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ОРГАН НА ТРАКИЙСКА ТА ЕМИГРАЦИЯ-Хасково
Гл. ,еда"тор:

излиза всеки вторник

Стаю Кирев

Жената тракийка
Тя е героиня. Надали в света има дру2а като нея, която
толнова n'6mu да е била емигрантка и толкова много пвти да
е ставала вежанна и бездомна/
Транийнатв не за пьрв« път е лишена от земята на Тракия, от бвщиното си огнище и от всичките източници на зем·
ните 6,iaza, снрити в недрата на родната й земя. /fo едничкото,
новто остава д&лбо,ео в нейното сьзнанав, това е вярата ii, че
ще настъпят дни на еправвдлив мир и тя отново ще може да
се приюти в родната си бащина стреха
когато .М'6Жа не е на война, тя е само майна, домэканя
и равотничка в стопанството, ногата, обаче, мвжа е на война,
тя е веично: майна, 2лава не семейство, д,о макиня, рьководитеп"а и работничиа в стопанството, за нея няма С'6н, няма почивка, Тя смогва да дтг леда по три-четири невръстни деца, да пере, да готви, да приготви хляб, да ходи на фаб,иката или да
оре, да копае, да извьршва сеидва, жътвата, вьршидбата, сянокосенетд, да отглежда довитена, да нопува, да пропава и пр. и пр.
Н всичка това става за сметна на свня й на спокойствието и

здравето в.
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особена соьчност. Транийната не се нояебае. Тя потна и ияморена с две рf>це вади от браздата затьналото тежко рало или
плу2. Тя товари и разтоварва колата. Ходи на воденицата. Тя
работи, като мьж и като жена. Тя творн бла2а. Дава живот
на ббдащия гражданин и 20 вьзпитава в трудолюбие нравстве
ност и себеотрицание в името на вьр.ховната народна сводода,
Ето
1'Ое прави неината роля и значения величави.
·
Едно само липсва на жената трпнийка, че тя не е свиннала да живее обществен налятичесни живот и ние рядко ще
я видим, да не кажем никак, в нашите редове. Нека се постара·
ем щото жената тракийка да влезе в нашите редове, за да можме цялостно и бляскаво да изградим елиното дело.
·
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ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА
на турското малцинство в Хасково
Н11 20 т. м, в салона на общин·
скня театър театралната трупа при
турското културно - просветно д - во
.Окум11 Юрду" изнесе нравствено

поучителната др11м11 .Невинн11т11 Небllх11т• и малката комедия .Rз паша
nн сън" от местния турски театрал
Мехмед Брвшнаров.
С предубеждение отидох д11 видя
какво може да даде една туска пюбнгепска трупа, както това правим
към всички любители н11 изкуството. Но мноrо пъти сме бивали въз·
хитени от тези, към конто сме гпедали с недоверие. Това подчерта и
турск11т11 трупа, която инвх въэножност д11 видя. Тези сили от малцинствата, конто се таяха през фашискня ре •1нм, защото се третираха като нерввнспревни греждани, днес
при О. Ф. Бъпгврия те свбодно разrръщ11т своите способности и тепър•11 нне ще трябва
д11 rи отценин.
Като първа проява н11 турското
малцинство в Хесково е театралнана трупа, която при препълнени с11nонн е изнесла вече няколко предСТ11вленНJ1.

С представяне н11 0Невинн11т11 Небахат• още в първото действие чоМ11 пречупва своето предубеждение,
KOl'IТQ rneд11 нэдърж1нат11 н непрн·

нудена игра н11 артистите. Те увли·
чвг и завладяват с своите реплики
и мимики. Оёобеоно добри иэпълнители бяха Мехмед Брешнврсв в
ролята на f\ли f\га и Садул11 Юсеинов в ролята н11 Свени бей.
Хубава игра дадоха и Иефвнет
Фирадовв и f\хмед Изетев. Не по·
мално ценни бяха н останалите.
Изпълнението на комедията също
беше добро. До като Мехмед Бр11шнаров го гледахме в др11м11тична
роля тук в комедията той пак се
справяше с ролята си и даде отлична игра. Добри в ролите сн бяха
и f\хмед Реджебов, Зия Хюсеинов
Емине f\хмедов11, f\хмед Брвшнаров,
Шер11фет Мехмедова и др.
С

бригадирска вечер
24 т. м. о салона н11 Общин.
театър отдел труаовн бригади при
О.Ф. комитета - Хасково, устрои бригвдирска вечер, н11 която бяха раз·
дадени отличия н11 проявилите се
ударници. Поздрввияа ударниците 11
поднесоха приветствия Петър П11р11пенов от О.Ф. коннтете, н-к на r11рвизона лодполкооник Христов от
името н11 войеквте, Виктор Петров
от името н11 народните предстевятеnн и др,
Н11

народи, а особенно

славянските племена,
които населяват балканския полуостров.
В. Левски

Цена е лева

ИСТИНАТА
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ДЕЙНОСТА НА ВОЙВОIНА ДММНТЪР П. МАДЖАРОВ

преэ

f\з вече знаях нмето Дннитър Мl!д·
жвров, в Мерх11мли се лично 311·
познах с него. Личеше още при пое·
педнвте ни р11здял11 по смялото изрвжение н11 лицето му решението ну
ДII не ОСТIIВИ TOBII трудолюбиво не11

селение н11 произвола, след като н11
10. VII. 1913 година се изтеглят бъпгврскиге вднинистрегивни и военни
власти заедно с част от населението
н11 Тракия в
старите предели на
Царството, по-гопянвга част от Де·
де11г11чк11 околия, HЗTOЧHIITII ЧIIСТ 1111
Гюнюрджинска и 311п11днат11 н11 Софпийскв околии OCТIIBIIT по селата СИ,
З11почн11 неждуцерсгвения живот
в тия напусгнаги от нас н незевзети от турците места, което д11В11 въз·
,МОЖНОСТ н11 местнете тvрс:ко население д11 се групира в бвшнбузушки банди и започне своите иэвеветелства HIIД OCТIIHIIЛOTO без311ЩИТНО
българско население.
Бурн11т11 душа н11 Димитър Маджаров не можа д11 стои безучастна
в тоя трагичен безц11рствен период,
изважда го от н11блюд11телното му
поведение и д11в11 волност на неговото no Божа воля бунт11рско приз·
в11ние. Събира свои верни пет души

другари

И тург11 HIIЧIIЛOTO HII СВО,ПII

която ЗIIПOЧBII CMЯЛIIТII си 311·
чета,
д11ч11. Първите му пет другари-чет·
ннuи са: Стою Вълчев, Станко Стоев
Глухчев, Ко?,11 Петков Кел Петков,
Манол Вълчев Манолов и Мнтро
Пейков-всички от с. Мерх11нли, Детия храбреци
де11г11чк11 околия. С
Мадж11ров з11по.чв11 д11 броди необезлюдените сел11, д11 ги ободр11в11 и им
С

в11р11т11, че в н11й·скоро време бълг11рск11т11 войска ще се върне
и те ще бъдат пак под э11крилат11 и

вдъхв11

родина, 11 ДО
него момент всички д11 бъдат 1111
щрек з11 с11моотбр111111 пр11 евентуалПОД стРех11т11 HII COOIIТII

ни н11безн

н11

турсн11т11 п11пл11ч.

бродейки сел11т11 и орr11низ11р11йки населението э11 саноотбр111111,
към MIIЛKIITII ну чет11 311ПОЧВIIТ Д11 се
присъеднняВllт нови доброволци ro·
тови д11 се жертвуват 311 родината и
в последния момент постигат до nочетн11т11 uнфр11 120 души с въоръжение ПOЛOBIIHIIТII С пушки, 11 OCТII·
н11лите кон с к11Каото може. По тоя
начин М11ДЖ11ров усл11в11 да орr11нн•
ЭИрll почти всички OCТIIHIIЛИ села 311
с11моотбр11н11 в нещо като с11ноуп?влеflНJ1, 11 той с своят11 вече 1111уw11телн11 по брой чета служи 1111 11С11чк11 като орлиц11-мl!Йк11 311криm11щ11,
rотов вече д11 даде omop не само
11 и
1111
н11 баwнбузушкнте бllндн,
явилите нм се н11 помощ редовни
турски войски npeMИIIIIЛH Р· fuplШII.
Т1111 дейноа н11 opr111111311uи11 nроД1,Лж11в11 до н. 1\вгуст, коr11то юnратенНJI 311 р11Зу,кааане от X11pн11нtlldiТ11к11

година

1913

генерал Велчев, воевода PyCli
Славов от Нова Зсrора с 24 души
четниu11 пр11ст11r11 и се среща с М11д·

скн11

жеров 11адnечер в мест11остт11 11ърх11
.Св. Елена•. Тук дnамат11 воеводи
се р113бир11т н рD3р11ботвот с11011 пмн
н11 обща дейност, благодарение 1111
което обстоятелство орn111изнр1111ото
вече 1111ееле11ие 311 самоотбр111111 11
под з11крил11т11 не тн11 две чет11 с
доблестните н.н 11 ССJо1оотвержани
водачи е могло да nросъществуо11
спокойно, без д11 може д11 проникне
какъвто и д11 било аскер иnн б11ш11·
буэук II селата 11м цели трн месеци,
т. е. ДО дCHII 1111 peoKOПIIUНAТII, KOii·
то д&11н11r11 11оеоод11 са оч111Сыmt no
CIIЛIITII 1111 Букурешкн11 доrо11ор 11111\·
К),С/10 спед ]Q д?III ОТ TIWIOTO
събиране.
Двете чети с своите коорАИнир11·
ни деiiстви11 en ол11З11ли о чести стълк·
новени11 с турените б11шибу,ушк11
банди и с турска редоана BOHCКII,
която била вече преннн11rш р. М11·
рнuа при rp. Софлу 11 окуп11рали с11·
мн:;? гр11.д, като 311 Г/IIIIIHII :юдача ai
IIMIIЛИ ДII

се

ЯBIIBIIT 81ШIIТ11

и

на

1111й·311етр11ше11ите

311щнт11

О

ПОМОЩ

села

и пунктове.

7 1111густ Д. Маджаров с чета·
сн и ссл11нн от cerшni Окуф, Турбвm.кьоii II Балъкьой t!: противопостевят 1111 рсдов110Т11 noltcк11 11 611·
шибозук, ко,по б1t1111 оече прс:мино·
Н11

т11

rp. Фере И 1111б1U1Ж11811ЛII С.
Окуф. При самото с. Окуф 011е3ъл
no
11 сражение с тях и отблъснали
11
която
те
прем1111ми
Мl!р1щ11,
р.
n?11 безпор11дък и б11rство, о Мад·
ж11ров :!D11Л11д111111 111111ово гр. Фере в
монсtпо 1111nусти11т от 11аселе11нето.
Н11 8 август Ру01 С111111011 с свои·
те 24 юнаци и въоръженото местtsо
н11селе1111с пък посрещнал идещ11т11
с две П/IIIHIIHCКИ оръдИА и д11е KIii)"
ТСЧНIЩИ peдOll?D воltска и баwнбу·
эук от Софлу н през с. Гоm?м Дервент, ал!Dъл а сражение 11 ni рvЛII

пръс:n111в о п11ничео<11 611г.

По11ежс връщането но Бълrарск11·
Ш!ОНЛО все още, тура<ото население се почувствуаало
TII воiiсн11

?

osnнo поощрено н 38nочнапо д11
nълш, ч1кленостт11 н11 611шнбузуw·
кнте б111tА11 11 06р11Зу11М11 се н TIIXII
н11речснат11 Гюм?орджнноса реnубnн·
3118ХТ от
к11, 11 гр. Дедеаг11ч бнn
редовна гр'ЬЦ1(11 во ска. При том
положение ?м11т11 воеводи вижда-

ли вече

OПIICТIIOCТТII

38 бЪNDрСIСОТО

н11сепснне и 311 д11 ro 38П83n, те
вnезлн в връзка с чуЖАнте ко супи
а Дсдеаr11ч н сnел като получнnм

тържестаеното нм обе • не .1111 поемат :so рнлата на бълrарско?о насеnение, което би се пркбраnо от бllll"
канските а:па • гр11Д11.

во-

орбит

л

НЦd 110 КОН·

В цомог
П Ч
нията
чр
лико- ьп рсчия шов 11111.3ЪМ
пус нат кор 'НИ вср .д Гракийската миграция. Не та ·.:i, обаче, седи
в ьпросо с бившите оф.щи лни представители на Върх. Изп ьп, Комитет
и 1 рак. Научен Инсгиз у,. Едни от
тях останаха верни последове гепи
И И

[З

Янко Маоров

пред работниците

ноеиврии артистите от Хасковския Общински т г ьр, посетиха
зnводи „Вулман" и пр д препълнен
от посетит ли CdЛOII, иэнесоха пиесата „МИСТЕР ПЕРКИliС" (В страната на СССР). Заслужено вупквнци
еппопирвхв провинцивпните културправдиво ни бе
трагири. Реално
представен моралния лик на един
от многото американски журналисти,
к о и то у с в е д о м я в а х u
снета Jll живота 11а народите от загецечнатв славянска страна СССР и
конто я посещаваха с препубеждениете да станат гпвшетеи на а11н1съветския вой.
Такива и сега, когато много иврода праустроди употребяват усилия
•
ят стрвнага си в ду ха 11а истинска
прогрес, правят поседемокрация
стенат изщения, y)I( да проучат
разители на действителното положение, но като журналиста, от пиесета=-Хери Хемп, не иогат да се освободят от своето предубеждение.
Нужен е човек реалист, които
да провери всичко сам и да се убебеди о истинега. Такъв ни е представен о лицето на мистер Перкинс.
Наистина колко сполучлив предетевигеп на дяловия човек-чужденеца
Rмер11канец, за когото личния интерес е над всичко, но който все
истината само го
пак е реалист
интересуве. Представен ни бе също
така и новия съветски човек колмладежа от дълбокия тил
хозника
боеца от фронта, чиито живот се
осмисля само от интересите на народа и величието 11а родината.
11

11

11

11
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Младеl-Нта строи· эа О. Ф •

еркинс"
" мистет
от заводи „Вулнан"-Марийно

На 13

>

Антифашистката трекийска мпадене от селата Горно-войвопово и
Балкан на брой 2.2 души, организирани в своята организация, наред с
своята предизборна работа, не остават назад и по своята трудова дейност. Така например младежите от
с. Балкан по цели дни разрушават
една стара турска джамия и я приспособяват за чичапище на селото.
За същото са направени 3,000 кирпичи, превозват се камъни и пясък.
Събрана е сумата 30,000 пв. която
ще бъ?е употребена за разходи по
построика на читалището. Освен това, същите младежи са събрали и
събират още слънчоглед, от който
щ е бъде получено »асло и раздадено на бедни селски сеr-1ейства.
Хвала на такава патриотична и
трудолюбива ипадеж.
/v\лад?жта от съседното село Г ор-

·?а1

ите другари от с. Балкан са се на . игърбили и строят здание эа коопв- ?1
рация която ще освободи селянит
от отиване в съседните села за купуване на бакалски стоки. Необходимит? камъни, песък и дървени на
материали се превозват от младежи. на:

Нова величествена съветска действителност се раэкрива пред нас,
която покорява и най-злостните врагове, дошли да търсят слабостите
на съветските граждани. Но убедиСъщата младеж е докарала ЗС! кол есиг
ли ct: в самоувереността и родоmодърва за нуждите на училището пъ:
бието на новите хора, се завръщат
Събрано е доброволно доста гопе- OL
с „Зав ьршена мисия".
мо количество слънчоглед на ' които OR'
Ето пример за подражание. Да
маслото ще бъде уп·отребено за нуж- ?
градим, да градим с пълна вяра в
на бедното население.
дите
?:
силите народни за величието на роТака
работи младежта ат горните ин?
дината. Да издигнем демократична ,
две села и нищо не е в състояние го
ОФ България до завидна висота и
да разруши единството в тяхната
от
така
делото
народно
освооодии
обща организация. Непук на младе· ??
предубеждения и злоезичество.
жите разколници те I радят своето В п
Мисията на мистер Перкиис е заединство
и щастливо бъдаще чрез
вършена но мисията на труженицищастието
на своите села.' Не?а тях- :З,
и
висока
по
те за повече просвета
ната
работа
послужи за пример на ?ii
култура сред народа при новите усмладежите
от
другите села и око- fче
ловия на ОФ България е в своето но - Войвоцино no
на
примера
сволията.
Съобщава т.
:cra
начало. Благодарим от сърдце за
,лга
артисХасковскиге
посещението 11а
ти и се надяваме, че често, много Нов лигературен сборник t
дълговете
по-често от досега, ще ни удостоят
на
селяни .??
Югославските
Наскоро ще бъде сложен под пес вниманието си, за да разнообраЮгослевскот?_ rтавиtе11сtва..е ?..11\11,
зят тежния живот на ?oy.w:e от ?т лит?атх.Е_ен ?О9J?НИк, .. ко?то ще
оохваща сюжети от g-септемврий шило да анулира задъляfён"йята на )re?
Мf\РБАС.
всички земедеhци, в размер до 5 хил. ·:Ш
И?. Киров до сега. По1<анват се литературните
работници от Хасково и околията, динари.
:i
Дългьвете над тази сума ще бъкоито желаят да участвуват в сборника с свои творби (разкази, стихо- дат също анулирани, но .само на ?(.0
пътеписи и фейле- ония сеnяни, които са .участвували !Щ
В Одеса се строи радиотелефо-. ве, репортажи,
г и
т о н и ) .д а
п
е д - в ПаJ;>Тизанската б орба и на фами- С
нен завод който ще произвежда ставят до края на ,този меселр в Обл.
hиите на селяни, загинали в поле· ?u
радио-приемници, телефонни апара- инспекция на информацията и изку- то на честта или убити в германсн·
те лагери.
ствата-ХаскоGо.
ти и комутатори.
n;.. ......----=
......,.,-.,..-=-""""ме.....
.;...
Вече са пуснати в действие
ханичния, монтажния и епекгроионТРКИЙЦИ, ЧЕТЕ1 Е И РАЗПРUСТРАНЯВАЙТЕ ·BAWИR ВЕСТНИК!
тажния отдели.
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(Продължен е от миналия брой)
чувство тъй скъпо, което тряб
пламне в любов.
,.
Той покри Вена с палтото си
теменуж- хвJна я 011имсJтелно, эа да я
гогвве не буди 1ш11ово и я изнесе в ьн о. '-'J •• •
кера, скри ръцете f1 под папгого тана, че па с вижда само главата ;..
Теэи красиве гла а, за която хиляаи бяха f d дад ·,.и I u палачите и
..1

1

1.

коя о въпреки всичко, не падна в
боровга,
К н искаше тон в тон час да я
отъ ли от е гчните борби, да я от-

д ли от

ВЕ::КОВН TD НЕ:р? I а,

ли долу в
К

н хата

и

да я хвър-

ю р а равнина,

d щастие ГО, ..1 Дd С11 нао п сп ? да с, r ьр111:: с п , -

ТО JI

'

с гръм от скалната стена. С очите
на тъмния и безстрашен лес. . . с
?<осите си разклащаще земята, с дъхът сн спираше врагът. Тя беш'е

неговия- идеал.
И чак сега Павел рt1збра, че другарското чувство препива, ражда се
героич?а любов ту1{, к ьдето за пръв
път тон видя Вена на твърдата сi<ала
героиня'tа, бор1<инята и лю-

-

бимата жена.
И ?очно пред прагът 11а своята
любовна изповед, Ве.на стана и каза: .,Друг по-свят дъ11г нv. з'ове ' Паuел-д ьлг ы ни към паr-1етта на цpyraµsi Ради. Не бива да осквернява·
ме другарските чувс, ва преди да
споделим е нашите."
Тъй тихо беше нао1<оло. Дървеrата uяха свели клони от скръь и
болха. Слънцето потрепваше от мъка . . . Мястото б?ше оt>расло с буй1,а ..,сленииd; 113 която <:е подаваха
цъона11и цвет .
Kd ш
11--н 7 -наза
Павел.
Вч !)d тук кµ lJ е
тя цъвrят. 1-1

-

1

Ради, защото ти единствен разбира
ше 1ова ... Ето Вена е при мен ... Ве·
на, кажи -обичаш ли ме? Обичаш
ли ме така, i<?то аз 1тебе? Кажи!
f\з казах вече. И Павел за пръв
път целуна Вена ...
Другарю Ради, вземи тези цве·
тя! Те са от Кина. Тя много ск'Ърби
за теб-прошепна Вена, потрепера,
заплака и ги положи всред тревите,
загледана в шумака дано прозре
трепета на някое поне листенце. И
в това нямо съзарцание. тя усет да
се разклащат нежните стебла на
цветчетата и от 1-1якъде глас-идещ
от усойния дол питаше: кажете ми
другар11, моr-1че ли е детето ми или
момиче и дойде ли другари свободата? Изгря лн те над родната земя?
Тъй хубав е живота днес, дру·
гарю Ради, радвай се! Земята "щ1
грее и по светналите пътища с,
срещат обновени хора... В майчини·
те л олки нови бебенца треr-пяr,... И
твоя Свободомир расте, расте... i1i
не плачи за него !... Недей !... Кино
е добра и всяко? а му пее за те.бе.
Ето аз ще набсµа от твоите цветя.
неса и ще у 1,ажа, че со
ще r-1 у
дойде
01 r t>e, kOraтo порастнс д
да те ьидн.
С ободомир р.:?стс ... р с е... Кина
го люлее... люлее"-. Сбоrо.м... сбо·
сом ... СК'ЬПИ другарю Рцк1

-

-
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Одеса
f ск ч

с е,

чна сво то о ь
в гол
01 ro ня awe своя со сгв
)!(ава. Н rовr1те п ьрвн хор , t1 ,
иго идейно рЪКОВ0Д€'Х ьъзропит ппото дв гжение, ч сто ояхв принуж- писал ст х
давани да г ьрсят прибежище за с о· юционн 1 му
га културна, просветна и ревопго- го попуз р и.
цивн ,а дейност в ьн от България, в бапк с«
И
"К е, Ct1
, редове на бпизкч и дъпечни стр •
Л 0008 народь ". Пре
)
ни„ 1 ака, на времето можах Ad се 'Георrи Рвковски, основа
с ъэшшвт, далеч о българската земя, r эрсквтв ревал
1 , ПЕ' 1am ь ()
с
няколко средища на българска про- своя „Показал ц". в който, к к го
света и К) лтура.
известно дава У" звние, са да <:
Одеса, важно руско пристанище звписваг и съби] ат произве
на Черноморския бряг, бе едно от на нерздното тво эчество.
тия. средища, В които 'Се учеха И раПрез същата година е пр- стиг л
ботеха: видни наu1и просветители и · в Одеса, за да следва тамош „ а
възрожденци.
семинария, и Васчп Друмев, автор
.
В Одеса добиха своето образова- на една от първите български дра·
ние, печатаха свои трудове неколци- ми „Иванка".
на· български обцественици и ревб-'
В Одеса е станело звпозненсзаото
пюционери, които посветиха живота между Георг.и Рвковски и Басил
си на делото на възраждането и Друмев, звпознвн ство, което е остатласнаха движението напред.
вило дълбока следа в живота на
Василий Евстатиев F\прилов бе един "Друмева.>
от първите наши възрожденци, коRрез 1865 година е пристигнал
ито още в началото на XIX век се дз се учи в Одеса н известния наш
отзовал в Одеса и много скоро ус- п оет - революционер Христо Ботев, ма енергия, писал е цял жн от, н •
пял па си сездаде връзки с руските който постъпил да следва в една от изброим и са неговите творе ия-големи и капитвпни, малю? худои сет·
среди. Там- той е печатил три свои тамошните гимназии.
съчи.?ения: Денница, Новобългар Ботев не е оста гъп дълго време
ского образование, Допълнение към, в Одеса, но и двете учебни години
Денница и мисли за сегашното бъп- са. били достатъчни, за да се сбли- .
гарско учение
жи с тогавашните руски ревопюци- .
родина та от хил щ.-1
В първите два труда автора гово- онери.
ри за съсгоянието на българското
Ботев е попаднал в Русия в един
просветно дело напредъка на бъп- от най-важните моменти на нейногарскиге училища и на начинът на то развитие, тогава, когато от запад
обучението. В третото си съчинение нахлуват свободолюливите идеи на
поставя на разискване въпроса за Сен-Симон, Луй Блан, • Фурие и пр.
бълга рския книжовен език и прёво- за коренно обществено преустрой·
п ис
ства, тогава, когато тия идеи са подИзвестно, че през XIX век устано- хванати. и разпространявани от блевяването на българския книжовен стящите публицисти и писатели, наезив-в- правопис бе един важен про- то Чернишевскн, Херцен, Б,шу11ин
блем, които е занимавал умовете на и други.
нашите учени и просветители. Знае
Попадайки в тогавашните руски
се ээ създалите се две правописни революционни кръжоци в
Одеса
школи > Гърновскета и Пловцивска- Ботев изкара цяла една шнола, от
та които са водели твърде разго- която усвоява крайните революцирещ ена борба.
онни идеи и идеологията ии за пряко
Сле-д Rприло'Ва, в Одеса друг наш революционно действие.
общественик Д•р Иван Богоров,
По-късно цялата тази идеология
основател на първия български ве- той разви в Букорещ като член от
стник е издал през 1840· гад. фото- ръководството на централния реьогрефирани ликовете на Иван f\сена пюционен комитет за повдигане на
и Иван Шишмана, както и на бъл- общото народно възстание в Българския лев; Тия ликове той е взел гария.
H./\'i.
от известната. на времето "Стемато- ?;__;.;_
ВЗПОМЕНАТЕЛЕН ЗЛАТАРОВ ЛИGТ
графия" на Христофор Жефарович.
По случай девет години or смърт·
б години по-късно. през 1845 год.
в Одеса излиза от печат първвга та на големия хвсковски гражданин
българска поема на Найден Геров и народен трибун професор PiCEH
„Сто 14 и Рада", написана на хубав ЗЛF\ТР.РОВ·(22. XII. 1936 r.). Област·
бъпг трски език. и представля_ааща ната инспекция на .информациятg и
.r::.
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който тропаше
no пожълтялия вестник на проэорец9, се провря през nромеждут:ьците
и погали бл?оликото лице на малнате Роза. Pi .майка и.' суха, прежде·
временно остаряла щена, с т ьини
nетщ1 около очите, търкаше студените Ii ръчички и
утеш?ваше:
Татко ти скоро f:L\e се върне,·
донесе църво, ти ще станеш от
болИJ.1чно10 легло и ще се поразхо-.
циш из топлата стая.
Роза се вдълбочи в . думите на
r-1айкс1 си. Спомни с:и К8К ходеше у
близ"иrе съседи и играеше 'с Rолю
о топла, уютна стая. После прибра
малн зте си палави , ръ?!'ЧК?f и ги
сви 11од вълненатd ч?рга. 1- киwли
с с тънкия си предран гласt.:ц и
з.3nита майка си:
Мама, татко t1яма ru ro ?е?
М йка й ? nor л д а.
Сега ще до1-1де. мило дете.
Трябва Аа е вече близо до града, ен

-

?

-

SJ

рам, до 'нивата н? дядо Станчо, дето лятос ходихме на колибаrа r1y ....
-тя се стараеше да усnо><ои малкаРоза, като соч we с пръсг 11авън,
а вятърът фучеш • лудо по кмю те
та

-

уп1щи и се блъскаше в прозор и-те.
f\r-1и сега дsi \О Станчо в колибата. ли е?

Не, мами, той ходи само лятно
коrdто е I орещо. Тои ка а
Hd бащd ти да н сече ър ... в от неговат горе, Ja д
д ronл.> )' нас.
вре111е,

Р.,.т нr1й зn \О ням

-

е

Защото сме ь

Да станем т )rав
Их, дете, ка Bfi
д ваш. Не мо м д с:
р
,

СН

Btti

на npo о

ц

Далеч, до

.

ед•1Н

рид. ко,1то с

гора?

тя

- Д,

позна,

ч
ТО1

просия усмивl(а,
f tNo блъ<на п

д
Кирил боче ски

сл вя ни

• Тракийока

При родителите на Дяко

Какви древи хор бяха и двама·
в
теl ТоА н ар, т като работничка
черния
Чрез
училище.
земеделското
бъдаще
труд те искаха да съ дадатмного се
на децата си. Особено
грижеха а Дяко. Желанието им бе,
след като завърши гимназия, д го
видят като студент в универсигетеВидяха го, 110 съвсем за малко. Чер·
нвге реакция 11а фашизма им го от·
не и то тъй бързо.

Сега ги гледам-старци. С прегьр·
бени тела, с уморени погледи, с
увехнали лица. F\ колко много жи·
вот трябва да има още о тяхl Той е
с брада, не ноже да прежали своя
скъп син, а тя е прегърбена, с чер·
си, с тъмни
11а кърпа на главата
очила, с бастун в ръка.
Въздишката им бе дълбока и
тежка, о особено тази 11а майката,

Разнаэът

на

бащата

Бай-Данчо заговори с тих и скръбен глас:::
Не 27 март, към 8 часа вечерта, ние поквнихме и Дяко да отидем
на гости. Той отказа. F\з го отдръп·
нвх 11а страни ?1 му пошушнах, ако
ине някои книги да ги скрие и унищожи. Говори се нещо из града.
По лицето му трепна изненада. Мал·
ко се смути. После запита с интерес:
За какво се говори?
За оръжие, задигнато от квзармите.
Той сви глава и остана в къщи, а
ние излязохме.
Върнахме се късно. Легнахме си,
мислейки, че Дяко е в другата стая.
Към един часа след полунощ, от
долния край на улицата се зачу
глъчка от много хора. Сп р я х а
пред пътната ни врата. Нещо ме
жегна. Дали не идват за Дяко? Ствнвх на бързо. Излезох. Те бяха из·
пълнили двора: фелдфебеля Коста
Пехливанст, полицейския комендант
на града, Иван Брайков и много
войници с натъкнати ножове на пушките си. Между тях с отпаднало те·
по, с изсъхнало лице, едва държащ
Димитър Канев
се на краката си
(f\шика).
запита
Дяко тук ли е ?
ецин от глутницата.
В къщи е-отвърнах с мъка аз.
Влявохе. Но Дяко го нямаше. Претърсиха всичко.
Къде е?-запнта сопнато но·
ненавнте.
Не ЭН8я-и свих рамене.
продължи с
Ще кажеш ли7
той.
същия тон
Фелдфебеля Н8 свой ред каза, като посочи F\ш?1ка:
Познаваш ли го?
•
Не съм го виждал никак-от·
върнах аз.
Тогава обличай се и ще дойдеш с нас.
Когато аз вече бях вън, и мвпкияг ни син Гошо излезе да зетввря вратата, те му зеповядвхе да из·
вика майка с11. Тя излезе с лампата
в ръце. Не и позволиха дори да я
сложи в къщи, а я остави до пътнвте врата и ни подкараха. Ние вървяхме напред, а след нас нръсниците.
Отведоха 1111 в казармите, в щаба.
Отделиха ни един от друг. Въведа·
ха ме с:лед това в една стоя, в коя·
то бяха: подполковник Тодор Попов,
Маринов и полковник Кирил Христов. Всички бяха вбесени. Маринов
изкрещя:
Виждате ли ro този стар но·
муннст. Той не трябва да остене
жив. И эвнехне с ръка дс ме уда·
ри, но аз се отдръпнах.
F\э съм достоен българин, кой·
то е участвувал в две войни, там
на фронта\
Тогава ще кажеш къде е си·

-

--

-

Маринов се разкрещя:
Слушай бе мръсник, отговаряй,
че тази нощ ние ще свършваме с
тебе.
Митко сякаш се събуди от дъпбон сън. Сепна се и едва промълви:
Не, нямаше го.
Казвай говедоl-развика се се·
гв пък Кирил Христов и затропа с
крака по поде.
Защо ме мъчите, г-н попковник, нямаше го.
Повлякоха го навън.
Мъчиха ме много, докато ме из·
тласкаха и ме въведоха в същата
стая, от където ме взеха по преди.
Към разсъмване ме прехвърлиха в
един от каушите на околийското управление. С дни под ред, през но·
ща ме прехвърляха в казармите и
там ни водеха следствие. Нвпоспедън вече бяха на ясно с мене: да
кажа къде са скрити картечниците.
Освободиха ни на пети април. Но
и
трябваше за Петра, да мислим
посочи майката на Дяко. Тя беше
откарана в болницата.
Той спря. По лицето му бе изби·
ла много пот. Избърса я с ръка и
въздъхна дълбоко.

--

-

Какво казва майката

Майката на Дяко вдигна очилата
си, избърса сълзите, които бликаха
от уморените и очи и след като се
посъвзе, започна с тих отпаднал глас:
Тласнаха ме в една стая. Гпедам, млад човек, изправен с лице
към стената. Вгледах се добре. Познвх го. Нашият Ваню, средният ни
син. С разпасани и измачкани црехи (той беше войник в Кърджали).
И него довели тук. Лице го· му беше
червено. Трепереше. Личеше си, че
е много бит. Ех, майчино сърцце,
да си гледаш чедото, а да не мо·
жеш да му кажеш поне цвенни ду·
нички. След малко влезе един военен с голямо шкембе, застана до
мене и ме запита строго:
Какъв ти е този?
Синът ми.
Той го хвана за куртката и го из·
хвърли сила навън. Закрещя:
Казвай, къде е Дяко! Хвана ме
и ме заблъска в стената.
F\з не можех нищо друго да от·
говоря и повтарях:
у нас си е... у нас си е ... у
нас си е ...
Остави ме. Влезе друг. С страшни изпъкнали очи. И се развика:
Ще лъжеш ли още, мари? ...
Казвай къде е синът ти, че ей сега
ще ти отрежа езика! Къде скрихте
оръжието ? I ...
Но изведнъж си сниши гласа и
заговори по меко:
Познаваш ли Димитър Квнев?
F\ ха .... познавам го, той е адвоквтин, сродник ни е... познввви
го, познавам го ...
-Не той мари, другия, другаря на
Дяно, Ей сега ще го видиш. Довецохв го. Държаха го двама под ръ·
це, Погледнах го. Пребит, със сппъстени коси, с жълто, хлътнало лице.
Главата му отпустната надолу.
Запитаха Митко:
Познаваш ли я?
F\ми ако каже познавам я, сет·
не, какво да отговарям?
Н'ЪТ ти.
Но той отвърна:
Р83берете г-н подполковник, че
о sна• къде е.
Съвсем не, г-н полковник\
Гласът му бе слаб, прегракнал.
Ще го кажеш, ще го кажеш,
тази нощ ще с:н кажеш н майчино· Горкото дете, те го бяха пребили
до толкова, че не ножеше н да
ro NnUol
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Драги сънародници,
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говори. Изведоха го. Излязоха си и
двамата вампири. След тях влезе
един черен, с опалено като на циганин лице (Здравко Шейгвнов). Той
дойде при мене, потупа ме_ по гърба и заговори на езика с11 мазно,
мазно:
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Вашия жив вестник
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На 20 т. м. иладеж.ит.е- тракийци
от Хасн?вр се събраха в тракийския
дом,· къдет? ???на. ,откриването на
1-вня . бро? щ?в
·вестник. Четени бя·
'r ..
ха стат?нте:
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2 .. Уче!;f"!Чf:?к.а ?Ю.?Qа·Хр. Георгиев
З. 18 нбемврий • стиха rворение от
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Я. Мавр'6в'
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моя ученически
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нел - Т.одор Мавров.
5. Мили родни картинки • Ив. Гр. ·yri
Младежите тра1<нйцн , ще nрове· н
ждат всеки вторник ·жив вестник.
Поканват С:е всички тракийци млв- ?
дежи от Хасково да посещават >ti
вия1 вестник който се провежда 1:
ки вторник б часа вечерt:8,
Желателно е нащите тр?ки?цh
?руги градсэве и те да с:и npu,n ш
.ii
жив весrнн?.
,
Г.
Митрев
•
1

1!111

--

-

9

No

Поради гол'!.мата суша през миналото лято н поради това, че гdn„
ма част от трекиици, които се завърнеха от Беломорска Тракия не моfк
ха да засеят нинелетв есен, предстоящата 3ИМ1!1 ще бъде много труднl
изхранване 11а добитъка. Голяма част от нашите бежанци са обхвенати от
основателна тревога, вследствие на което Ценгрвпният комитет има пое·
тъпили много искания и пристигнеха няколко делегации за иадейсгвуввне
от държввета на безплатен фураж.
След направените няколкократни постъпки от Централния комитет
пред БЗК Банка, пред Върховния стопански съвет и Днрекцията не хрвноизносе, въпросът с отпущане на фураж се уреди по начина, който 11·
жи и за всички пострадали от сушета.
Тракийските бежанци могат ив общо основание да се попзувп от
специалните безлихвени и под гаранция на държевеге венн, конто Бългврснвге земеделска и Кооперативна Банка отпуска на основание .Наред·
ба-закон за облекчаване и подпомагане эеt1еделските стопани постр11да·
ли от сушата през стоценскета 1944-45 год.", печатана в Д. В. бр. 256 )f,
от 2. XI. т. г. и окръжно № 597 от 9. XI. т. г. на БЗК Банка до кпоно- ,.,вете и в цялата страна
л. J
За установяване количеството фураж, коете следва да се отпусне на
,,,.
комисия.
постралия от сушата стопанин, се учредява социална общинска
в състав: общинския кмет и представители на ОЗПС и не местния ОФ комитет.
Стойноста на фуража се заплаща от БЗК Банка направо Н8 доствв-1
чикв без да минават парите през ръцете на стопанина. Ето защо, неве- ..
бавно влезте в връзка с местната общинска власт и· ОФ комитетаt квнго
I
u
и с нвиб пизкия клон на Б 3 К Банка, от където и ще получите пълните
и подробни обяснения по начина на снабдяването с фураж и по естеството на заема.
Централния комитет е на мнение ръководствата на местните дружества да вземат работата присърцце и да проявят максимум ваинтересоввност по този тъй жизнен зg тракийските стопани въпрос. Само по този
път ние ртново ще възбудим интереса и любовта на тракийските бежанци към собствената им организация, която тепърва има да играе важна
роля в нашия обществен и политисески живот.
Пи
Настоящето окръжно да се напрвви достояние до всички транийци. ?н1
София, 15. XI. 1945 гоц,
!ilЯ
Секретар: (п.) Т. 5раJ1нов ?
Председател: (п.) Н. Спиров
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Цовпякоха един войник. Държаха
го двама под ръце. В началото не
го познах. Дрехите му оверпепени,
измачкани, а той смазан от бой. Бе·
we Мит1<0 F\шика. Запитаха го, ка·
то посочиха към мен.
UТози там ли беше?
Тон с мъка едва смутолеви:
Там ...
Там ли?
запита изненадано
наново Маринов.
Кажи 11 •••
Митко мълчеше.
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Кажи бабичка, къде са ония
железа, които Дяко донесе? Недей
кри от мене. F\но кажеш, аз ще те
освободя, ще Ви освободя всичките!
Малко желязо, голямо
каквото и
да е, кажи си.
Не знам ... не знам ... -заповтарях на пресекулки аз.
След това ме откараха в окопийскота управление.
Страшни часове, а може и дни-

-

-

не помня-прекарах там. Втълпено
ми беше, че ще ни избиват, ще ни
отрежат главите. Сетне ми се стори,
че съм в вода, дълбока, бездънна...
След това нищо не помня. Отвели
ме в болницата, там съм лежела
дълго. Започнах да се съвземам, ногато ме доведоха е къщи.

Много изтеглихме, но барем да
бяха ни го оставили жив\ Обесиха
го мръсниците им недни\
И заплака.
Ех ти безутешена мейчина скръб,
кога ще отлитнеш ти и не ще се
еестнш вече пред мейката мъчени·
ца7 Kora, кога? I
Ив. Г. Пеиевски

Редакцията покан?а своите с11.
рудници и дописници от града
съседните око1-1и да влезат в връ
на с вестника. Нека всяко проявn
ние в организацията, .в предпрн,?тн

JC

ТО, В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, КОНТО Hf!IIТ О

ществена значимост. немерят о?
жение в колоните на вестника. В«
ки наш културен читател, който ж
лае да работи в духа на вестник·
добре дошъл.
Всички материали за вестни.
изпращайте на адреs: Редакц?

и администрация на в. • Траки,
ска дума•-1л •• Хр. Ботев• 11·

-

rp. Хасково.

Умолявст се сътрудниците на ве·
СТНИКl!I :ни да пишет къси статии ti
на едната страна на листа.
?

Го.циwни• абонамент за аес:тннка е 250 .пв. Сумите се иsnpa·
щат на адрес: ТракиАска opra·
ннэация, за в ••Тракийска дума•

- Хасн.ово.
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