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В редакцията ни се получи писмо не от други. а от
наши сънародници, с което наказват недоверие в списването на вестника ни. Правили сме „леви забежки." Също
така според тях е било неуместно и дори погрешно да се
линчува зеленото земеделско знаме. Те открито ни обви·
няват още и в това, че редакцията няма ясни и конкретни разбирания по националния въпрос, от наша гледна
точка и пр. и пр.

'(j

Питаме, според тях още ли тракийци да се люшкат по пътя на не·
чэвестното? Или пък трябва да стоим настрана,
далеч от попитиf.неския живот и гнинем в миязмите на невежеството и се губим в попити...?е'iко късогпедие. Не, уважаеми другари, пътя на тракийци и на всички
эния, които наистина милеят за своята родина, не води по задната ули·
f t'ца, а по широкия друм на всички свободолюбиви народи, които доказаха,
m-1e само по пътя на международната солидарност и
побратимяване ще
Ji)iамерим истинския смисъл в живота, а от там и правилното разрешение
галената мечта на прокуде·
1p,tta малцинствените и национални въпроси
?r?ите и онеправдани тракийци от родните огнища.
Толкова до колкото се отнася ДQ u.левите_забе.жк.и" това, си е нещо
'lавре10\емно
Й В духа, гi'редивсичко, на новото време И не мислим да се
е:
връщвме назед, защото шовинизма на мъртавите не ще възкръсне, та
.?g._a се плашим от евентуален иск от тяхна страна и реставрация.
Колкото до ненависта ни към зеленото знаме
можем ли де имаtOI
че друго отношение към него? Ние искаме по мирен и справедлив на?r.rин да разрешим нашия национален въпрос, а зеленото знаме и хората
=!,КОЛО него искат дори нови области да отрежат от България и ги дадат
?з,ругиму, само? ?а да по:;тигнат своите тясно-партийни цели. Като уредни·
на „ Тракийска дума , като тракийци, като българи
какво друго от•.?.и
юriошение можем да имаме към тези предатели?
Ние искаме и трябва да знаем всичко онова, което става около нас
света.
Ние ще следваме неукпонно пътя на прогреса и културния
в
flJi"
П?31одем на широките народни маси, защото ние сме от тях и с тях. Рвэпи1?,<ата се крие само в товаб, че тия народи се радват на свободата в собсте:fената си роди?а и с не ивап ентусиазъм днес градят святлото утре, до
хвто ние тракиици се увиваме под чужда стреха и като чели всички на·
Al•JJн общополезни прояви и начинания си остават не на здрава осноэа.
1:-iне, обаче, вървим и ще вървим с свободолюбивите народи и по пътя
?-ta човешкия прогрес не вярвам да загубим нищо друго, освен вери: ите
;ta националното ни робство, катунарския и бежански живот.
??
Ние сме в неразривна връзка с славянските народи, начело с вели·
Съветски
съюз и следователно ние се интересуваме от живота на тия
/Ия
лрогресивни и демократични народи.
'
Ние също така сме в добри, искренни приятелски отношения с на·
W>Одите от f\мерика и f\нглия и искаме и трябва да знаем живота на тия
СI.С\емократични народи. Следователно ние сме на фронта на свободолюби·
ЗDr\ите народи и вървим по пътя на един траен и справедлив мир, когато
юН11а земното кълбо няма да има победени и победители, а
свободни, исi!f..ински свободни народи, които ще живеят в мир и творчество.
За тоя мир именно мислят и живеят тракийци и вярват в спрвведпи??ВТ8 кауза на примирието. Ние се надяваме, че нашите другари ще се
,Jll?орегират и отърсят от грубия и алчен егоизъм, като ни подкрепят мо·
1ално 8КО не материално.
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аграрната реформа

Нарочната комисия при Минис·
?dерството на земеделието, к о я т о
неше за задача да прегледа отново
J!Cllaкoнa за егрврнеге реформа, при,...,,.ючва своето заседание.
След непрввениге окончателни
е111роучвания, Законът ще бъде отпе·
?втен и разпратен на видни обще1?rаеннци, за да дадат своето ннеllll"'lle по него, след което ще бъде
IJ!eceн в Народното събрание за
.ЪОI

1

?бренне.

Съобщения на м-вото
1а

просветата за учиrе11кте

Миннсrерството на неродното
просвещение съобщава:
Нередовните учители, незнвчени
за миналата 1944145 година, конто
са продължипи де водят редовно
часовете с· и и през настоящата
1945 '46 rод., н за които няма ивдедена заповед за уволнението им,
през учеб·
се снегят на спужбе
11

ИGfИНАТА no ДЕЙНUGТТА НА ВОЙВОДАТА ДНМНТЪР п. МАДЖАРОВ

през

чужце.с::тран:1и.с х:>Нсул 1, решвьв д&
си этиъсти по най-жесток начин на
омразните му .Хундроксфалос" бъл·

гари и в съгласие с гръцките воено·
началници в Дедеаrач решават да
предадат града на турския бвшибозук и незабавно турят пъкления си
план в из?ълненнеl Самия владико
заминава за Гюнюрджинв и моли
да се изпраги башибозук и приеме
града. Гюнюрджинскаге република
възползваикн се от случая, веднага
изпрашаг органнзирвн башибозук
с турски офицери, на които гърците на 19. IX. предават грвде Деде·
егач заедно с събраното в казериите българско население, а гръцката
войска с лодки и параходи напускат града.
На 20. IX. двете чети разпръскват
бешибуэука нападнал наново града
Фере и ro освобождават от тая
напаст.
На 21. IX. Маджаров се установя·
вв в с. Окуф, където получава с
специален пратеник съобщение, че
rp. Дедеагвч, заедно с подслонено·
то таи българско население е бил
предаден от гърците на турския ба·
шибузун, предсгевпяващ част от турската, така наречена Гюмюрджннскn
република. Маджаров остава яэненеден от тая лоша вест и мислейки
за подслоненото там по тяхнн съвеn1 българско население, решев na
нападне с вн эвпен удар гр. Дедевгеч и освободи нас пениете. За тая
цел той изпраща веднага бързо съобщение на Славов да се яви на
помощ. До тоя момент гр. Дедеа вч
е моrъл много пеене да бъд
зет от четниците, обач , re, осла 1
ки се на дадената честна ума от
чуждестреннге консули и тор
нета уж гръцка веисне, н as t с
рввили това, иисле и, че с
бсн акт мо е д станат np
д ьр а сн конф t т С а,
знеейки, ч града е

I

а б22wнбу3уw ere

година

1913

Воеводите Д. Маджаров и Р. Славов
съветвали вече бългврското нвсепение да слезе от балканските сепа и
се прибере в Децевгвч. В резултат
на тия увещания се събрало бъл·
гврско население около 18,000 ду·
ши и било настанено о казармите
на Дедеагач. Тук вече се проявява
гръцкото веропонсгво в най-типичен
вид. Гръцкия владика в Цецевгач
възползуван от случая до види бъл·
гарското население от бвпквнсните
сепа събран в такава компактна ма·
са затворено в казармите, без де
държи сметка за честната дума на

1

нвге 1945 46 гоаинв.

ТРАКИАЦИ, ЧЕТЕJЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ВАШНR ВЕСТНИК

(2)

реш•1rелнатс борба б ь горско
ле1ще It с ч тnro си 11с 22. IX
ра о с. Дср е11т, зо да доч н
воо с четаrа му н opram1 tрст
23 сутринта 11спадснието н Д
аг8ч. Целия ден 110 22 Мадж о
употребява n треска о прнrотоа
н•tе четоте сн зо рсщнтел н1
у р
Славов все още tie npнcn1raл н Мад
жароо о стрснежо 01 до enc I на·
селен11еrо преди де е сте11слq к ctto
нзпраntл 11а Слсвоо второ съобще
ние, с ?.оето го уведомя о, че н де
tte успее да му донде tea по ощ, то
той сено с своята чета ще 1i, рш11
,.

ад н11ето.

Същота вечер 1'\8дшсров, 01tск·
ооикн отrоворо II Сл вов
с. Д р·
оент, чнсто нвсе ни
било
е
прехвърлило сторете rp 111щс II се
nр1tбирало в Бългорна,
дно с от·
сrьпващ11те бълrарасн воnс:кн t 10
юлнй, а къщ11те сн осто нло с ц
лия бnrа)и зоключен111 pn пореднл
до се раздаде хронота н се ttcxp
няr чеnсицнтс му. В TOR нненно но
менr присn1гн22л от Дс.дес сч
л ц от ttоселеннеrо 11 му съобщил,
че същ11я ден сутринта е било н ·
ведсно nснчкото б ьлгарско не
ние заедно с понъщ?нш н до н
11 подкарано от бвш11бу,ук 1t турсю1
оф1щер11 no 11опра ле1ще но р МD·
рнцо, оерояпtо с нснер ни де б д
npexuъpn но от rьк р кат н Иn·
сала. Тогсвn Маджаро дошъл
озверяване, прекъаtм
номчеrота сн н

..

Тракииска дума•

ВЪПРОС
в тския съю , а воиснвта ни стана
пже Н\ р на r рм гските за о загелни планов на б пкани • Д сетипе-

sya н

когато вели·
Б, ха ч р и
шовинисти начело с
но пгврсни
престъ нета царска Германска пинаетия, слу ики на Германския им·
периалнзъм за х r иония не бално·
ните. При тинихе три на тионвпни капгврск ,я народ ?т
тастрофи на

ха най-много тракни·
конто постр
те. След бапненскага война с под·
писването нв Пондонския договор с
граница Енос·Мндия с е разреши
окончателно тракийския в ь п р о с,
след освобождението но България.
За нещастие, обаче, след гробокопагепът на България цар Фердинвнд
11а 16 юни? 1913 год., нападне найковарно нвшите съюзници Гърция и
Сърбия и по тоя начин причини
първата нацисналнв катастрофа на
българския народ и зароби отново
нашвга родина Трвния. Тоя верен
лакей 110 Гериенския l<aiiзep отново
хвърли българския народ в Европейската касапница 11а страната на
Германия 11 причини втората по ред
национална катастрофа, като зароби
оствнслвтв свободна по Букурешкия
мирен договор и Беломорска Тракия. Неговия наследник цар Борис,
верен последовател но престъпната
политика но своя бвщв, с кръволока Цош<00 на 9 юний 1923 год.
хвърлиха българския народ в гражданската братоубийствена война, в
която станаха жертва и наши братя
тракийци. С спогодбата Моллов
Кефандврис се извърши насипственовеного прогонване 11 ограбване
нв тракийците от Беломорието. През
врене на блоковото Мушаново и
Гиргиново управление България-беше станела арена на политически
борби и братоубийства. На 19 Май
1934 год, обаче, днешния Министър
Председател на България г. К. Георгиев с един замах премахна политическите борби
братоубийства в
нашата страна. За нещастие, обаче,
след неговата оставка настанаха пак
с рни дни за българския народ. Цар
Фи1 арис и престъпния професор
лов присъединиха България пек на
страната на Германия. мимо волята
нв българския народ в тая страшно
разрушително и унищожителна война и причиниха третата по ред национално катастрофа. Те обявиха
воина на Rнглня и Rмернкn II пус-

-

11

нвхе Германските разбоиници в на-

шата странв, конто ограбваха безпощадно цели три години народните блага и по тоя начин позволиха
на хитлеровите банди да нападнат
нашите братя югославяни и гърци,
кекто Фердинанд ги беше нападнал
на 16 юний 1913 год. Освен това
првгихе корпуси в Сърбия и Гърция, конто вършиха нечувани зопумлуци в тия страни. Населиха Тракия
Македония с българи, които напрввиха оп1000 бежанци ?, сградепци.
България беше станало плацдарм в
воинвга против нашите съседи и Съ11

тия нар д узорпвгориге фашисти
безчинв рш ха пал
,, г?аб )НИ,
ства ?, убийства 11ад злощастния
българени 11ar '\, Н родното н =годуввние, вбач , израз 110 в партизанско освооопиг -пно ДВИЖР.НИе в
ко то вэ Хе) о { r1 то уч зс гие гр кий-

ски синове и д ? щери. Заедно с патрио ичного войнство и с помоща
на побздоноснтге братске Червене
армия се смъкна к ьрвввага фашистка ти r ыния и на 9 септември 1944
год.
изгря звездата на бъш арска11

свобода. Народното прввигелсгво
Отечествения фронт, излъчено 11з
недрата на эпощв лния български
народ с един замах възганови направдени и спародните свободи

та
на

11

си Ьъпгария от разгром. Сключи

с

великите сили благоприятно примирие за България, зав ьрши победоносно отечесгвннвге война и неред11 България на сгр=нега на свободопюбивиге нароли в света. Въпреки големите исторически заслуги на
Отечествения фронт за спасението
на България, разноцветната и престъпна опозиция, която обединява
мвхзарджийте на Никола Петков с
черната реекцич и грабителския капитал около старите грешници Мушановци и Гиргиновци, конто са
участвували в всички катастрофи на
България. Подкрепени от Дамаскиновци и Ялчиновци, конто пре?ат
за правилното разрешение на трвкийския въпрос. Те допринесоха до
известна степен с своите махэари и
кле юги за отстрочването на насрочените звк эчодатепни избори на 26
август и бойкотираха насрочените
парламентарни избори на 18 ноември, эеыого энаяха.. че ще б.1,,р.ат. отречен и от б?лгарския•народ и се
нвдявехэ на външно вмешателство.
На 18 ноември, обаче, болшинство·
то от българския народ нанесе съкрушителен удър на вътрешните и
външни врагове на България и утвърди историческото дело на 9 сепгеиври=-гаранцияга за благополучието и величието на българския
народ. Правителството на Отечествения фронт и новоизбрания народен парламент опряни на бапшинството на българския народ ще затвърдят за винаги дружбата на българския народ с великия руски братски народ-нашия двоен освободител и покровител. Ще попържа братски отношения с народите от Титова Югославия и с всички спзвянски
народи. Ще възстанови дипломатически, търговски и приятелски връзки с всички съседни и далэчни сво·
боцолюбиви народи в света и по
тоя начин народното прави елство
на Отечествения фронт ще подпише с великите сили f\нг пия, f\мерина и Съветския съюз един достоен
11 справедлив мир за българския народ, в кой ro мир ще бъде разрешен веднъж за винаги и тракийският въпрос.

Б

Тракийската емиграция
и изборната победа t'a 18
Законодателните избори на 18 привличаннто и орrа1-1нзнр"н
ноември т. г. показаха по един без- младежите от двата пола.
спорен начин п ьш.аrа политическа
2. Да се започне незебавн
зрялост на българския народ, а в ро1<а културно-прответна раб
това число и на тракийската емиг- тракийци, за да им се обя
рация в България. Изборната побе- обещанията и примамките н
да е спечелен е с внуши, елно бол- гарските ялчъновци н дамасн
ш ю1ство эа Отечесrвения фрою. Дя- не водят къr-1 нашата
родинJ
лото на 9 сеп rе1>1ври е вече здраво- кня, а копаят нови пропасти
циментирано. За създаването на те- баm<анските народи, с: цел да
зи две светл11 дати в нашата най- лят Българ?я в нова„
импери
нов1:2 история
9 септември 1944 г. тическа воина.
18 ноември 1945 г. не ?,алък дял
Тракийската емиграци? трябва
има и трilкийската прогреси:з11:J еми- научи, че подбудители и виновн
грация.
за трите катастрофални войни,
Тоя успех, обаче, не бива да нн то води българският народ
приспива. Широката масова работа последните 30 години, жертва п
сред емиграцията, не само, че не които станахме и ние тракийци,
трябва да спре, но трябва да се раз- мушанувци, т1:1ргиновцн и компани
гъне още поJече и да обхване 1 раТе трябва да научат, че
национ?
кийци в тяхната цялост по села и ните свободи не се извоюват
no
градове. Борческото чувство на на- тя на авант?ристичннте и импери
шите сънародници, ще трябва да се листични воини. но като се вс
укрепи и доразвие до неговата най- непрекъсната борба срещу чужl\
висока степен, за да можем всянога и отечествен шовинизъм и им,
да се противопоставим, не само на рнализъм, до пълното им
ун
нашите тракийски търгаши с нацно· щожение.
налният ни въпрос, 110 ·И заедно с
Денът за връщането по родни
българс1<ият народ да смажем и уни- згннща не ще дойде по пътя
щожим реакцията и отечествения жестоките импер11алистически войн
шовинизъм 'и империализъм.
които носят страдания, пожарищ
В това отношение тракийската преследване, затвори, убийства и б
емиграция в България нма нато пър- жанство, а по пътя на мирното сът·
ва предстояща задача следното:
рудничество с великите демокрации
1. Да укрепи и разшири
своите начело с СССР и сближение с брат·
организации, до степен, щото да об- ска Югославия и останалите балкан·
хванат цялата прогресивна и анти- ,.l<И народи.
фашистка емиграция, нато се обърВпрочем, на работа I
I
не особенно сериозно внимание на
Х. Бакапсв
..... _,_.. __ .__ _
·-..-------?,?-----rм,.---..,..,
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На 24 ноемвр.и, вечерта,

транийЕРУЖество в ,гра,ца

ГРИЖИ ЗА ПРОСВЕТАТА
на занаятчийте
Министерството на информацията
и изху?..rват?_ gтделение-обществе·
възпитание, за -,qa?noд1rmlllnм,n,-.i
ония
j' ' работници , занаятчии и земе·
делци, конто желаят да се проса?.:,..,
щават и усъвършенствуват в про·
фесията си, Министерството на ин·
формацията и на изкуствата е съз·
дало при Дирекцията на нilродна,.;
нултура служба, която посочва на
всеки 'запитвач необходимата науч·, на литература .и мястото, от гдетd
ще сй я набави ..
Отговорите биват писмени и се
изпращат по вJ:,зможност в най·къ·
сия срок.
Умоляват се запиrвачите да зада·
ват въпросите си?кратко и ясно.
Запитванията да се отправят до: 1
Министерството на информацията и
Общест·
на изкуствата, отделение
вено възпитание.

1

Я.

Мавров

Четете в. "Тракийсkа пума"
,,с"•,, . .,.,..,
•W*41 ·"'tto1Diii'iёl ?tit ;ех;;; AIPil- iHWiitt\bЯf',-t

-

Получи се в редакцията ни кни·
гата „ Борци за народната свобода•
-разнази от Борис Паунов, цен?
60 лв. Доставя се от: библ. "Друм
с. Угърчин, Лове;,,uко. Препоръчва·
ме я на нашите читатели.

Великата река-разкази

от Мит·

-

ко Ст. Горчивнин. Цена 100 леве.
Доставя партийната книжарница
Хасково.

,
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Марчевски
И311ЕИИ СЕ

rap" от „доброто" старо време). Ре-

поnожЕnИЕТО

И

ТЧЙ ·то

.... !

(Фелейтон)
Стоим веднаж с моя приятел Л.
Защо, недо}'мявам аз, че нали
в сладке?рницота и с11 говор 1r,1 п1х11ч- и ти ще гласуваш сега?
ко. За н кво мислите? I la 1-об11кно·
Гласувам, не гласуваr-1, не е
вен р говор. Говорим с11 ние за важно! Няма свобода и туй-то!
сво одета при збо
а провата отсече „другаря" 6.
на мла
та и пр. Н тъ ?о опис·
f\1>111, че ти нали беше отечест·
вам на Л. макв бяха н о 1те пре
венофроttто.зсц, в една от младеж·
ди 9 септември II н ко11 с обади юне ОФ организации членуваше
ад М Н,
даже-опитах се да оъзразя аз.
Па
RQe бях .... ама сега .... и1мени се
п
положен1tето. Сега съм опоз1щня.
Гледай, думам си аз, значи по·
ложе не о се изменило, пък аз да
не э м. Чуд 1а работаt...
Как да не СИ ОПОJНЦНЯ, бе бра·
те, о6едн се и Р. (също стар „дру·

-

-

-

н я к о я д у м а за германците да кажеш, или пък за „доб·
рия" ни цар Борис (Бог да го прости), да си поплачеш и .... хоп ти си
против офето, ти кажt1т. Пък децата от махалата подир тебе· тичат и
фашист тн викат .... Това ли ти е
сво б одата 7 .. ,

чеш

-

1

с?д?о

устрои първата следнзборна
ка, наименована „ Седян1<а на„ п:обедата " , която б ewe масово посетена.
Седянката бе открита с няколко литературно·"1]узикални номера: ст,ихове, разкази хуморески, песни и др.
Посетителите бяха в много весело
настроение и останаха доволни.
В нашите младежки песни и стихове ние чувствувахме наша сила,
чувствувахме че и ние, тракийци,
можем още по-дейно да работиr-i и
творим за ОФ България. След лнтературната част започна самата седянt<а: девой1<11те плетяха или шиеха
като момците им помагаха в тая работа. Създаде се приятна другарска
атмосфера. Отвреме навреме се чуваха хуморески и песни, Когато,
обаче, акордеона разнесе из салона
плавните звуци на валса, започна
играта. Всички се оживиха. Седянката се превърна в сесела танцова
забава, която продължи до късно
през ноща. Нашата седянка стана
наистина „ Седян1<а на победата".
Ние разорахме, че иr-1аме сили за
работа и творчество. Да творим

Станко Ст. Напсъзов

--------811--lt:lll811a::IIEl81-:.it'81?Rl3!.ltl:8CII
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Седянка на победзта
?t<Q1.О....,МЛ(!8ежко

,

Прав е другарл Р.-намес11 се
в разтовора и „другаря" Н. Речеш
да спечелиш с "честен" труд някое
в затвои друго мнлнонче и хоп
Че онли?
Каt<во?
Не
вярвате
ра.
зи ден нали арестуваха братозчед
ми К. за нищо и никакво го арестуваха „ човечеца", чисто и просто,
че беше „земеделец" от Колю Петновото крилце. Ех, продал беше човека стотина метра плат по 15,000
лева меrьра, спечелил едно никак·

ро си „мърш?во" милионче, но
не го е крал пък, с честен труд

-

д
с

го спечелил човека.
f\ми, че той е спекулант опи·
тах се да възразя аз.
Ка1<во, спекулант ли7
ско:,
Н. ами че той е близък приятел
l
К?лю Петков , ти знаеш VЛfl това, 8"
3: 1аеш ли за този случаи телегра?:а

-

11

е с
прат11хме до зелс11ото знаме, хи'
re
видят
;<опне до регентите. Да
ши
потъпкана-зевъ
че свободата е
ф?1лософс.<и Н.
нило
Бр?й! ... думаи си аз. ИзС?зсем
се положението наистина.
....
другояче станало, не както преди
R преди бе съвсеr1 друго.... На·
Беше зиматз на 1942 год?:::·цнте.
пр.:щваха тordВD значи rep
Зад
Минен, Могилев-вснчко ocтaн:JJiY'
1

-

гърба им.

С

една дума .светк

j

•

Коста МаркоЕ)
в Преображенския манастир
тури·
шат

птн 11а н надпис:
11
а
,.В Т р о о·Ю.Т.С. XXVII 1940,,. Ко·
га о nor леда ми с отправи към нея,
т винаги ми на омня за три ппанински цветя-три мили обрези, 1<011то
живеят в съзнанието ми. И те зави·
нвги ще живеят, зевинеги ще нрасят епохата 11а своето време с светлнте си имена, защото дадоха живота си за своя народ, за свободата.
Те-трите име11а-Коста Марков, Ди·
нигър Канев-Rшнка и Дяко Йорда·

ноо-едни or най-дейните членове

11а

туристическото движение в Хасково,
жадни да опознаят своето отечество,
своя народ. Но.... черната ръка на
фашизма огне живота ИМ,
пресече жизнения им път,
за да живеят навеки.... И
ние никого няие да п1 за·
брввин, защото т611м иипи
спомени за тях. Ето ецин
ивпък спомен, който ся·
1<6Ш вчера бе, който ся·
квш ей сега се изниза
от броеницата на жити ето.
Влека пъшкаше из дебрите на Сгере-планина, а
ние се закачахме, веселя·
хме и 11е усетихме кога
кондуктора извика пред

-

11ас:

много

Хайде, конгресисти·

Поехме път l а I [реобрвженсния
манастир пещ, иаквр да бяхме изморени, защото средствата ни не

дим много иеша. Янтра край
вас ct: пенеше, r о но реше ни за епичните борби, но ние бързахме 11 не
и сбръщехме вниивние, за да стигнем онези, които с леки коли профуча звхв край нас.
-Ех, да имане една таквва пека кола
и ... мвпко повече пари, защото тряббихме
ва бензин за нея и за нас
шегуваше се
обиколили света
Коста.

пръв. път отивахме в В.-Тър·
ново, това не проличаваше, защото
ние толкова бяхме се унесли в при·
кввки, че не дадохме да подозрят
другите пътници това, защото не
се оглеждехие като чужденци. Сре·
щнвхв ни група туристи.
-От къде сте, другари, запитаха те
-От Хесковс+-викаие в един глас
всички.
-Ние сме от квартирната комиеня, елате с нас да ви раэквартируче за

..•.

Вечерта имаше факелно шествие.
Още тогава нашата група от Хасково спечели симпатиите на всички
туристи и те винаги ни търсеха, искахв да общуват с нас.
Мак21р, че с Коста Марков за пръв
път се видяхме на този конгрес той
стана много близък с мене и всички
непознати. И на сутринта той и Дяко пожелаха да дойдат с нас на из·
лет до Преобрвженския манастир, а
Р.шн1<а остена на конгреса да звщищввв интересите на клона. Към на·

811----...

приятна обстановка
JG J[O <(Ii)

с от лични напитки, хубави
у 11 ••• Русе·· 2 3

-

-

е Коста Моркоn, а погле дв дясно Дяко Иорданов.

.1111110

ОТ ССАНЗЛНТС

=Ха-хе-ха .... разсмяха се всички.
Ето и Приображенския манастир,
обрасал с бръшлян и плевели, кой·
то приличаше на някой стар монах,
навел замислено глава.
В двора беше тихо, нямаше кой
да ни посрещне.
-Я погледнете колко са негостоприемни · обажде се пак Коста.
И се пръснахме по разни страни
да търсим хора. След малко узнах·
ме, че всички били в черква. Влиза·
ме и ние. Хорът на калугерите ни
привлича и ние се приближихме до
него. Коста веднага почна да при·
глася. Той даже с своя плътен глас
събуди един задрямал монах, който
от време на време поглеждаше и
се прозяваше, за да дава вид, че nee.
Литургията свърши.
-Вие сигурно не сте закусвали,
щом посетихте толкова рано мана·
стирв · запитва игумена.
-Даже сме много гладни-полуше
говиго му отговаря един от групата.
И той ни заподава нахура. Ние се
изреждаме еди по един и излазяме
на двора. Още не разгледали мана-

?·-···Cl8::lrZl:8!Cl8D:111aa8:111DIIIIIID llll8!IIW:8.J:-- Cltм
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Т олстоева

вечер

стира, Коста извика:
-Другари, аз наредих всичко и
обеда е готов. Елате да хапнем.
Всички се отправихме към него.
Седнахме на пейките, където е при·
готвена обща трапеза. Още не пссегнали към хляба, един монах се обади:
-Сега да се помолим.
Ставаме на крак, а очите на вси·
чки са в супицата, която дразни апетите ни. Донесоха ни и вино. То бе?
ше доста кисело, 1-10 ние го опита·
хме и похвалихме, както е 'редно,
·
когато <!ме на гости.
След като се нахранихме, с интерес
доразгледахме манастира, а зад нас
двама младежи още с по·rолем интерес разглеждаха ямите по дрехите ни.
-И те са с очила-говореше еди·
ния от тях.
-Пишман туристиг-добави другия
-Но с души лъчисrиl-им изръмжа Коста.
Те ни погледнаха ненавистно.

-Комунисти

....

Но този епитет, който те смятаха
за лош, не ни смути, След като раз·

гледахме основно манастира, запях"
ме „Жив е той жив el: ... и поехме
обратно пътя за В.·Търново.
п. Г. С-тов

Съветския съюз, всеки имен ден се
използва, Зll да се каже нещо, за
положението и борбите на трудещи·
В паr-1ят на Петър Чснrелов те се. Така, че и аз при тази обст21·
Юлското слънце сипе жар no въл· то минаха през стърга на „общест· новка смятам да кажа нещо".
Полулегнал той дълго говори за
нообразните рътли на беэr1лодната ве?1ата безопасност" и н? пожелz?ха
Родопска земя. От Rврамови коли· сами да си подпишат присъдата, те международното политическо поло·
би до Кранще, като замъците на трябваше да бъдат изпратени в Бъл· жение и борбите на световния продревните феодали, CD накацали по rарския деар·Бекир·помашките сели· летарият. За Изострените класови
стратег11чес:ките внс:очинн слуnените що на „курорт", както се изразяваше борби у нас, като плод на тежкото
социално положение на работничекот1би на бедните ахряни.
поmщията.
ската класа и нарастналата и гото·
Овлажнялите им очи трептят не·
Тук е и бай Петър.
спокойно. Подхранено от релнrио·
На прнгорялата трева са налягали: вност да се бори. За насилието на
зен фа11атнзъм, съзнаt11tето им вди· бай Иван от Черешова махz?ла ( Ех фашистката полиция, която смята с
га ръце към безчувственото небе, с тz?я пуста Черешова махала), Петър интернирвания и заплашвания да
една вяра легнала no безнръвннте от Краище и др. дошли no случай спре борбата на трудовия народ.
им устни ....
Той стана като стар конспиратор,
Петровден.
-1\лах, баба ндър ... .1
Бай Петър е радостен, че друга· хвърли бегъл поглед по пламналия
Дни и годин11 с молещ11 очи, те рите са дошли на време· това се знои, подви крак, облегна се на лачакат добрия аллах да нм подобри вижда от усмивката, която е цъвна· кти и продължи:
.rечинмека•, но уви!
ла по брадясалото му лице, и чевръ·
,, Ние днес сме тук, но нашата
Оттатък, в подножието на в11сочи· стите му движения, които прави око· борба не е без значение. Тя наложи
ната, сред ки на градина е училище· ло създаденото домак?1нство.
на фашисткото правителство да да·
то на Конарсна махала. Тук идват
.,Кръсте,·nодви1<на той· дай гър- де увеличение на работническите
да се учат от дълечните колиби бо· нето да видят каква хубава мътени·
надници. Не е важно колко е дадесоногнте nомачета·
ца имаме".
ното, важно е че работничествСJто
От месец насам в дна от училиПръстеното гърне се понесе от победи. Тази победа е нов удър nър·
н
ста са на кв ртнра няколко ръка на ръка и угаси жаждата ни. ху прогнилите основи на фашистката
р ран плоа овски работници, Приказките утихват. Уговорената сре- държава. Той ни говори 38 несъкру·
ко о cno
на полицията ща трябва да се осмисли, па макар шината сила на работническата кла·
дум
б ха едни о н
са. Нека работнм ,а нейното рuрааторите на об1ве· и ДDnеч от хората.
• каза 6аА Пегьр
ка·
стаане и p.ponuн.•
В
....._.,._Друrарн
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мезета и ск&J)а

вълко к. вълнов

Народното читалище „Заря" съвместно с д-во пИзкуство и печат"
откри четенията си при народния
университет на 30 XI т. г., с вечер
за Л. Т олстой.
Тържеството бе открито от П.
Маймунков, след което говориха Д.
Василев и Н. Петколичев за „Нрав·
стаено-философски възгледи на Тол·
стой" и п Толсгой като художник".
Хасковското гражданство и уча·
щата се младеж масово присътствуваха на изнесените сказки.
В центъра са познати културни
дейци, които не веднаж са задово·
пявали жаждата на гражданството
за поаече култура.
Редакцията ще отдели за в бъда·
ще колона »Свободна трибуна", в
която ще дава място на читателите
си да се изказват за културните събития през седмицата.

Изпълненото пожелание

------?=?След?

Хш ково,

Е ·т

Писмо от Симеоисвrр,
Ние, всички тракийци, живу
Симеоновград, посрещнахме с
ма радост и възторг първия
от нашия вестник п Тракийска:
който ни бе изпратен, като сю:
от редакцията на вестника, на
дължим нашата голяиа 61111·
нает. Вестника ни обедини и
ти отново в нешвте тракийска
чесгвенофронтовска оргвниза
ни даде импулс да работим с
по-голям ентусиазъм и с, ,
срепства да извоюваме свобод
скъпата ни и мила родина. Н1
надяваме и сме дълбоко уб\
че народното превигепство н(
чествения фронт ще неправ
сгояние тракийския въпрос на
стояшатв мирна конференция,
то е и общобългарски такъв, i
лучи_ своето правилно и окон
но разрешение. за да можем
тракийци, да се върнем , по. С.
родни· места.

Сtанко

Ст. На;; ,
\
_____________
Х Р О н « к IL
•.

t,

Хасно?ската градска par.?

партия свиква партийно ,'и
ние _на _7 декемврий+петък, 1f
вечерта, в клуба на народния
„Зве..н?. при !:д!:!ИЯ днев?" I
1) Преценка. на_· резултати]
изборите.
2) Организациони въпроси ,
З) Разни.
Поканват се всички партийн
нове да присътсU1уват н а
-

·

?.

•:

•

·

събрание.

От бюрото на nap
Срещу 1000 лева всеки моr
получи книги (издания на „П
дат") за 1250 лева о,: Парп
rp. Хасково.
книжарница
Събират се абанати за в
руски списания и вестници. :
ванията стават в Партийната

-

жар?ица-Хасково.
Бригада „Ударник .. , ноято
ши работа на селото за на? 2,51
лева, H!I 2 т. м. посети с. Мал

У
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эвведуюш бюфета „СОКОЛ"

:з,

Първият от правите в
вият

,.. а

стиг вхв да се ке ttlM на превозно
средство, а иск хме с малко пари

да

Внимание?

Ловво-стрелчесното д-nо „ СОl<ОЛ

група се присъединиха и

Част от Преображенския манастир

те, Търново!
И ивскечвхме от вагоните. Макар,

ваме

Внимание!

сги от други градове.

ри

с,

Тракийска дума•

..-11811--

Вll1813

Бай Петър спря. Последн1 ./i.
'
думи дълбоко отекнаха rs съ
то ни, и ние разкрJ.tвахме ш t I
път по нойто бяха тръr нелн r,, f
ни онеправдани работници, боr
се за повече социална прв?
свобода.
Киселата мътеница отново на
изсъхналите ни устни.
Сега трябваше да се пожела
що но имениr<а. Макри, Геор
аз станахме. След малко бад Г

видимо доволство свити/
лист. В него пишеше:
Бай Петре1
-ние интирнираните, събра
деня на твоя имен ден ти no1

пое

с

1

Bl!Me:

r
Да бъдеш верен до край не
работиu
ди си и неуморно да

неговото щастие

и

бnагоден

След това две години надв?
та кървава буря над роднаf
нzi прекъсна творческия път ?
Петър. Ние се гордеем, че rd
ПЪЛIIИ ДО край своя дъпr, к?
де живота си за благото на о
ния народ.
?- '
Нр.

•-

