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ТИТАНИЧНИЯТ ПОДВИ,Г
Днес се навършват 25 го-

дюш от победата над х111.1е-
ристка Германия, За двадесет
11 пети път народите 11а Съ-
ветския съюз, а заедно с тях
11 всички 01111я, конто бяха
спасени от фашистката робия,
ще чествуват онзи 11с1ор1111е-
ски ден, n който отекнаха no
следните залпове на Втората.
световна война и настъпи дъл
гоочакваният ден на велика-
га победа.

Времето не е в състояние
да ааличи от паметта 11а бла
rодарното човечество безири-
мерния подвиг 11а съветските
народи 8 борбата пвотив XIIT
леризма, за спасението на чо-
вешката култура 11 цивилиза-
ция от унищожеине. i(опкото
по-далече о историята отиват
трудните години на миналата
война, толкова r1о·пъ:1110 11

по-ярко се очертава величие-
то на този т11та?111че11 подвиг.

Войната на хитлеристка
Германия II целия фашистки
агресивен блок срещу СССР
беше планомерно 11 неотстъп
но подготвена от империалиэ
ма. Целта беше яснп - да
се валичи от земята първа·
та социалистическа държава.
Сметките 11 пацеждш е на и -.1

периалистите, че Съветският
с ьюз ще бъде иаи-голямата
жертва 11,1 qшш11сrката лгре-
сия ооаче иалязоха иапьлно
напразни. воина Id завърши
не с разгроыа 11u ?ъuетtкш1
сыоз, ьакго шва желаеха на
Запад 11яnо11 полшически ръ-
ьоводитеан, d С велиьа пове-
да на Сьве гскиН.: 11зрод11 11

1 CXIНI It: съюзници И оконча-
гелния разгром Hd q.?аш11стка
Германия. в ьрая на воината
u?111ю1я ? Съветски съюз се
НОН многократно по-силен 11

по-могъщ, отколкото U пенис-
то начало,

В гигашского CJ ьльиовение
с империализма 1t неговото
най-отвратително изчцдие
фашизма, победи сьвегсьият
социалистически обществен 11

държавен строй. Вдъхнови 1с.1
органнэатор 11а победите на
СР и неговите въоръжени

c:r. бе к n се - ръководя-
•1tlw,ав,.... ,1 .;н„ш

sa вел
у.:мi/мята му за .р;\Зrром .'i.рага. Паметни ще останат о
историята грандиозните битки
н сражения на съветската ар-
мия в годните 11а великага
Отечествена война, с които
тя с11 спе11е,111 славата на 11е·
победимата армия, армия ос·
воёодителка 11 зашигниаа на
цеаото 11а социализма.

Разгромът на немско-фашн-
сткнте армии пред J\1octi.u.1
през декември 19? I год. раз·
ue1111a мита за непобедимосгта
на фашистки ге эавоеватели.
Б ..пестящата Ст.1..111111 радска no
беда ще остане саицетворение
на 11аН-ое,1нкотn мъжество в
ненадминат воеиен подвиг 11а

съветските народи, не само
зn съвременниците. но 11 3J
ививте поколения. Л о ааска
та с11мфо1111я на грандиошо-
то сражение 11р11 !\урск .побе-
д11 този, койю беше по-сиаеи,
този, на чиято страна беше
историческата 11pa1;ia, 11обеJ111

генерал-майор Иван Иванов
Съветска га армия, побелиха
съве гскиге хора, Б.111зо ед1111
?111.1но11 аеиипградни пвдиаха
пред олтара на Родината, 110
градът, носещ името на ве-
ликип В. И, Ле111ш, беше спа
Cell,

След успешно осьщеегвена-
га от Съветската прмия на
най-крупната стратегическа
операция през Втората соетоо
на война - превземането ,ia
Берлин, се стигна до оконча-
гелна га деморалнзация на но
.,ип1чссното 11 воеш1ото ръко·
оодствn на третня paiix 11 не-
говата nъ.,на 11 безус:10011а кз
п11ту.,ац11я 11а 9 мaii 1945 rо-
д,1114'. liесъкрушимата мощ ,ia
Съоетсt-.:11n съюз II щ1 негова-
та с.тшо11а армня, а не 11а
атомната борба, хвърле11а пад
X11poiu1,?ta, пр1111удиха Яло·
1111я да npHC'lte ус.10011ята за
11ъ.111а н безус.100,1:1. кзn11ту.1а
ЦIIЯ.

Победата оъо Втората све
тоона noii11a беше извоювана
с ,шоrо скъпа цена. Пожарът
на войната от-не живота на
5.J чн.,она r?ушн, 90 .}Нt:шо11а
бя:<а раренн, а 28 -.1и.111ош1 -
осакnте1111. Разрушенията щ1
во111н:1та достигнаха фш1тас·
rit•шaтa цифра 4 000 ,111.111ар-
да до.1ара.

Не11з.,сч11ма е д11ря1 а от
пойната о паметта 1! сърцата
на ,-шл11011ите хора. Съветски·
ят съюз, г.,авната н решава...

ща с11.1а о раз1 рома на х11т-
.1ернстка Герма11ия, понесе
11ай·rо„1ем11т-е страдания и .111

шещ1я. Нито една стра11а, 1111·
1 о ед1н1 народ от антнхитле-
р11стh.а·,·а коал?щия 11е понесе
таюшu теж,ш жертон, t1:акв11·
rо no11ere Съветският съюз.
Н11коя страна 11е ,вър.111 то.,
Jioщ1 усн.шя пронш вра? а 11а
човечеството, Аопкото Съвет·
CKIIЯ С ЬЮЗ.

Бъ.1rарсю1ят народ ще чест·
вуоа Де11я 11а победата ,ато
cooii празшtк, горд с приноса
сн о победата npoпto х11т.1е·
р11стка Герма1111я. Воюва рамо
до рамо с ое.111,ата Съветска

сl№?ШЯ- Бъ.1rарската 11ародна ар
е?ш 11обе,1атn

C!'fta
.

Ива11 ПЕАЧЕВ

БЕЗИМЕННАТА

КОТА
To1i можеше да бъде ж11в,
ако отстъпеше рубежа,
110 не ОТСТЪПlt 11 .,ежн
сред r11.,зите, суров н бледен
Jlежн, огроме11 11 простре.,я11,
н ся,аш Пустата покрил е,
11 сякаш Пустата сега
пред мъртвия се е сма.,11.1:1.

И нас 1111 r.,едат две оч11
11зпод к„'1еnа1ш обrоре.,н,
11 строгата уста мъ.r?ч11,
т,.й както пред opara мъ.,ча.,а.
Затуй о черве11а свет.11ша
ytirapcкoтo 11ебе се къпе
на,,._ оня, нойто npe;i. смъртта
11азnд 1ш .J<paчu... J1e оtстъпн.
Заrуй боецът тук .,еж11
сред r11.1зите суров II б.,еден,
с горещата сн гръд покр11.1
ое.1нчестве11ата побе.?а.

.1:1 ra 11 paJrpo,м 11а фашнст·
1\а Гсрма1111я, 1111е отбе.1язоа-
)1с 11 ( !j„r0,11tШllllllilт., nт СЪЭ·
дann11ero ш1 Варшnосю1я до-
1ооор. rлао11ата r11.1,1 11а кoit·
1n с Съnетсиата армия. Вы1·
.,ощавnщ Unii11oтo братство
мrж.:?у t1apoд1trc и арм1нне.
щt п..1111ащ1пе n 11tro n.ьржа-
""· Варшавс?11яr договор
11елоклатт.,1а крспосr 11а м11·

p:t н сuц11а.,111.а1а, 11рот11оосто
ящn 11а а1рес11в11ня б.?ок li,\TO,
НССЪКР\ UIIOl3 nprrpaд ,а ,а-

1?.а1101 epмa.1cN1trt- рсаанш11стн
1, г:1р;11щ1111 1а м1,ра •• c11r)P"'

I nrna в Екропа „ ltt?IIA СВАТ

На 31 март, през 1945 го.:111·
lia, 11ашата рота, зае..1.1tо с
.:1pyr11 пехот1111 частн, наnадНа
.1111111я ra „Маргнт··. в Унгария.
I la таз11 с,1.1110 укрепена .1111111н
,е разо11хр11 страшен oon
!lро11101111кът се съпроr11в.1ява
шс с ожесточе1111е. Върху 11ас
се 11зс11поаше дъжд от курш1··
1111. 11ап,сто 11збухва\11 а1аря·
д11 I lo оъпрск11 това 1111с ус·
nсшно се nрндв11жо.1х?1с прс.1
те1с,111тс ?1реж11 11 ?1111111р:шото
по.1е ..1ъ.16око о разпо.1оже1111е·
ro 11а врага. Когато дост11n?а·
X)IC 'ICTBЪTII ре..1 npoтHBllltliЪT
се пр11гато11 за 1iо11трааrака.
1 lастъпн 11а1-1-рсш11те.11111ят мо-
\lснт. когато се прояонха тоър·
;\Остта 11 патр11от11зма на бъ.1·

[lpOТIIBIIIIKЪT
с

tmlpa\18' Ф<Jl!rrlll"""I!:
1, оr11чк11 стра,111. Но 11nmaтa

гвар.:?.сr,ска рота Cf държеше
ч1nбро. Тооз окураж11 11 др?·
rнтс pon1 Смдеаха ед11а no
.:111р др?га атаките 111 прот110
1111ка. ко11tо 1111с от611вах11е

ТАКА
JIИPA
БЪJГIРИНЪТ

бе1Л)'11111 !\а
тя беше о6

бе ра 111та )11rapa.1
Не с-е в 1ж.uше •

ПОБЕДАТА ПРИ „МАРГИТ"
Ct.: crьr t'
ОТ I Ш Т



за

ВАСИЛ И ВАСИЛИИ
1-'AtKIIS

камrr се ПJНrр1>111111 •ato rта
ри 6оА1?н AP)IIPM, ,1011rс.ан •
ri.pц111 си nраст1р1т1 обн•
.. *AV ....,. t.!IIIIIC•" наро.,.
От то?н ,1r11 •tетО • м irт11 er

с "6мра11 rаобо11ни n, н•Р•-'
боА11•. Rаси.амl оnааше 11рмо
nм•• ,а. Ваем.е .ayxaawt • 11(111

А& и nо.:акоааим,с 84>1нмшкм tю
f)ШМ тропаха ка,а-.оt.. м p„tttнм
UL

Ма.11:0 са cno10A11кrt А•tм н;?

фро11тоаата аиниа. l:ан.1 ?трн11
•Р""' OlliPM CHAtll 1p1нnrp11?
tt'tl ot1t11 no 1tаu1мте oti.n111•. llr
rо1и r1н1t.01t, С'МJ1аанм or пехо
ra, ('(' Hl(OttHX:I 11.1'М 8.t()(T?. lfJJ

81сн.анl " ,IP)TIPHТO "' бМ\8
"а nОС'Та tн Or "411ttн до ritкa
18 80АСШt Jl'1ICJ<Hp•11 ,aGra.
•ОАто бе са•р1а11 с npe,,iaapнrr.,
но мн1111р1мм1 мосr 1 r npnt1\t
нааа н•li.0.18'0 таnа да nрrмн
na, отсам рtката м тorua 11p1t

ann мnс,1. ttnwм и с...1tтски
6оА1tн се 01)рнах1 с rp•мnr.,or
но "\'Pl„ 10,М noПAJl,tlUMft I
uon11 Tlltl(Ote I :J,IП3JIHXA вве
машини ПonaJ1111a11 а бсс,и?хо·
АИЦ:t, lltMt?н,e TIH1i;l1(TH м,,,сr
11111 Gс.-.н ф.Uroat, Но юпр1t
'1tplt0 t •ПОРр(Т80ТО ,,. epar•
I .tмtt о, t4H8'08tft n1.:p1• nrь,i
, ?ар1rч1111111. R:аrн„нА er .11юш

HI 11 tia,111? I nptrpЬJ(h8HI 113

IIPCK.I, т,,п.,. •r•• обаrрн Р•·
11rte ft.1 a ....,r.pChH8 бOtU.- 11рощааан, Gpaт)tu•• На·
C'I. t,\8A H)()til:O'(;lt ПОСНIIА

аащмн \tr"м.
llorpcбa,a ,о оц р•тn1111зта.

( attA fJ'l)pllNI ,...п Ваrн., 11\IP
t KIII.Jta (Н И 1. ttlCf'ltПИ,13Ttl

,мшнн:а Пf'О.11\-'Ч& т1.ж111 мr#,о
AMI,

Лn дt111 на пnбt,111та Ra<"·'
но 1oю1awr ,а Al&

Bat•_. осн.а• • ч,1 10
ANO 1 •)'1'(110 М Op•II р

• ОС 11 Ol<o 11Т \.•IТI
а "° р•цаиата и •Р•? 11

•• а 111 ) rapt,010 с,_.
8 U) JIU JI е ••*Al е •PJO
н " Т• бt РМАОШ.,.
м м•т вге 4 аоа• rJ188 ее npo
1,q,818 по„ IOOII NI мост ()1

JtfШI ...-опа" 8 UMIJI, apan.1
ее с ,alaaшr Умората м бС]
Ct> lltTO tlna<illlll 11 <t tw\•
plf а Ut tllfИTa tiA BJC'M.I, tt()

т I •• се om) ••w• l\nrPтo
aol.Ar rwana,a, 0111.м -.1-w•••
1 10.to onнpawe 01.on•t, t11аод

м,ам?•
1ip11y111•• прнман ск,JА'

Ila 111 тp\ohll """ ••ut••• •
е • tttt1AA& отар•, "r 01:oni.1

,_.,.,аа no? ••• llprJI• а• ct
опомни дrrииц111 М) <r 111•

,сrрм 1 •Opa••t• 11111 111 p)t
•• 6«11

Ну .)... IIIUI roc1•
8 MlltTI) Ill -?·,· t JIPI ....

r•• yew•••• ro.nocpcatиlx? n r
д1ама ("UttC'k„ 1оlмм?1м li.nмtn
tntll MO'-JtOIO М\ ПAltНIHЦt ti
•acaata "V • 10А ее 11 "rp• rrt
••А АО 1)"Ш11 фро11то111111Jа1

ncttka 1'1sro11op1o1 ее 10:tr111t r
,-шоrо „ мм JI ?tC'тo1r I мн•
10 А18" ра,браха er """
""'· -.oAro rn Gt ЛOliilltMt нмr
we ncro1oro ммr Гостм1.1 ro t
••А II сиnаиа. а rм1. 1011 It•
(М ttд а:,с Alr'MOHHМ.111 С'И It ,?r
anp• щ,D'lуост•••• )..pal11r••
nrcr11 81см1 •• 11J1 r•• 11 а , aoii
pr;& tOA М 118811 01 WMlltA.t 1111•

1 .1а ,:и •11,-..,ми ro „ w,.:t,ш
'ia\i'ЧIII м,nwнн,а 1,:1;.t1n10 ч:а·

••
(011рм,а r1.•11 c.11r.:a АР)'· 11•

CIMPOIXI Се.
r.aopo мaJtto (t' и ,n,..м,м от

p)CКJI м 61>.1r1pc„ 1оlнм11•,

Странични от един нmвот
каш С' 1fзr,·Gi:.1 ro.1Я\t 11 ci-.1)11

лр1 i:tн·.1. н· добапn.
- Or Софня то 11зnр:?т11,111

11 ре;?овете на Гlърnв бъ.1rnр·
с:? 3р\lНЯ в ?7пrарня ...

Rо1шзта е ад. 8("11111'0

nplt Гърщ?жн. кърон, у?11т11.

r ,е1111. 11 сре.1 тях Же,1язко
Пuдl·Шt HflOD с 1':О.1а.тn сн 1в4
u эn:'\ раш•.шt? от or11cn111?
110i1щ1111. За него рш1са11те 1·0·

юр('.,щ, че 611., no-Uupз от са·
rнт.11шш1 сачо„1ет.

В ?·11г3р11n )Ке.1язко Bo;i,··
начараn остаnз до кран 1f11

ооitната. Пъ.11111щата ш1 Х1tт
,ср са сма:?а.1111. Зn сnста на,··

т 1,110,t нnn д.cti. It JD д1.:11 It .ia
t'KPOMllltSI .1.06роnо.1сц ШО·

фьор .
Ссд11)t ;ina\laтa н ч1••-:·

'llt'I Н CЛЪlltJCUШl ?HНICKII Д?II

н 11crnn11я 1юrr до:-.1 Попитах

С 11 I КII ht,? p}COliOCШl чо··ъ?
]lo6pOOO.leU С, Ji33Dc СС

Ж,·.1nзкЬ B0;ic1111чaruu ur·
rooop11 nо,101111111к·ко·1nнл11рът
111 от;,,с.1е1111ето .\та11ае .\\:i·
11св - От csopo ,. .10С11uо().1ец
пр11 нас Шофьор е на nотобу
, I lretpacea ,?ом1... С. ;с

11 nт 1nтor,yca яxnn ,?отоuнк·
. т, С 1t('f!1 разн.:с П()Щ3

, ti 01 rr.\fopн 11111 го.111

1 1 Дl,?·Tt t'1'11 110 IIPTЯ J t
.....p,tUtl С„1е,;1 кn о nб 0.1.а

С IICГO IIЯKOII щабове. paз110-
?Jt<CНII по ,ре6стнтс "" Дубо
,ща, Же.1я1ко тръr11а зn Стра

1111 1. I lo llt: ('С оър11а ne,111ar.1
I ft:\IC.._a ?щна го nрнкооа 11.1

er10. Koraто Cit нэ.1сзt.• от
.._юсте11д11„1ска ra бо.,ннца. осд.·
11ar:1 ;ioitдe n поде.1с1шсто.

По.1аrа пt с? отпуск Зщцо
не сн Oill.'lC n Хаскоnо?

\ тoit каэn:1
llnм:нt гатко II мш1к:-t

ltи,1.1ч къща. ,\\онт ,10,1 с к1
1 p,1atn.

11)\5 ru,11111., Бях 1? ,?t:

щн1ор:1111 о Хасhово. кога,о
се no.,,, 11 n11счо...О11с.тьт", ш1

шнпr 11но6\"С, ne..шara да с··

1.f\КЩ}а о Софш1. i1\С".1л:?к,1

1пъ111а 11rзабапно. :to Т}Н: ()н
't.1 О[} )ЮIП' 1111 С IICГO.

\танас \\ щс.1 нъ:1.1ъхо.1, l'Я

ll)t'\.,

Г,сше rcnтe11\p11 1!'111 rn
:111а flтб11? се n 111аба на ото
1 11 ..}'1н.rvno 1pт11..,t•;нt1"'Ltt-:'O от·

,е1111с I lы111раше се u o?OII
t1c111 rr 11а Kp11na 11а.1а11ка

Kon с ru:ш? non111a,

го

с й1.лгарсно

„У р
ан

11 nee П3h. кое те 1131-.а·.

ра 1а тръr11с111 110 nътшuн1 .1

н:1 ноiшата?
Знаете ..,и отв..ъµна

1011. - записах се доUрово·
.11.:ц. 1а1ното 11с11аnиждах nof111:1

т:?. Исках 11:1с no-cnopo тя л.1-t

1:1nъ1нilll 11 1111кorn ne11c д3 11я-
1·1 y61111t н 1ншсш1 ... Xopriтa

.:ta бъ.1ат в1111аrн щacт.1rtn11.

Най-скъпата дума
е т:1н. 11:011 ro н..1.nаха със с:111.:

11.1..1.11111 зада•ш щщ lf;)C. lie 1ш
f·t:Шe ясiю 1,а1, .. 1<атюu111те··
t:t! пояоявахt? n1111ar11. 1\ъдсто
п;,11nшс особе11о' .. ropcuto". Съ
щ:.тсю1те noi!ш1u11 1111 се ус,шх·
uaxa. 1111с се от1тоа:01е да раз
runnpямc с rн,. 11 въпреки ,, .

н? шае\.М? сзшш. nоiшатн 111

.'111ш1 1r.1 11 1·:1111. с 1н :шu1111
?с 1щост11рзОll' 11еп.,tу Драва
,, .1\?р. мн·юхnърга шата р.,.
t.a J ·Qnl'o с.,у.,·?сх. се н.1·111·

pa!UC lie ;Jl',:11\IЯ uрЯГ 11 \\ р.
Orm..1 ,,1.: . .ьта. нz :1euiнi ri)ar.
HI !I Up ·ТУ ШШТt' 111i1 ЧС'С" О

;,,р\ х,6 т,, 1111 . ,р.1,1,дnшс

ТАКА

УМИРА
11?If Тtва 'if съ??

ci;11 сн3flпер11ст11. Те се nonce?
.11t?J с нас. а с.,ед 'tова тръr
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