ИЗ ЖИВОТА НА ТРАКИЙЦИ

-

Стария наш сънародник Д. Сексенов от с. Доганхнсар
Дедеаrачко,
бе така добър да нн разкаже спомени от бежанския и нерадостен
живот на тракийци.

население, с който подканваше ук·
рилите се да се върнат по родните си села, no домовете си, и че
властта нм гарантира живота н свободата. Мнозина не, а еднв голяма
част от тракийци се подлъгаха, завърнаха се и още .нв втория ден
бяха предадени на турения башибозук в Дедевгач, които nоследннте
подкараха нататък към Мала f\зим
и анвдола. Мъже и жени, невръстни
деца протестираха срещу това новарно предателство от страна на
гърците, но никой не ги чу.
Като защитник на несепението се
яви тогава Руси Славов н войвода·
та Маджаров. С помоща на своите
чети, след героична борба, най-сет·
не турците бяха отбити и по-голя·
ма част от нещастните тракийци бм·
ха освободени и спасени, като от
18-20 хип, души жени, мъже н деца, се спасиха само 10-12 хип. души.
Останалите бяха безмилостно изби·
ти в Фере, f\рмаганската долина
при преминаването нв реката f\рда.
Известна част от жените н децата
при отстъплението сн турците-ба·
шибуци отведоха с себе сн, като ро·
би и в последствие се оказа, че те
са ги продавали, като жива стона в
харемите на мюсюлманската държава
Особенно печална беше картина·
та при минаването 1111 р. f\рда н f\p·
нвганскатв долина, където един ме·
сец след това черните картали вие·
ха над труповете на хилядите изби·
ти пеленачета, жени и мъже. Десе·
тина дни, оставените живи мънички
дечица, с просълзени очи, непрестанно са викали своите родители,
пискливите нм гласчета са огпесяли
долината, а водите на р. f\рда се ги
огвпичвпи надолу по течението, на·
то последен привет на тяхната мно·
гоизгрвдала родина.
Нерадостен е нашия живот, • целня нн жнтейснн път е оросен само
с сълзи, добави той.
Ст. Кира
11

-В междусъюзннческата а ой на
през 1913 гоц., започна той, Турция
наруши Лондонската конференция
и навлезе в източна н част от западна Тракия, като no пътя си разюздания башибозук плячкосваше н
безмилостно избиваше мирното тракийско население.
Една част от тракийци тогава намериха приют в родните балкани н
от високите върхове на Чаnелка, с
свити сърдца следяха грабителските
шайки, чиито тъмни сянки се очертаваха край огнените езици на горящите селца .
Беше юли месец, на Дедеегечкото пристанище пристигна първия
гръцки параход, който стовари редовна гръцка войска. Официалното
гръцко правителство no това време
издаде манифест към тракийското
Когато фактите говорят
и Боговете мълчат
Отечественофронтовците в Ха0<0·
110 и околията му, на 18 ноемврий
нанесоха последния удар на реакцнята и фашизма }' нас.
Резултатите говорят за това.
Хасково, с избиратели 22,783, от
тях гласували 18,168, от които за
9(11 оОтечеnвення фронт 16,545
Селата от Хвсксвске околия, с
избирвтепи 44,106, от тях гласували
35,228, от конто за Отечествения
92° .,.
фронт 32, 133

-

-

ТPAНJlliUI, ЧЕТЕТЕ И РШ'ОСТРАНRВААJЕ BAIIDIR
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Експлотацнята

на каменовъrпенв
та мина при Смолян 3111'1очнL Мине,
та ще снабдява с въrпища цenJtll

Смолянскн крой.

Министерството на Народи от о
Просвещение съобщава. че им• ди
вакантни места за учителки • детските градини-Харманли.
Помощното органНЗ8ЦН11-Х.СКОво е раздало дъри но 28 сем
пострад1111Н от фаwисnснs
Отечествената воАНL

Е

ГодНWНИII або18Мевт

ннкв е 250 па.
щат на

-

иАц1f
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НН31Щ1Р1, S8

Х.С..080.
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ОСЪДИЕ1f0

в борба с фашиэма

,lll15aillliм:'81Net'O

'Т118·...?1?рече

вокуnностт11 от
съдебни мест11 н ли·

н11 държвватв,
превсго и пъппринвдлежи
а които

е они• органи
ynpBIIIIНIBIIT

съаебнеге

BЛIICT

на последн11та. Следов11телно, между
правосъдието и държаввге им11 двой·
на обусловеност: първо, че само no
себе си то е една държ11В1111 институuи• и второ, че 1111 него е вьзпожено да упражнява една от трите
ОСНОВ1tИ власти нв държёввта,
именно съпвбнвтв власт.
Но дьрж11в11r11 11е е нещо неизненно. В процеса 11а общественото
резвигие, което се иэвърш в11 по си·
л11r11 1111 естествени, еконоиически и
11

историчесни эекони, тя е попхвърлена на промени, етапите н11 които
Но щом
с11 иэвестня в историятв.
като правосъдието е орген и функ·
ция 1111 държввага, естествено с из·

ненението нв последната също така
то се изиеиявв. Спеповатепно, ето
защо ст111111л11т11 на 9 септември 1944
г. промяна 1111 -наш11111 държава, коя·
то от фашистко се превърна в на·
ропна отечественсфрснтсвске, даде
своя огпечагън II върху правосъдието.
Фашизмът не е ед110 случайно явпеиие, Той се появи на историческота сце1111 след първвта световна
война, когато в процеса на общест·
11

вените .Sорби, 1(01110

ДО

тогева се

почвата на закона Н
пвропния суверенитет, т. е. по принципите 1111 демокр1щ11ята, трудовите
маси 1111 народа (рвбогнициге, селя·
ниге и трудовата ингепегенция] се
готвеха д11 вземат властта и да от·
странят or упревпението на държа·
ватв ревкционнатв буржувэия. Tora·
ве последната се съюзи с всички
пройдохи, нехрвнинвйковци и де·
класирани типове, без попитическо
аъзпнтение ft без личен н обществен морал, 110 жвпни э11 власт и го·
топи 1111 всички беззакония и престълпения, It с тяхна помощ эвдъртам,
ж11 властта или пък я завладя
гдето беше я вече изпустнвпв, как·
то в Бъпгврия, квго измести борбата 118 друга почва, изкпючавейки
нейната леrалност и сгъпввйни пра·
р1UВИВ11Х11

1111

вота и свобедите 1111 народа,
Създол се по този начин 11 эавпедял държавната власт, фашизмът, за
да се закрепн, неминуемо трябваше
д11 см1111<е силите 1111
нвроде, които

какго
Д8 създаде
един .нов ред" 1111 сипата И нвсилнето в света, чрез устоновяване хе·
геноиията н11 фашистките държави,
И действително той се опита да
разреши тия две огромни эваачн, чре3 вътрешни пертурб11ций
нв sав11адяннте от него страни и
чре:, втората световна война, но
опиnт му, който костув11 разоре!!Ието' на no-mt цял11 Европа и
ГО м111tирах11,

11

много милиони жертва нв народите от целия CВll'I', нsnese несполучлив, въпреwи hснчН1t' бевзакония и въпреви- проявенвта
жестокост, която, ня11111 равна на
себе си в историята.
Cera, след победете нвд фашистне Германия II нейните съюзници,
соцнапистичесне Русия II великите
демонрвции f\мерина и f\нnmя се
нагърбиха да уредят световния мир;
Но за д11 бъде сигурен и треен ми·
рът, те искат пълното унищожение
на фашизма в покорените от него
страни, каквато беше и България.
Ето защо, no сипете на сключения
договор э11 примирие с великите
съюзници България е поела международно задължение за уни-

щожението на фашизма. Но не·

зе?висимо от това, сан българския
1111род, който от 9 септември е roe·
подар в своята държава и койгог в
борбвте с фвшизнв до тая велике
за него историческа дата, понесе не·
чуве?ни стрвдания и даде неизброи·
ми скъпи жертви, no собственна во·
ля и по свое раэбирание си поста·
ви като първа задача унищожение·
то на фашизма. В това отношение

България даде пример на всички останали страни, като първа
съваа ае Народен съд за наказанието на фашистките престъпници. И действително у нас Народ·
ния съд изпълни своята мисия: той

въздаде заслуженото нвказание на
престъпниците и възмездие на целия,
потресен от възмущение поради
престъпленията им, български народ. Но с това задачвга още не е
окончателно разрешена. Фашизмът
не е още непълно унищожен. Той
има своята база в економиката на
нашата страна и се проявява под·
молно на почвата на .Qаботажа, чер·ната борса и спекулата, а тук·там и
в нелегална политическа дейност.
Българската неродна държава, обвче, днес имв средствата и възмож·
носттв да се справи окончателно с
тая черна общественне проказа 1111
почвата на эвконе. Тя има и своите
органи, чрез конто ще стори това.
Тия органи са родното правосъдие
милицията. В това отношение
11

особенно важна е ролята на пра,
восъднето, чрез огромното въз·

действие на налаганите от него, въз
основа на закона, наказания, както
върху самия наказен, тека и върху
всички останали, които биха желали AQ вършат подобна фашистка
дейност. Ние сме твърдо уверени,
че българското правосъдие ще из·
пълни, както и изпълнява, с готов·
ност своят дълг пред българския на·
род, като чрез блестящото оръжие,
което нвроцът му е поверил+эекона, защ11щ11в11 неговите np11a11 и ин-

f rEJfcK)( тпкиr и- ГР'БЦJfИЯ
разказоn

завърна·

се пре1111 IIЯКОЛКО Дltlt

r111окудс·

Ето
,111Я

нахR1:1

,rи

шtя бълrари11 от гръцките 11011арх11ст11 в гр. Дсдеоrа•1-Злата11 Славов.

-

Докето влi!tтта беше в ръцете

на .Ef\M", всични българи и армен·
ци живеехме спокойно, ре?ботихме и
се чувствувt1хме равноправни с гръц·

кото население. Но, през месец фев·
руари т. г . .,Елас", въоръжената си·
лц не? гръцката комунистическа nap·
тия, с,,стояща се от партизани и на·
родни борци, които взех11 най·е?ктив·
но участие в борбата срещу нем·
ското н11шествие 11 а балканите,
прада-доха оръжието си на монар·
хистнте. След тази дата за всички
про-rресиВ'Ни хора на Гърция, вклю·
чнтелно н rrарmзаянте, настъпиха
дни не? нечув11tt-терор. Всички бяхме натикени no затворите и подло·
жени на инквизиции. Между нас, в
затвора, бяха кмета на rp. Дедеагач,
такъв след 9 септември
Христо
Констандинидис и околийския ynpa·
вител
д·р Мадемжиолу, които ос·
тавих в затвора. Преди месец ме
освободиха, като чужд поданик. След
два дни от освобождението ми, два·
ва души гръцки офицери и един
чужд-, обискираха къщата ми и взе·
ха последните 1111 спест?ни пари,
конто имах от продадения вnрега·
телен добитък, а мен подкараха с
себе си към източната гара (френ·
ската), където ме качиха на един
те?нк и завързаха за• горната част на
танка. Колко часа ме разкарваха по
улиците на града не помня, но зная
само това, че гърците се тълпяха
след танка и викаха-.,Смърт на то·
зи българин I" От страх дядо ми,
който е роден и отрастнал там, се

-

-

Гръцката "дем?крац-ня"
Прек11р,;1?ият ДЪЛ_!'О вре?ме в Гърция f\нrлииски Ме?иор Уил пише:
За да се установи мир в Гър·
..
ция ще трябва да бъдат освободени

ници. Cera затворите са препълнени
от гръцки патриоти. Налага се след·
ното осветление: докато затворите в
България и Румъния са пълни с
фашисти и с най-лошите елементи
не обществото, в същото вреие.затворите в Гърция са изпълнени с
най-прогресивните елементи, с най·

добрите представители на общест·
вения живот, с хора от съпротиви·
телното им движение, които водеха борбата против германците",

ce-w?

поболя и умря. Помина
то ми дете от глад и мизер""·

Cл.i1t
тази мелкв манифестация, MOHlll'!l,io,
•
тите ме подканиха веднага д11 1J)'Ьг·
1111
към r р а н и ц а т а з11 България, вероятно no пътя д11 ме очис·
тяг. Жена ми се досети и н11с:тояв11ше да върви до край с мене ...
Когато бях в затвора, случайно i
нас гюпаднв гръцки вестник с ли·у !
кът на българина Вакрил Янев, ко·
rото познавам. С помощта на другаря гърк по участ, прочетохме не·
говата статия, в която описваше че
той-Вакрил Янев, е голям при?ър,
женик на f\л. Стамболийски, чийто
ревностни последователи днес са
преследвани от Отечествения фронт
в България .• Всични по-събудени земеделци, пише той, са интернирани
в специални концлагери и поставе·
ни под варварски режим. Неможе·
те си представи, пише той, какво
безредие царува в моята страна, къ·
дето живота, имота и честта на не·
тинските демократи е застрашен•.
Отначало се поуплаших и желание·
то ми да се върна, като чели се нз·
пари. Дни и нощи не спах, а мис·
лих и ?<роих план, как н no какъв
начин да се отскубна от кърве?внте
лапи на' фанатизt'lранитетръцкн шо·
винисти. От прочетенит? редове на·
писани от българина В. Янев, гла·
вата• ми се замая, зави ми' се свят.
Сега съм обаче, щастnив, че това е
било наrла лъжа и че в r,rоята стра·
на всички са, свободнl-! и се радват
на един културен.подем и мирно ;
творчество. Самь оня, който не е
изhитал к11рвавия терор на шовини·
зираните гръцки монархисти: саМ'О
ония, които не са сърбали от попа·
рата на мракобесието .и фашизма,
не могат да ценят свободата и не·
зависнмостtа на своята родина,
(Стаю Нир!!в

1

...

от затворите политическите затвор·

КОИАРХИзъtr

ВЪЗПОМБНАТБЛЕН зпд,ТАРОВ лнвт

По случай девет години от смърт·
та на големия хе?сковскJ.1 гражданин
и народен трибун професор FICEH
ЗЛАТF\РОВ (22. XII. 1936 г.), Област·
ната инспекция на информацията и

-

изкуствата
гр. Хасково, подготвя
издаването на ВЪЗПОМ"ЕНFIТЕЛЕН
ЗЛ/Пf\РОВ ЛИСТ. Поканват се кул·
турните дейци от Хасково и съсед·
ните околии да предс;авяl' матери·
алите си най·късно до 10 декември
в инспекцията, (горния етаж на Б. Н.
Банка)

тереси и като, по -тоя не?чин спомоr·
ТРАКИЙЦИТЕ ОТ С. ГОРНО·ВОЙВОЯИНО
ни да се осигури неговото правил·
благодарят на ОФ
но историческо развит11е no пътя
на прогреса към едно святло и
Преселниците тракийци от с. Гор·
щастливо бъдаще.
но Войводино-Хасковско, .изне?зват
Гр. Даска.nов своята искренна благодарност за rри·
11рокурор np11 обл. съд жнrе, които ОФ власт noлarei з11 тЯJС.
..................................................................................
..
Велика Диновока
-Разбрахl ... -твърдо й рече той, които излъчваха огън разтапящ ле·
като надникна в очите и, от конто довете, стопяващ стоманените бари·
се стичаха сълзи. Вена за пръв път к11ди. Пазяше я с оръжие в рък11
1,Е
го чу да разреши лично за себе си и cerei дори, тъй като животът за
Така с,,рдечно Ii rьржес:твено гн
Едва днес се сбъдна това им же· един интимен въпрос и тя се успо· него беше все още сре?жение и ед·
нэпретихе другарите, че хор11т11 по· ланне-да тръгнат з11 там, където кои, защото го познаваше много ва сега започваше борб11т11 в чове•
мислиха. че е някакъв митинг. Със ЦЯЛ8 ГОДННII бях11 жнвялн KIITO п11р· добре.
шките зли истинкти.
себе си opiecoxa много, много no· тизаt1и1 Защото живоm след 9 cen•
Пог11лн я тогава героят, който не
Опиянени двамата от красивите
:,драаи на'\?ейдушкия Балкан, 1,а сту· темврий r11 беше много 11нr11жир11л, зн11еше дори как се гали любимат11 картини на чудни,? Балкан, все същ
еннте н ори, не стволестите горди дори р11эпиля. И Вен11 едва в после· жене?, зе?щото толкова суров ,и бу· и след тол1<ов11 жестоки битки, те не
поnинн II Мон1<11т11 не пропу-.'Тн11 дните й дни се видя с своя любим рен е бил неговия >кивот и дълго, забелязах11 кога стигнаха до 11ход11
да ма поръча да нощувll'Т в бун· другар.
дълго й говори след к11то ре?эбре?, че не? тяхното вярно и обично убежи·
-старото им любимо rнеэдо.
-1'\з м11слех се?мо з11 тебе,-му се душт11 на негове?та другарка се въз· ще·тук където дните бexll нощи,
К на беше 311Късняла. Тя ги ИЗПОDЯДII чисто друг11рски тя, KOГIITO креси.
нощите дни. В не?чалото П11вел усе·
8 эаn
не, подаде 1111 Вена той седне до 11ея.
Павел
обичаше
Вен11
повече
от
ти неудобството де? влезе вътре, 311·
·•?...;;..... ?.._,__
и съnзкте й спряха на
-Че ти се nревърэ11 към мене всеки друг, но каtо другарке? или щото
беше задушно, но Вен11 го
we цвет• на Ради • още от бр11тс:ки11 ни друr11рснн жи· нещо повече, това той все още не хвана за рък11те? и поведе бързо. Т•
о убkх11 в неравна воr в Балк11н11, това го зная дру,-11р• можеше да открие, тъй като съвме· седна в ъгъла на бункера-там къ·
ко, но cera е друго .. ?. Виж .... по стння им продължителен живот в дето някога спеше, застави го да
земята не ходиме само ние .... И тук Балк11н11 като партизани, ги бе сблн· седне до нея и почна да милва ко·
се искв борба
nоеl'ави пак на no· жил тъй, че да се чувствуват с11мо с:ите му.
литическ11 основ?г темата на рвзrо· бpimr и с:есrрн. Той беше с,,rр11Д?1л
Не бе CIIKIIW нуждно в TOIi момент
вора друrарът й.
бункер в сърдцето си, беше го no· д11 говорят, з11щото в мъ11сrеwиеtо'На
ачн не е достаn.чно тоn'? крил 'С мъх, и шума 3li нея. Той я Б11лкана се криеаlе" тях111tгlt' no6tillБорбаl м. Но cnmil
рече, де го криеше т11Н8 С1окровенно в желяэни· Бяxa уморени и двамата. ПърВОII
прекне т11 и tnpe раэrьвора.
111 си n.рди, cneдewe II с: очИJе сн,
оm11Дна ръката на Вена Н" п 38Cllli

._
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Стр. э

НЕЗНАЕН ГРОБ
поклон, поклон пред теб, незнаен гроб на воин,
далечен край всред бурен и тр_еви,
,.ад който в леден мраз и в юлии зноен
3 премала майка горка не мълви.
не плаче, не нарежда, свещ не пали,
е скуби в н-1алби белите коси,
tстала сляпа, глуха тя за зимни хали
и за студът, отвсъде, що шурти.
поклон, поклон пред теб, незнаен гроб на воин,
умрял с чест за родната земя,
духът ти благороден, горд и неспокоен
·ори, живее в нашите сърдцаl

Хр. Бояджиев

,,НО ТРЯБВА

ДА БЪДА ГРАЖДАНИН"

1\1<0 някога един от великите пое·
.лтоет
ти на руската земя е казал;
но, гражданин
ноr11 да не бъда,
rр?бва да бъда", той без да е ума·
00gажеваn или преувеличавал роля·
и гражra и значението .на поета
данина,' е искал да изтъкне и дебе·
? по подчертае огромното значение
гражданин
човек,
на истинския
които с слово и дело твори бъдно·
ro общество на вечна
правда, на
радост и щастие.
Какво· собствено ще рече да бъ,еш истинсни гражданин на днешноfо разлагащо се от класови и със·
r.овни противоречия общество?
Граждвнине-е-беэ разлика в град
или в село живее
в най-широка
utиtъл на' тази дума, е човек освобеден от рутината на миналото, с
1
яоко гражданско съзнание и не·
уrасима· Жажда юъм висше духовно
н културно възвисяване.
Истинския гражданин винаги rле·
?а напред, неспирно тласкан от вътз
решния огън на своя буден дух и
or заложбите на прогресивни ?tдеи
н равбирания. Този гражданин няма
н не може да
има качествата на
1раnеца, насилника, убиеца и 'беэ-

-

·

-

В

j

П. М-ов

сборник стихове за деца- от П. Г. Сиротов
Добър· пример в това отношение

·1.

-

начин да

,

·

планината

Всеизвестна, истина е, че едно ли·
?ратурно
творенне- е толкова по·
I
колко по· б лизо стои до реал·
]енно,
ня- живо11. Историята на световната
нтературв най-добре доказва, че
ай-ценно, си остава онова, което е
1,§лизко до човешката дуща
реал·
? ?ото; онова, което служи било по
реалистичен, било по художествен
и

честника. Лишен от егоистичните
чувства на себелюбеца, той е честан и беззаветен борец за по·доб·
ри бъднинн на своя народ, влива
се в масата и заедно с нея живее,
радва се и скърби. Той е преди
всичко човек и само за този нмен·
но гражданин · човек се отнасят
знаменитнте думи на великият поет.
И такъв гражданин- човек -бо·
рец е нужен на народ, държава и
човечество.
През тази светлина ние виждаме
истинския гражданин.
Крадци, безчестници, убийци, ма·
родери и всякакви други паднали
низи духом, колкото и да се бият
по гърдите и паредирет- с своята
външност на невинни агънца, са
гангрена за целият обществен организъм. Тук има, думата-не искам
да 'кажа хирурга, който реже живи
меса, за да даде живот на телото: а
общественика и политика и нвй-вече радетеля и бореца за нови- об·
ществени порядки.
Да! -Да бъдем истински гражда·
ни-човеци, достойни за епохата си!

доизясни добиrnте нагnеди

представи.

Един поет
модист. Той

трябва да бъде добър
трябва всеки момент
а знае кое ще хареС'а на читатели·
е. По тоя начин ще се стиrне
до
нове неусетно, но крайно полезно
ъздействне, което е в унисон с ве·
нкото възпнтателско и реформа·
·торено предназначение, което има
nнсател?rт в обществото н държавата.

е малката спретнета стихосбирка за
•
деца на младня и· талантлив поет
Петър Г. СнротоВ'
,.В ПЛАН И·
Н А·Т А".
Тем11те, на конто е попаднал пое·
та са живи, сочни и актюЕ!лни. Те
са обрисуввнн добре. От тях лъха
присъщата детска наивност, която
възбужда въображението на детето
при прочитането на някои от тях.
Например:
През rорн, поля, чукари
тн се виеш кат зми!!;
чак до с»ннте върхари
с гордо вирнати чела.

-

Ти водач си в планнн11та

с толкоз чар и крl!со'ги;
свеrъл образ във мъглата

.................................._......,.,

Павел още не мвжеше да се ус·
noioи от вълнуващите го спомени
? близкото минало и присътствието
на любимото
момиче при обстанов·
ката различа от
миналите нм бур·
ни дни. Той
се опита да заспи и
цорн упрекна Beнll, че тя най·вече
На<:тоявеше да дойдат тук прн спо·
1tO

' мените.
У

него не, че липсваше желание
доiщвт тук. Напротив, това же·
nанне беше исказ11но
няй·напред от
ero"!I четата, но точно сега
ли, но·
1Pllбвawe да разгъне душата си и
отдеде всецяло на чувств11та си?
1\111ел

вече з11писваше, а като

eкpair.npeд
не

н11

него н:,пъкваХ'II н11ртини·

техният минал страдалчески

?т. ког11то от гръм и трясък го·
te разбуди.
-l<ьн пи диви орди НIIЛИТ!IТ тъй

Р118

н
Роо

А

с

р11·

trpaweн рев?-се n1tт11ше re·
още сънен.

??

Внеаnно ,ой чу н11к sашептяп
сили обвитите II мрак
-'kнтнн дъбревн и до тu ив

ИВ. ВАЗОВ В

лоявт

Няма поети, които да не ai се въз·
хищавалн на природата н да не са
я възпяни в своите творбн. У някои
тя е нзrtолзувана като фон, 11 у дру·
ги е заживяла в поета и ставе изрвзиталка н11 душвга му. Но и в пър·
вия и в втория случ11й ние я виж·
двме почти наесянъце в стиховете
им одухотворена, жива.
Тов11 особено се чувствува в първите години на Вазовото гворчестВО; Приропвга е ВДЪХНОВЯВIIЛII нашия народен поет до толкова, ,че
той почва да сбшувв с нея н пее
песни за нея. Той броди из нашите
планини и черпи сили за творчество. В лоното н11 Рила Вазов е като у
дома си, в скутите на майка си, коя·
то· му пее песни и го прегръща.
Сега съя у доиа. Насков планини
и върхове стърчат; гори високи, д11в11
шумят; потоците, кристални
пенливи,
бучат-е-жввот кипи '11а всичките страни.
Природата отвред; като майка нежна съща
напява ии песни, любовно ме прегръща.
(,Пр1r Рилския маиветир-)
В сърдцето на Рила той намира
покой, като в своя дом, след тежък
труд или след бой. В нея той е да·
лече от всички злини, злоба и не·
нввист. И намира успокоение на ду·
ха си и почва да вкусва от хубаво·
то в живота.
Сега съм у доиа, в сърдцето съм на Рипа,
световните влини, тревоги са дапечза тях е тя стека до небеса турнпаусещам се добър, почти невинен веч,
Духът ми се цери елел жизнената битка,
внушавам сладък инр в пес111111 иолитва.
(, При Рилския яанастир-)
Вазов уцохотворява всичко в ппанината. За него цветята, езерата, го·
рата, потока са живи същества. И
той ги вижда като хората прегър·
нати, влюбени, опиянени, горящи в
пламък. Те са чисти, съвършени, на
които би завидял всеки.
Видях-два прегърнати бука n гората,
прегърнати нежно, кат любета в жар;
от корен до върха обвнпн се двама·
столетия пият пюбов111111 нектар.
11

(,Двата бука•)
и другар най·стар сн тн.
Или:
(Пътекв)
Тук е праздник, красота
приказки шепти гората.
Хей, елате, вий деца,
до един във планнната.
(В планината)

За псета IICИЧICO е noesи,i. К
е безкроен ннв ОТ поетичN
положення, твкива тоА намирв и
прнродата. И тoii дотолкова се сроЖHIIOTII

11

дява с нея, че 11 подрJIЖ11118 и са111
се превръща н11 арфа, н11 песен от
които блика поезия.

И т11 ояаен.слисан пред гледка беэконечНI,

обръщаш се 111 арфа, на песен, 1r1 кр1U11О, 11wa поезия в таз пр1rро.а1 1ечн1 ··1 !a nit тъп Рилски ор1111? Нцн, о
Мус1111?

(.Въз К1дюш·вр1>х•)
И до толнова е възяиген от при·
родата, че нека да умре сред нея.
Защото смъртта е

т11м пс-лека. И
той се успокоява духом ако бъде
заспал невени сред nланинскнте цветя и този мнр 1111 свободата. И за·
това се провиква;
Ех, тук &111na 611 смъртта човеку I
Мнп 611 гробът 61шзо тук до сведа:
как не 611 се спало тука леке
в толкова цветя, noкoll, свобо1а.

(. rr.,amrrrcкrt
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ше тог11ва р-r.ката му и не ort:1Ъn·
в11wе. Paзmoл!IJla се вековнмtе дърв е '1' а, р11зпонъс11'х1!1 се буйни
к л о н и, зa1t111t11x11 зелени пъпки,

готови cne.tt деtt·деа дв се ра!'ткт·
н11r. Закаl'/а дъжд от оросените дър·

r1оета•)

Тук той намира онзи свят, чист,
без маска, където нянв нвСlfлия, вериги. И затова я залюбил още
като дете.
От детство още хванах да .,ю6я 1311
своёолннв свят, картшште му сяn1111:

·····

.

(.Като в,,яаохме о обятията на Р1111а•)
Върховете Вазов счита нато живи
паметници, конто му говорят за
епични борби. Те разкриват завеса·
та н11 мнналото н пред него е ц?ла
история, цял ннз от събития.
Девет века връщаш ме нвэали,
кат те гледаи, върю голи, травня,

махнат се епохи II прегради
•rеж11у иен н старините д1в1111.

{.Ц1рев-вр1.х")

В лоното на Рнла той се очиства

от всичко кално, чувства се волен
като птица и звтсва напавв повик
към ппенинатв, за да се очистят и
тия, които са измърсили душите си
в долното на живогв. Той ВИЖВДII н
духовни първенци как гвснег в свои·
те дребнавости и жажде 311 власт.
Много с111ш, иного днес поети
гаснат в вихъра rra страсти дреб1111;
. . . . .• . . . . . .

.

(.Монте

. .

r1ес11н •)

И затова ги приканва към приро·

дата, да попишат ЧИСТ въздух, де
почувствуват уснивнета на слънцето.
В лоното 11 те биха се пречистили от
злото и биха почувствувепи истински свободата.
Нека

ма.11<0

спu1ще

11р1rрод1
Поетът не е чужд н на борбите с тех да впе?е в задуха
в1r тес111.
на народните партнзанн за повече &rа.,ко ni,x от млuост
•шета, npet111,
свобода и социална спр11Ведлнвост: пъх от горск1r адравеr1 и свобода.
То ми шепне за бёtЛкана
(.Моите песwн•)
с свойте хубави поляни;
В основата на Ваэовата поеэиА леза стадата и овч11рн
жн креснвата българска природа и
и безстрашни партизани.
затове той остава един от нейните
(Поточе)
наil·вдъхновени певци. Тя е, ноАто
Тая малка, написана от сърдце събужда
впоследствне и
стихосбирка, трябва да кр11си бнб· му чувства и тоl! почва со1.111ал11ите
лиотеката на всяко българско дете. страд11нията, подвиз»те де лее з11
и стремежи·
Б. М. те на бълг. нерод. П. Г. Сиротоа

ioiт,iiii,,i

дола цъвналите храсти и младоци.
Жар снпеше небето. Целув11ха се
огнени езици. Зиплака вековната го·
ра, Под снежните лавини се скриха
студените звездн и ето от тук, от
любнмата другарска ръка, от бунке·
ра излезе той с малката сн дружина.
Това бе през мннал11та ранна про·
лет в деня в който Вена беше му
набрала първите пролетнн цветя! .....
Тя му ги подаде и сияеща от редост
му разк11311 много, много неща з11
своето родно место.
Къде ли е по•безоnасно, з11 да
поемем нвтам?!
питаше тоl! Вена
и верните сн хор11 тоrава.
Бомбандировната дродълж8еt1wе
ужасно. Парчет11 от камъни и желя·
зо хвърчеха в въэдух11. Огънът ид·
вallJe все по наблизо. Вен11 стисна·

Н? PIIRA
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вета, истече се сълзлива вода по до· в11х нещо. И тя го погледна със с:вет·
ла. Засвнстеха тогава куршумн над нали очи. Той я прегърна неудър·
немите чела н блнзък рев и рог11· жимо до себе си, за да сподели с
тни се снпеха н11д майката природа. нея оня велнк момент, ногвто от
Ботуши тъпчеха свежите листа, с шубрацнте изкочих11 борците момент,
шмайзери разгръщаха сплетените когато се пребройваха безсмъртните
клонн. Откри се страшен бой. Сърд· герои.
цат11 на героите пл11111нах11. З11д все·
Вена ост11на т11к11 11 неrовнте обr
ни геройски исполин застана мл11д тия безмъл11н11 If щ11стли1111. Пuел
И тук , .. н там зад хълм11 ... беше вече з11бр11вил, че тя е вече
герой
в дола
борба до нран •.. След два негов11, че днес ги свърэаа вече една
часа утихна всичко ·убих11 CllMO Ради, неразривн11 връзка. Защото той беа Вена KIITO по чудо се CПIIClf • ф11· ше дисuиплиннрал и сърдцете си
шистките куршуми не я олучнх11, и можеше д11 ПIIЭlf още чес:nю и
само каскета 11, продупчен от шмай· достойно другерството помеИШу им.
зеров куршум, бе намерен закачен Никог11 до cer11 не бе злоуnотреб;rиз шубраците.
вал с.аоверието, което му зас:вндеnmКолко много снърбяха, че Р11ди ствуваше Вен11, която спв ЦЮ18
падн11 убит и колко много пък се Д11на до него на шум 11111, cno
р11дваха, че Вен11 ост11н11 жива!
глават11 си на юн11wкнте му
-Вен11, Вен11 ... Тн помниш ли Друг лът при Монката при
онв?r биткв, в която убнхе Ради, а и всек» я пазеше квто
тн ос:т11н11 като по чудо .жи1111? ..... дете. Тя беше тьА хуб88;
събуди я с милувките си Пnел т11к11, спеше! Дыът и така м
KIIKTO НЯКОГII я будеше за поход.
сърдцето на repo ,,..._u«
-Да поння .... Дорн и c:er11 съну·

?
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Тракинока дума•

Бай Георги дружбаша

СВ0БОДПИЯ ЧОВЕК
Дум11т11 м11 е за 0111111, конто впе1\но на времето си Диоген е тръrнan с фенер в ръка сред бял ден рили поглед нвпреп, работят неумо·
да. търси човекът, неще да рече, че рно 1111д себе си II коват утрешния
е бил ненормвпен, И днес още, 1111· по-красив н по-слънчев ден. Живо·
вред no земята има хора, конто не та не е песен, 11 непрестанна борба
энв,?т номера на собственатв си къ- 11 извоюване на повече блага н цеща, в която живеят. И днес все още нносги за човечеството. И само то·
се скигат блудни синове 1111 бъпгвр- г11в11, когато се научим да ценим
скняг народ, конто се носят no no· труда, 11 след себе си да оставим
сока на вятърът без цел н без вся· само добри дела, можем да рвэчитеме 1111 пълнв победа над самия чо·
какъв идеал в животв.
з? тих смисъла в живота е безде· век. Мисля следователно съшествупието, пиянството н падналите в в11 11 от тук диагнозата: колкото
блатото жени. Нансп,1111 особенно по-вече пречки преудолеем в жн·
последните не искам да упрекна, во гв, :толкова сме по-достойни в
борбата за този живот.
(т111111т1 гнилия фашистки строй не
Новия човек ще се роди в фабеше в състояние д11 1111nр11ви нищо
друго, освен колкото се може да бриките, предприятията, в канцепаподдържа невежесгвсго у широки· рннте, там където кипи организира·
те 1111род11и маси, ръководейки се от ният труд н където тече желанието
това, да отвлече вниманието 1111 по· да стигнем онова, което сме мечтаследните ОТ пътя HII клессвата им лн през десетките си години, през
борба) Гл11Дът, безрабсгицете и ми· младежкня си идеализъм. Само no
зерияте, свръх производството, съз- този начин ще осмислим живота си.
ДIIДOXII и ней-долната човешка про·
Свободата ще превъзпита новия
фесня · бялата сток11 · проституцията. човек, а човека ще запази свободата.
Днес обаче, когато пясечните ос·
Сашо
нови н11 стария свят рухнахв, ново·
то време ни 1111л11г11 час по-скоро да
се отърсим от старите нввици и зеДАРИТЕЛИ НА В. .. ТРАКНЙGКА ДУМА"
плюем оновв, което беше вчера.
От стария брой 1250 лв.; Стамат
Всички ония, конто не вървят в
такт с времето СИ CIIMH ще останат f\ркумарев 60 пв.; Стайно Каракир·
гслнова назад, че много трудно ков 60 лв.; f\нгел Пандъров 60 пв.;
след това ще съомеят д11 догонят Илия П. Педев 100 лв.; Марко Кир.
Марков 40 лв.; Никола Димитров 20
0111111, конто през говв врме с11 съумялн да направят от себе си нови· пв.; Добра Петкова 40 пв.; Петко Ст.
Д111<0в 60 лв.; f\танас Шереметов 60
яг човек.
Никой не може д11 върне колело· пв.; Димитър Ив. Паскалев 60 лв.;
Маргарит Костов 60 лв.; Калоян Пет·
ТО 1111 ЖHBOTII назад, следователно
ров 60 лв.; Мария Николова 60 лв.;
11с11чк11 ония, конто умишлено спъват човешкия прогрес нлн са неве- Христина Филилова60лв. Гено Георжн нлн с11 ост111111лн верни приятели гиев 60 лв.; f\нгел Делчев 60 пв.;
Златка f\лексиева 60 пв, Мавродня
н11 гнусното нинвпо н сега като нраствви коне се опъват нвзед. Всеки слу· Тодоров 60 лв.; Грудю Хрнстев 60
1,100 лв., всичко 2,350 лв.
чай, ние ще ги оставим н11з11д след пв.
Подписката продължава.
себе с11, с11м11 да се видят и прнце·
нят,
Тракийци, бъдете щедри
·

=
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Другари,
С големи усилия посrавнхме началото нв вестник "Тракийска дум11"
в Хасково, с едничката цел да обхванем всички тракийци, а вестника ни
да се изпр11в11, като верен страж н изразител на интересите и те1кненията
тр11к11йцн.
В Тр11кнйск11 ду..,11"
ключнтелно в в11шн ръце.

.•

е ваш, следователно, списването му лежи из·
Изпращайте редовни дописки, статии из живо·

тракийци из ?шия край н не се стеснявайте да пишите за всичко
011ов11, което Ви вълнува.
Край110 ареме е, чрез аестника ни, да з11тъгнем още по здраво ор·
г11ннэ11цннте ю, по места н н11пр11внм всичко възможно, щото тракийския
въпрос-11ашат11 справедлива кауза-да стане достояние на великите демо·
крации и на вснчкн свободолюбиви народи.
Да З11n11шем колкото се може по-вече абонати на вестника, за да
г11рантираме отпеч11тв11нето му. Да не ост11не тракийска къща, която да не
получава своя вестник. Д11 организираме също така редовни дописници
на вестника по мест11 и за напред вестюша ни да излезне с чиста тракий·
ска физиономия.
f\но до сега вестника ви страда в това отношение, дължи се до го·
nема степен н11 това, че 11ашите сънародници не се обаждат, с малки из·
кnючення от тук от там.
Всички материали да се юпращат на адрес: Редакция и едмнннстра·
цня на вестник • Тракийска дума• • Хасково, ул Хр. Ботев" 17-а, а вси·
чки суми да се изпращат до тр111<11йскат11 орг11ннэ1щня гр. Хасково за в
'
• Тр. дума•. Годишен абонамент 250 лв.
rp. Хасково, 16 ноемврнй 1945 год.
Секретар: Г. Митрев
Председател: Г. С11пун11ров
та
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мили КАРТИНКИ
,

денът,
На 9 септември той посрещна nap·
тнзаннте и първият вистрел в село·
то беше от неговата кримка. Три

дни бай Георги носи червена лента,
после я замени с оранжева, радва
се няколко седмици и полекв-пекв
започна да страни, да мълчи, нещо
го мъчеше, но не се решаваше да
·
го каже.
Мълчеше бай Георги, тормозеха
го и внучетата му с тия партизански песни. Започна да бяга от събрання и митинги, като бухал от свет·
лина. Колкото повече мълчеше бай
Георги, толкова повече го харесва·
ха старите изпечени фашисти и за·
почнаха да му шепнат на ухото му:
Виждаш ли, околийски трябва·
ше да си, а те и кмет не те напра·

-

виха!
Мъл<Jеше си човекът, а изборите
н а б л н ж а в а ха. Но един ден
дойде н о в и н в т в за отлагане·
то им и всички скрити и явни реакционери разтвориха уста, на
само уста, но и кесиите си.

-

-

f\бе знаях си
започна бай
Георги-е още на 9 септември трябваше да повикат нашия Димитър,
за министър е роден, ама нещат
нпадежиге, заинатили са, нещем та
нещем, неможели без комун11сти
майчините синове.
Ние им казваме, а те се смеят.
Ние, казват, сме с Русия! Ха
сега да видим! След два-три дни
руснаците си отиват и тогава ще
видим ....
Да бай Георги, шепнеха фаш и с ти те. • Н и е
сме с теб.
Ето гърци, турци за пет часа са
тука. Стига да тръгнат.
Минаха два-три дена, нито русите
си. тръгват, нито турците идват.
Бай Георги се замисли пак .. Нещо
му стана мъка, болно на душата.
Спомни си миналото как мразеше
някои от сегашните си приятели,
как хокаше неприятелите, защото
ги познаваше, че те винаги пъжат своите приятели и мъка бошу·
ваше в гърдите му. Мисли той за
своите приказки и съзнава, че е из·
вършил престъпление. Почувствува
се бай Георги престъпник и зачака
правосъдието да си каже думата.
Чака бай Георги, чака, но никой
не идва.
Една нощ късно някой почука на
пътнвта врата и той изтръпна.
Чичо, отвори
извика госте·
нин. Бай Георги позна братовия си
син за когото знаеше, че е много
тежко ранен. Скочи, отвори вратата
и прегърна братовото си дете.
Е Сашо. Как си? -запита бай
Георги.
С един крак!
Ех, тази тежка война!! ...
Победата е наша, чичо! Не са·
·

--

-
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обеща

ма за нас, но и за 11ашнте
пок
ния! Тая победа е много
nо·ц?';:
от моя крак, а и от хилядите

ви, които дадохме, защото ниежертсме
вече с славяните!
Бай Георги сведе главе.
Чичо, как е офето? Т11 fо!ан
си
от противната страна. f\з
дойдох да J

-

прочета писмото, което получи
х на
фронта от тебе.
бай Георги пожълтя. Той знаеще
че това е вече документ, с
койт?
викаше на бунт войската да напуст.
не фронта.
Сашо разбра уплахата на своя чн·
чо, norлеина го в очите и запита

-

тихо:

Кой ни? освободи освободи
от
турците? Кои пролива кръвта си эервци нас? f\ми от немците? От фвшизма? Кой ни пази сега от дамаскиновци и f\лчиновци? Не крана
си, а живота си ще дам за О
Ф
Чичо, забрави ли с кого се би. дя:
до-твоят баща на Шипка? ,'\ кой
беше после, който ни раздели 8
Бе р л и н? Не бе ли Д из р а е л
и
Б и с м а р н ? Р у с н я плака тогава за ?ас, но не можеше
води воина с тях. Тида
забрави, чичо, и моята сестра Лиляна! Гола я събличали, убиха я or
бой фашистите, забрави как изгори·
ха и Янювата къща с багажа, наша·
та кошара с овцете, забрави как
ревеше селският добитък в кошари·
те цяла седмица гладен...
Това ли искате пак! Не, чичо,!'\
вие искате много по-страшно. Вн,!>-1
кате ония, които товариха с репарации, които никога не са гледали
добре на нас, вие гн викате заедно
с Ялчъновци и Дамаскиновци да ви
освобQДЯТ и ОТ кого?
Вършите голямо и страшно лредателство .....
Бай Георги сведе глава и зеппвке.
Тая нощ той не.заспа З11оантn
Сашо на площада, опрян на qnaтe·
рицнте си, призова цялото село и
разказа защо се отложиха изборите
и кои са причините. Народа ръкопляскаше стихийно н викаше смърт
на предателите и родоотстъпниците.
Взе думата и бай Георги друж·

Не миличка, тая вечер не ма·

гв да изляза.
Двете другарки се разделиха.

Точно е шест ч11с11. Салона на тр11·
кийскня клуб беше пълен с младе·
жи. След малко започна четенето
на живия вестник. Нашата другарка
-ученичка, която дойде тук, слу·
шаше внимателно, после прочете
статията си, следеше живо розиск·
квоният11 н след свършване на съб·
раннето, доволна и весела, отиде на
движение с другарки и другари. Бе·
we много радостна, че и т11 нэжн·

j

(
.

баша. Всички се спогледаха и зечекаха да чуят довчерашния родо·
отстъпния, Той вдигна високо гпавата си и извика:
Братя ... -но сълзи го задавиха.

-- Братя,-повтори той.-Да

жи·

вее Русия! Смърт на предателите,
които ни заблуждаваха, с които бях
и аз.
Простете ми братя.
Да живее славянствого, да жн· ,I?
1
вее ОФ България!
Всички се трогнаха от искренно·
стта на тоя добър човек, н ръка·
пляскаха с сълзи на очи.
?1
Завърна се бай Георги дружбаша ?
весел, събра внучетата си и ги на·
кара да му изпеят марша .Сеп·
тември".
-Да -каза той дядо ми 601 да го
прости' казваше, 'Русия е' наша май·
ка, наша е казах го на цялото село.
Внучетата то прегърнаха и иска·
ха пак да им разкаже, как дядо им
заедно с русите се е сражавал на
Шипка за свободата на нашата
1\л. Загорск11
родина.

--

,'

.....

при това.

кнйцн се ожив11х11. Нали обеща да
отидем?
Ох, аз почти забравих, унесох
eel До сега съм работила пък и
още энаеw ли колко имам?
Ех, работа имаш! Утре ще
завършиш. Най·много един ч11е да
продължи жнвн11т вестник.
Rx. сестрнчко, извинявам се,
прости ми MOЛJI тн се, но пет м11·
нутки дори не мога да изгубя. Ра·
ботате е бърэе и наложителна, пък
И мама насто11ваl

-Ц

Харен е бай Георги дружбаша, с
една дума-добър и разбран човек
е той.
Така да се каже беше народен
човек, мразеше фашистите и туй то ...
Радваше се искренно за победите
на руснаците, на партизаните в бал·
кана, а когато руснаците дойдоха на
Дунева, през една тъмна нощ из·
мъкна пушката, която беше звкоnan в земята, почисти я н зачака

------ -

TPf\KИЙCKfl ОРГflНИЗflЦИЯ- хасково

н11

Стр. 4

вяваше общата радост -радостта
тракийската организация.

на

Беше паднел вече мрак. Нощ•
беше ясна и хубава, 11 ясно светещата луна я правеше н романтнч"а.
В тая романтична нощ по едно уnммо·
ца се движеха дма с11лует11-1111
мък и девойка. Те бевно крачеJJ
улицата. Момъка э11 мене
беше непознат, но девойката беше
ученичката, която имаше работа·
Тодор М.врО'
по
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