
СЛАВНО МИНАЛО
ТРУДОВО НАСТОЯШЕ
ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ

Издаването 11а този юбилеен лист е
побече от наврсмешю.

·
Чествувайк«

15-rодншнината от освобождението ни
от фашизма, 1111с грябва а си спомним
и отдадем заслужена 110,шт на тези,
които дадоха своя живот за свободата.
Трябва да си спомним за падналите в
партизанското движение, Отечествена-
та пойна, за славните воини на Чер-
вената армия - освободителка.

Великият апостол на свободата Ва-
сил Левски пръв запали огъня на
революционнага борба в Стрелча със.
създаването на първия революционен
комитет през 1871 година, Оттогава
до победата на Девети дептември
1944 година населението от с. Стрелча
и района активно участвува в борбата
за свобода на ,.. ашия народ.

Социалистическите идеи проникват
в Стрелча отрано. Още през 1900 го-
дина в селото се създава соцвалдемо-
кратическа група от прогресивни учи
тели и младежи, гб-та по ред от създа-
р,е11111? селски органяаации в Оъвга-
рия. При раэцепаението на Партията
в 1903 година групата от Стрелча се
определя с една бойка резолюция на
страната на тесните социалисти на-
чело с Д. Благоев.

Стрелчани участвуват във войниш-
ките бунтове на фронта. Завърнали се
от войната след разгрома, обпъхнати
от идеите на Великата октомврийска
социалистическа революция, те съз-
дават стегната партийна организация.
на БКП. През 1922 година Партията
спечелва общинските избори, избран
е кмет-комунист II селото е обявено
за комуна. Jta слсдващата година
стрелчани взимат дейно участие в
славното Септемврийско въстание. Се-
лото е превзето II е обявена работ-
ническо-селска власт. В последвалия
нелегален за Партията период стрел-
чани винаги са държали високо зна-
мето на Партията. Честите блокади,
арести, затвори и инквиаиции не мо-
жаха да накарат населениего да наве-
де глава, Висша проява на героизъм
има населението в годините на бор-
бата през 1941 /44 година. От Стрелча
иэлявоха едни от първите партиэани.
Таз11 група стана ядро 11а паргизаи-
ския отряд с Георги Бенковски». На-
селен ието поддържаше масово парти-
ваните. От Балкана на Девети септем-
ври слязоха 63 партизани и парти-
занки от селото и района, които след
това се включиха в Отечественага
война за доубиване 11а фашизма.

След победата на Девети септември
о нашия край се основаха първите
ТКЗС Cera пред обединеното трудово-
кооперативно стопанство е Васил Ко-
ларов„ вече се виждат светлите хо-
ризонти на комун изма.

Ст. Геров

Юбилеен лист по случай 15-годишнината
на Деветосептмврийсното народно въоръ-

жено въстание. Издава комитет
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,,Сrпрелчани са надъхани от републикански дух и от революционни идеи", (Хр. Ботев)
.,Crnpeл•ta е стар революционен край и коминистическа крепост" (В. Коларов)?----

Хунското нападение на хитлерофаши-
стите над Съветския съюз, поетият от
Партията курс на въоръжено въстание,
изграждането 11а Отечествения фронт 011ре
делиха пътя и мястото 11а всеки комунист,
на всеки патриот в последната и реши-
телна битка против фашизма.

Вероят110 всички другари си спомнят
с радост и гордост огромната организа-
ционна работа, особено през 1942 г.,
когато беше създадена крепка 120-члешrа
партийна и още по-многобройна ремсова
органиэация. Това бе мощна, дисципвн-
нирана и възторжена армия, годна да
поведе всички честни хора в селото за
национална свобода и неэависимост.
И действително нашата партийна орга-
низация и РМС се оказаха ни своя боеви
пост. Ние си спомняме, като че ли беше
днес. когато полицията арестува др, Стоян
·Мttчеп и той успя да избяга и се присъе-
дини към дошлите от Пловдив трима пар-
тиэани-еСпартак, Карата и Бахчева?щжи„
ята. По-късно към групата се присъеди-
ниха и другарите Пенчо Енчов, Мильо
Апостолов, Дело Чапкънов, Танчо Шот-
леков, Ганчо Паткин 1t Гроздан Векилов.
Стрелчаиската група се аля и стана съ-
ставна част на славния партизански отряд
«Георги Бенкопскн»,сформиран през октом-
при 1943 година. С чувство на гордост и
радост можем да отбележим, tic в nap·
тизанското движен не през 1923 год. от
Стрелча участвуваха 8 души; през 1933/
34 rод.--4 души, н през 1941/44 rодина-
63 души, или всичко 75 дуШlt. В тази
цифра не влизат септемврийците, прека-

В ПЪРВИТЕ БОЙНИ РЕДИЦИ
Средногорци са 11звест1111 в цялата ни

страна със своите масови подвизи в
борба за национална свобода 1111арод110
щастие. Старинните приказки разказ-
ва г за непокорния нм дух през турското
иго, за масовата 11м съпротива, за сме-
лите набези на народните мъстители иэ
дебрите 11а хайдушката планина. Народ·
ните песни възпяват героизма на мало
11 голямо от Четвърти средногорски рсво-
люционен окръг през Априлското въс га-
ние.

Още не бяха изстинали пепелищата
от пожарите след Апрн.яекото въстание
и средногорци отново поеха смело по
трудния славен път на новата борба
срещу новият враг. Cera врагът не бе
чуждоземен, 110 бе зъл н по-коварен.
Срещу новия враг отрудените средно-
горци се надигнаха с червени знамена,
носени от комунистите - хора със светли

умове и чисти големи сърца. Новите при-
казки разказват за непокорния 11?1 дух
през капиталистическага робия, за ма-
совото неподчиняванс в работилниците,
фабриките II селата, за многолюдните
първомайски манифестации, за избор-
1111те победи. . Новите песни възпяват
гърмежа на пушките 1t бомбите, неколко-
дневната народна власт II народна сво-
бода в Сгрслча , Кръстевич II др. 11 кръвта,
пролята в Сревногорскиге поля през
Септемврийското въстанис. Тежки са раз-
казите за масошtтс аµестн след въста-
нието, за нзпочуnен1tтс J<остн и опръска-
1ште с топла юнашка кръв фашнс1 ю1
занла11и.

Нов,tте псс1111 възпяnа1 чутоuш1н
героизъм 11 чудната морална н физическа
устойtrивост на парт11занскнте 11ети в
Сред11оrорсюш кpaii, конто се nоно11ха,

(Следва на 2-ра страшща)

СТРЕЛЧА В БОРБАТА ПРОТИВ
ФАШИЗМА

рали нзвест110....време в Балка11а. И още
по-радостно с, че стр?лчаните-партизаюt
винаги са участвували най-активно въn
всички nкцшt и t1ЯJ\ШMf нито един слу11ай
на предателстпо.

Като се почне от проnедсната през
1942 r. ма11евра на «Окопана» 11 nърната
малка акция за с11абдява11е с прочутия
парел с газ Jt се ст1,?гнс до превземането
на насе.1ею1 мести, ttавснкъде стрелчанн
са били n пъро1-1те рf'д?щи. В края на
октомври и през ноември 1943 r. и през
юли 1944 г. u село Душанци, ripeз март
1944 r. в Коnр11вщица II nрез аnрил съ-
щата rод,нtа в Дюлево, през юни, ю.r?и 11

август в селата Драгомир, Блатюща и
Ца() Асен, както н в сражението п Ста·
poce.ri, където загиват със смъртта на
храбр1tтс Ганчо Патки11 и Бор11с Делов
(Бомбата)- винапt стрс.'lчан11 са даuа.1и
rерш1чен пример в а11тифашистката борба.

Стре.r?чанските партизащ1 и nартизанкн
участ1sуnат CJ\ICЛO на два nътн в бол на
шосето Стрелча-Ко11р11вщнца, към Гроз-
лековата чешма, в разrромs1оането на
жандармерийския взвод на шосето Ко·
прнвщица-Пирдоn, през юли 1944 г. 11

на Девет1t септември същата година, в
боя с ловната рота през юни 194.t r. на
Буная, u акциите 11а гара Стрсл,ш, с. Спо?
бода и ленената фабр11ка, о акt,юrте за
снабдяnане с храна 1& J1икnиднра11е ,ш
народни прагове. СмелЬстта на 11арт1tза
ните се кр11е111е в тяхната ясна цел-
11обелата н борбата за национална сво-
бода, а силата нм-в техните близки,
орган ичсскн връзки с народа.,

Към многочисления брой иа nартпза-
•1нте и тех,111те nодn?1з11 трябва да 11ри-
бавнм, че Стрсл1rа даде още 16 души 110т1т·
с?шrра11ти, 91 интер1н1ран11 общо за
278 месеца, което се равнява на. 20 год1ш11.
11 11 О r,олитзатворшщи от 1923 до 1944 го-
дина, 1tзлежали общо 110 год.ин11 оъu
влажните фашистки т?ормн 11 отдали
здрапсто и младите си сили за свободата
на 11арода·....,...-

.........._-.
Няма НIIKUKDO съм11ен11е, че без помощта

11а населението 11е биха б,1л11 мисл11ми тези
подuизи на партнзаш1те. Трудно е да се
каже колко души от Стрслчс.1 са подl'1ома-
гали партизанското дв11жсшtс. Като 11з-
к.,.1ю1111м заклетите народни врагове 11

техтtте близки, можем да кажем, че
СтрелLШ беше на страrшта на nартизаюtте
и за това тя бе наричана, както_н uрсз

1923 година, «Малката Москва». Това
с с1tмвол на масовот:о участ11е на ceJJoтo в
борбата срещу фашизма, свиднтслство за
нerou1tя героизъм, гордост за нашето nо-
к0.11си11е и 1щъх11оопш1щ r1ример за мла·
дежта.

В Cтpe.ritia са на1?111рали подслон и за-
крила много 11елсгалщ, другари от разни
краища на страната.Я:таци и 110?,ага,ш
на партизшште бяха не само 1<ому1шст11,

1ю и безпартийни, 11 земеделци. Нещо
повече-и при 11щп1tза?нпе имаше 11 зе-

меделци, 11 без1щртиiiни. Така че борбата
против фаuнtзма имаше деitстоитслно все·
народен характер.

На доблестните 11арт11за11н и тсхш1те
близки днес ние изказваме нашата 11скре·

и гореща благодарност.

(Из док.,ада на др. Геро Грозев, 11з11е·
сен 11а срещата, състояла се 11а 5 мnй

1957 г. n с. Стрел·,а)

ЦЕНА 3 ЛЕВА

ПРИВЕТ ОТ МОСКВА 1

Hn.1111pa.\t се за кратко време в /vJосква.
в moзtl красив, велик, 1,1ного.ш1лионен град,
сърцето и надеждата, вярата II упова-
нието на всич,ш прогресивни хора по
света. Към ,11ос"8а са обър11ати днес
01ште на вси,tк.и хора, f{OШtlO жадуват за
1,1щ, и .ю1µно разбирателство .«е.жду на-
родите. За Москва водят вctlrtKи 11ът11ща
на .ш,ра, де.нокраци.чта и соцсюлиэ.11а.
И ето, в този величествен град cu cnoAmя.•t
за нашата родна, китна· и борческа Стрел
ца. Неволно си с1?о.чмя.1t как в нелегално
ope,,te я наричаха (.малката Москва».
Разбира се, за сравнение с Москва II ду.«а
не яоже да стма. Това название беше
са„но израз на голядшп,а npeiJaнocm и вяр-
ност на болшинството от иаселенисто (J

Стрелча къ,\f де.rото на великата Л,1осква,
на Съветския съюз, KЪJ.t делото на соииа·
лuзд1а и ко,иунuзJ.rа,

И наистина са.ио спо1.1енът за славната
история на нашето родно село буди чув·
ство на законна г.срдост. Та налu ту1,. в
годшште на черното турско uго е идвал
великuят народен апостол Васил Левски,
за да организира и будните стреллани в
общата борба срещу 11111рана! Нали тук
след ,,его дойде легендарн11ят Георги
Бенковски за да 11родължи делото му/
/-1али в дните на славното А прuлско О'Ьс·
тан11е 01n 1?76 г. CmpeAЧJ.t IIONJЧU CtJOяma
първа революционна закаАх.а и с кръвта на
най-добрите си синове зшшса златна
странrща q своята ucmopu1c! Непокорният
средногорск11 дух на стрелчани не се 11ри·
лшри след Освобождението с опитите на
българската бу11жоаз11я да отнеме на
народа всякакви права, да го направи om·
ново послушси роб.

И когато фаишстшпе запо•таха да
беснеят над родната зе..ня, по призива на
Ко.мунистическата партия заедно с ,нного
други села " градове Стрелча се вдигна
през септе.11вр1t 1923 година за събаряне
на фаишстката диктатура и за устано-
вяване на работии•1еско-селско праошпел-
спюо. Зна.,tето на победата..icaкuo u за
кратко време. се развя над Стредча. От·
жюо кърви заляха страната, в това чиело
u нашето село.

flапразни останаха всички усилия на
фашистшпе да задушат 1,еволюциониия
дух на народа. да ,шквrtдuрат Комунисти
ческапш партия.

Ншпо затворшпе, нито полицейскшпе
у•тстъцu и убийствата .,.южаха да спла·
итт ко,11унистите и другите c.Jteлu па-
тµсюти, не .11ожаха да задушат великата
идел за осообождаване на страната от
фаишз.,?а и sшttm1aлuз.11a, зшцото, ,шкто
казва народнr1лт поет, «Не се гаси туй,
що не гасне.»

Отчово борбата бе rюдета, эа да стигне
своята връхна nючка през годиншпе 1941-
/944. Кой от нас не Ctl сtюJtня тезсl славни
и d същото оре.не страшни години?

Дългогодшината упоршпа работа на
Партията о Стрелча и околнuте села не
беше опшшла напразно. ДъАбоки бяха
браздите, които беше пуснала Партията

(Следва на 2-ра страшща)

Стрслча. Братската могила на падналите за народна соЕJбада ,
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(C1e;ina от I ·na nра111ща)

сред нассягнието в ця.шти страна II в

нпишн крой,
Кретш II ш,;т?шни бяха партийната 11

pt-'tCt)(J(ima оргпнизации в Стрс.,?ча Тях·

ната cJ1eAocm и готовност бяха проверени

още един път прсз 1941 год. с,аурно
всuчl\и комунисти tl poicuc11ш си спrнтят
за оная тревожна .,ятна нощ на 1941 е.,
когато беше наредено всич1ш ч,1еноое на

Партията II PAI С ди Ct' йвят r?дна.:а до

траншеята, (iдuзо до първия тцне», за

да нзпьянят изаьнредно важна бойни

зада1,а. Всички с uзк,tюченut.• ca.'IO на двама

се я,тха п определения час. /la настръхна-
янте от итц11•жение, но ?,атоои за ося·

какви :•артои 6opt{ll 6е с-ъобu?но. че от
къ.11 1/дпедщ1 идlrа 11,шк с немско 01,ъжm!,

който ние трябва да вдигнr.,1 във възiJу:т
Нямтие т1кал1щ yn,1axa, ti са.но един

зьпрос с ла,,:оо и как ще бъде разрутен
s.,акм11. Om<'OfIOfJll се, 11е ticuчкo нео6ходи.мо

lЦС бьдг раздадt.•но а 11ос.t,.'дния ,'fо."ент,
след l\amo зае.,?ат определените r1.и ,rози·

ции. llpc.·;mнatJШ1t'mo на лшшята и зае·

вемаяето на позrщrштr стана 11tмзсшко,н.

6?,р:Ю и нс.•за&,,нзано. f/ocлt>дtJaxa няколко

;шнупш на страшно напрежение 11 очак·

sane на заповед за 11зпъ.1нение на поста
вената задича. 11 l\lh.?(mШ вcrtчКlt очакваха

да се .1йдаде 0;1ак.ът, &!те даден сr,гнал за

оттrг.,янt•. Събраха се вс11111..и бойци на

горската тмяна 11 чаl\ тогава 101 бе

съобщено. 11е това е яансвра, проверка на

нтиата бойна i'OШOdHOCIII, Настъпи 20·

AЯJtO охивяение и още по-гоямд съжаление,

че това е била пробна, а не действшиелна

аюjUЯ
Tyl\, както и а цл,шта наша борба апрел-

чани не бяха са.11и. В .,1аневрата илu nо-

точно в проверката на бтiната готовност
участвуваха кп.щ1т1ст,т1е II pe,\tcucm1m1e и

от с. Дюлево. Те също се явиха навреме,

заеха без вс.якакъв iuyя 11 незабележимд

опреде.лените u.w t10ЗlЩlШ от другата
страна на траншеята ll с готооност и
реиштелност очакваха сигнал за дей·

ствис.
Заедно с нас в борбата бяха II другар11111е

от Сю1ле11, Цар Асен, Свобода. Кръсте·
в11•1, Красноео, Панагюрище, Ко11р11в1111111а

и др . В 1Jар11щзанск11.ч отряд по-късно

се събраха вс11чюt най·будт, 11 най·с.мели

средногорЦll от нт1шя край. Тук. нямаше

никаква разлul\а .шJжду cmpt•J11mн11 u пана-

гюрц111 .,,еж.ду дюдевцu 11 1\Оnр11вщенци.

Всички бяха сяели 11 възторжени народни

синове и дъщери. вдъхновенu от великата
идея за освобожден11е на родната страна
от фашuЗJ1а II ка1штал11з.t1а. В огъня

&ше иэградено нашето здраво тшшфа·
шистко единство. /? тази борба се спло·

тиха вси•ски честни хора. lie ca..,t0 ко.му·

ниспш и ре.1'fсиспш. но u npozpecuвнtt зе.ме·

&Аци, и без11ар11111йн11 11одпо,?аюха бор-

бата, кой с каквото ,,оже. Знамето на
Оте•сествения фронт широко бе развято
по родните срrдногорсю: села и грсдоее,

Когато nmua всичко тооа, през поозо-

ре,1а глсдаJ1 Червения площад tl Кре.111>11 u

отново с в1п1нение си гпомням с каква

вяра, с каква наflежда се отнасях.,,е it ,теза
години на !5орба 1'ъ." СССР, къ,11 Москва,

,.. ь.ч Чгрвенити ap.11ml С l\llKtШ paдot:m

с.rrдех.че уст:хшпе на C'Ь8l.'lllCKШ11t' хора,
нзнь.зненисто и преизпъ.1нението на 111t•X·

нитг пснииетк«. /fa един дъх про1тта:01е

ос.чка cь0t•J11cl\U кн11.'а. Със З(JJ:,шс c.iyma.x,'le

rtрсдаоонията ни Ридио j\loeкtш. Зt11110tю с

такооа еьзмищгние 11осрещнахJ1t cъo6U(t'·

нт•та за tJР/Ю.шмното нападсние на Съ1rт ·

ската страна от хuт.11..'/Jlи/юшисткuте
орди пре: 1941 ,'О(}. ,\11111,ICflllCIIIШllt.' на·

11pt'flы1xa па Източния фронт. фаишсnш·
т,· .шкуваха. но ние тtJЪрдо вярвахме,
чt! тооа са са.110 временни техни 1lo6t.?11,

Ill' Москва няма да 11адне. 11е 01\ОНчатедната
по{kда ще бъде на страната на Съветскuя
съюз. Така II стана. JI когато славните
СЪ&'mски богатuри пре.чинш:а Дунав, у
нас се вдигна ор.!анизираното и ръкооо·

дено от Парт11ж1ш ДеветОСl'nте.чвртiско
народно антисJюшистко въстание. Фа·

11111:J)tЪIII и капита,шЗАtът бяха победени.

Над България изгря слънt{ето на соо6о·

дата II cmtt1nA11ЗAra. Ние т11?гнах.ю! 110

стръ1t1Н11Я, труден, но eд11нCJll8i!HD ,tpa·
8tJЛ(!H път -- IIЪIIIЯ на COlillCIЛtl:1.Чa tl XOJty·

низ.иа. По този 11ът уВl!рено ни в.оди 11зt111·

таната и .чъдра Българска ко.,\1униспш·

11еска партия. Щедро н безхористно ни
tJOJtaгa великият Съветскtl съюз.

Затова като ,,ествуваме петнадесстzо·
дтинината от нашето осво6ождение, ние

изразлва.ие наиште ,,увсmtш на призна·
телност и гол.чяа благодорност на всичю1

съветсю, хора.
JIие отдава;rе заслужена по11ш11 tt ува·

жение .къ.4? вс1111кt1 загинали наши бойни

другари, дали Жllf)()lllй си Эll свободата н
щастието На своята Родина.

С Jmoгo страдания, с ,11но10 съ.1эи. кръв
и СtJидни жертви uзаоювах.чс нашата сво·

бода. Затова трябва да я 11ен11.11 11 да

бъде.11 гomDlltl с zърдшпе си да я 6раю1.11.

Едtтни и сплотен,1 под зни.ието tl ръко·
водството на hългарската ,..;о,иунисти·
ческа tJapnшfi, уl\репвайки нepyuш.'latlla
българо-съвеmс1'а дружба. да върв11м все

нстред u напред - къ.'1 социализ.11а и ко·

.ttyнu:ц,a/
flривет на всачю1 от ве.шкш1111 и непо·

бед11,11а Мос1'ва!

Ав1·уст 1959 г.
Москва Геро Грозев

СЪПРОТИВАТА 1923 - 1944 г.

партизани ПОЛНТ· интернн-
затворници рани и

коuцлаrе·
ристн

Стрепча 75 110 81

Дюлево 8 12 4

Смилеu 11 11 5
Свобода 11 3 14

105 136 104

БЛPIIKAдll --
В ПЪРВИТЕ БОЙНИ РЕДИUИ

(п,,одължение 0111 I .ва сртан111{а)
През npo.,crrn н особено 11рсз пятото

на 1944 година се уснлн прн:шnът на

110011 парт11эа1ш. Оrрядът порасна u nap·
тнзанска бригада с пооечс от 260 боiщн

Зарt•д11ха се дссеткн нашн нападе1111я

11а се.1а II друr11 обект11: rар11те Стре.1ча,
Дю.,сuо 11 101ю.111 до.1, се:щта Душа1щ1t,
Свобода, Драrо,шр, Бдатшща, Цар Асе11,
Върш11.10, Вссе.11щ11тс, По11бренс, i'\y.
.xono, Бор11ме11коuо, 11яко.1ко обекта око.10
П:шаrюршцс II др.Навсякъдс народът 1111

nоср('щашс с радост, която 111? стоrшяше
11 окр11:шшс. Чс1а «Т. Каб."ltчuков» ус·
nеш110 обсзоръж11 воi11111шк11я пост на
«Коз1111ца» 11 ра1громн жа??дармернйска
част no шосето Копр1шщ11ца-ll11рдоn.

Съnмест1ю с бр1trадата «Васн.1 Лсоск11)
вашата бр11rада наr?адна Староссл. Там
се разгоря ожесточено ср,tже1111е, n което
отново (' юнашка смърт паднаха други
народни левенти: Бомба,-а, 1\\ар1111 от
Стре.1ча, Страх11.1 от Кръстевич, Ванюша
11 Волов от Д10?1ево, Воiшодата от Kon·
р1шщнца ...

С nрнблнжаnане на ве.111ката рьnетr.ка
арм11я към г?а1111ц1tте на Бълrарщfсt.·
разгаряше Rre по-ш11роко II реnолюц11011-

н11ят освобод1tте.1е11 пожар в страната.
Под ръководството на Це11трал?шя коми-

тет парт11за11ск11те часпt ус11ш1ха (;DOIi?

удари. Народът се над11г11а още 1ю·масово

на въоръжена борба II в1,ста?1а, горд 11

ВС.'1111136•.•
Още с първ1tтс лъ•111 на деветоссnтсм·

врийския де11 т1с. отново осоQбоднхм?
Ко11р11вщ11ца като разгромихме жа1щар-
мrрн,iската рота.

Жнвотвор11111с. лъчн на сnободата сtоп·
т1ха целия гсро1tчс11 Сред11оrорсю1 край.

Към ьбс.д партнзаннте се отправиха
към Стрелча, където мест1111тс другар 11

вече бяха взе.mt властта и 06езоръж11.111

лоnната рота. Ларт11за11ската дружина
бе посрещната от цялото сс.10 на 5 ю1

към балкана. «Малката Москва», както
11ар11чат Стредча в Средногорския край,
възторжено посрещна своите оъоръжеи11
синове.

Няма по-хубав II no-вeJl\tK ден от пър-
в11я ден на свободата! ...

Имаше обаче 11 нещо, което помра·
чаuаше хубавата радост на стрслчани...
Това бяха св11д1111те народни жертвн,
ко11то неrюкорна Стрелча даде в дългата
борба прот11в фаш11стката робия. Мно1 о
Reprш другари днес не са между нас, в
бой1111те 1111 редици. . . Няма Гето Ба-
льов, Нео Нешев, Стоян Вндииов, бра-
тята Стоя11 11 Вел11ко Иваиосн, Ганчо Пат-
к1ш, Борис Иванов. Филип Пенчев ...
Тяхното слъ11цс измина coon път без да
дочака мирен заник . . На11ст11на тех·

ннят жнво1 не- отиде напразно - хай·
душка1а нм комую1ст1111еска топла кръв
напои нашата бvнтовна земя и от там
покараха великнт'i кълнове 11а свободатаr
Но. . . колко ? тежкn нам - q-exн11Je

бойни другарн II близки ...
Затовч така търпеливо и твърдо трябва

да строим сега техният най-красив па-
метник - кооперативното стопанство, со-
циализма в селото, това, за което те да-
доха своя героичен живот.

полк. Стоян Мичев
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През окто,,врн cтpr:1tia11cкa1a група
11 групата '"' Карата образу!1аха 0111ono

отряд сГеорr11 Бс11ковскн» 111011 з3 кратко
време ус1юш11О преuзе Душа1щ11, 11а д1ш

11ътн Кр"Ьстсв1111, разr1ръс11а в па1111ка

nо:шuейсJ\ата засада ссосрно от вр1..'<

Богдан, )>азрушн Ленената фабрика в

Стре.111а, разш11р11 връзките с11 с народа
За знмата се занас11хмt• с храна,

която умс.10 it прсдв11д.111nо укрнхмL'

на 11яко.1ко ticcтa. _
Раздс.111х?1е _отряд?

11а две групи н '83 всяка rpyna нзкопахм?
х,,баон зr,1.1янк11 в дебрите 11а Средна

гора - «Бар11кад11те• rюд връх Бо1·да11

н u Стара n:ia111111a - «В1.ртоnа• (под
np1ix В('жt•н). През з11\lата 1111е cr учехме

11 се готвt'хме за дсf1сто11я, растехмr по?

.111т11чесю1, натрупвахме вос11н" з11а1111я,

градСХ\tС В себе Cl! ВIICOКII мора.rш11 ДО·

бродетс.111.
В средата на март 1944 год111?а за от·

ряда се създаде 1 върде с:юж11а обс:а·
новка. С.1сд удара върху отряд ,Пана1ют
Во:юв» в Източна Средна ropu 11 раз·
rрома на отряд «Антон Иванов» в Родопа
uрагът лрехв1?рд11 с,1ю1те с11 в Стрелtнl

11 Па11ш·ю1н1щс срещу «Георrн Бенковскн>.
Прн тазн обстановка кома11дуnа11ето на

отряда, ръководейки се от парт11за11сю1я

п1ннщнr1 «Напада,t, за да 11с бъдеш на·
паднат),, реuш да 11зпреnар11, 11з11енада

11 смути прага, като дръзко нападне Ко-
11р11пщ11uа. С тоuа 1111е 11зпъ.r?ш1вахмс рс·
ше1шето на llентралтtя комитет 11а БКП
;1а 110кажем 11а npara 11 народа, че пар·
т11за1111те са на своя пост 11 през знмата.
На помощ 1111 r,c прнчете 11 чета «Ба?ю

Киро• от отряд «Чавдар», която зимуваше
при нашите староп:?аюшцн.

На 24 март сбор1111ят отряд с пъ,rиа
изненада нападна "дръзко и ов.t1адя Ко·
пр1шщ1ща. Поющейск11ят участьк 11

70 душ11 въоръжени членове на местната
с06ществена си.'lа» не успеха да окажат
съ11рот11uа С п:ьрвите слънчеви лъ?ш над
гордия старинен град изгря отново. макар
11 за няко.'1КО часа, народвата свобода н

стоп:ш С ж11вотвор111пе си ЛЪЧII нзмъ·
ченнте апр11.1скн потомц11.

Вестта за партнэанското ос.вобожде·
ш1? на Копр11сщ11ца с радост се разнесе
в Средногорския кра(1 н пялата страна,
Fдъхна вяра у народа, а страх 11 тревога
у врага. В сърцето на Средне ,·ора се

пояо11 6тново дързък парт11зансю1 отряд
и напразно враж11ят бяс се 11з.1я върху
мирните хора н партизанските къщи.
Н,шразно плъзнаха като гъсевицп по
снагата на rорд.tя бадкан множеството
въоръжени жандармеристи II редовна ой·
ска. С умел маньовър в дебрнте на род-
ния балюш·закрнляпк, със сме.:1ата и

неоцени?щ всекичасна помощ на народа
сбор1111ят отряд остана 11евредю1. В на·
чалото на апрн.11 1111с неочаквано за враrа
эав.аадяхмс Дюлево, а чав.цсрци II рста-
?1алаТ0 част 01) бенковц)t се r1рехв1->рл11ха

в Стара шшшша. Врагът се обърка,
не знаеше, ВРче къде да ю1 търси-в бал-
кана 11т1 в полето, 11 се ограш11ш само
да охранява селатз. Средна гора отново
стана само наша, - партизанска. «Бари·
кад11те:о се превърнаха В'ЬD волна :?арти·
за11с1<а територия.

?,акар 11? ·,шйквтс още 1?арсжд.аха сво111\.'

nжовнн c.,ona над 11ъстан111tеск11rе rpo·
боне през год111111те с.,сд въстшшсто .Пес·

1111re възпяват себсжсртоата 113 множс·
стnото ятаuн от Стрс?1'Ш, Кръстеонч.
См11.1ец, Дю.1-•во. Бъта 11 Па11аrюр11ще...

11стор11ята на родния край ще за11ом1111

11 народъ·r с 11р11ка"к11 11 псс1111 ще украсн
героизма 1t красотат? на Gорцнте, на не·

покоршtте cpcд11oropu11 11 преJ фаш11ст·

ката нощ, когато в Род1111ата 1111 бяха
11ах.1у.111 IICMCKIIТ(:' хунн. 3 варОДЪТW 11

11з?rьче11ата 1111 стршtа стенеха под дnошю
нго...

Още в лърu11тс д1111 на вой11ата Централ·
1111ят ком11rет на БКП uзс курс 1ia nъоръ·
жено въстанш· 11 r1р111ова uс11чю1 честни
родо.1юGц11 u Т('Жката н кръвоnрол11тна
воnна да бъда1• 113 своя босвн рево:,ю·
ц11оне11 пост, да n.,амне 11емск11ят т11,·1.

да няма нито ден спокоен за 11уждозем·

1111те ii бъ;1rаnсю1те фаш11ст11. · ·

Партията/1111 пр1•зова н шн· тръгвах·
ме ... 1ръrнахме с м.rrадqжкн Жар. с
(<Jн1ста111111 'ч_уостщ1. с хубаuа 11 _неу1·асш,tа

обнч към соо11 11з?1'Ь?1е11 11арод. Гръгнахме
с ясното съзтнше, 11е 1111 очакват 11ечуuа1111

ЫЪЮI В ПO.'lltцe.iicюt1'e у?1ас.тъuн II заt1ДЗН11,

че 1111 очакuат 6ес11:1ки. че 11н дебнат кур·
шумн.

Тръrнахме 11 ?pnstxмe в борбата правн-
нс защото 1ш Ьадавяшс фа11ат11змът на

обрQчею1тс, а lзащото ш1 окр11.1яха ве·

:111ю1тс 11дс11 ,la комунизма. голш,?ата
061111 към Родината II Съветския съюз.
вс.шката внра, ч? по 11.ашня път ще тръ1··

нат х11.ч.яд11. ще 'тrръгне ця.rа народ 11 110·

бедата ще бъде наша, колкото сtшреп
н 1юuаре11 да бе врагът.

Ус11л11хмс. многократно 11е„1еrа.11ната

аr11тац11л, свързахме се rю-тясно с народа.
Сновяхме дене 1 н 1ющс:\1 от къща о къща,
от село n се.'10, ум11ож11хмс съществува·
щ11те партнiшн II ремсов11 орга11изацш1.

Първата нелеrат,а група в Це1праJ1·
ното Средногорие се появи око.r10 Стре.tJча

още през ."!ятото на 1941 год11на, а вто·
ран1 - oкo.rto По11брене през .чято·ю 11а

1942 rод1111а. Първата партизанска чета
се образува око.ао Стрелча през есента
rш 1942 годнна. Макар че на nо:нщнята
се удаде да окове в затвора дсс.еткli сред-
ноrорци-латрнотн, б.,аrодареннс nсемер·
11ата подкрепа на народа въоръжс11ата
борба в наш11я кpai'I се разш11ряnаше,
рсднцнтс 11а 6ойu11те се умно)1<аваха 11

11атруnваха боен onrtт. През мaii 1943 го-
д1111а парт11заш1те разпръснаха по.111ще11·

ски отj,лд над Стре?1ча, проведоха ус.·

псн.11111 аtщюl о Баня н над Панаrюрнще.
С д11мяща пушJ<а о ръка падна покосен
?шш1?шш1т стре:1чш\СЮI комунист бай
Танчо ШоJЛ(.)КОВ. Пре? лятото на същата
rод1111а се сфорЫН?\1,,Пµрт11?аНfКIIЛТ ОТ,[>Яд

«Гeoprll Б?11КОВСК1t>, Оутр\шта 113 28 ав-
густ недалеч от Панапорското летовище
се развнхрн eдrio or 11ай·rоле1\ште парт11·

за11ск11 сражения. Макар че опитен,
добре въоръжен II м11оrоброе11 npar 1ш-

11енада II обкръжи отряда. парт11за1-1111с

със смелостта си раэкъса?а nо:нщейсю1н
обръч, у11нщож11ха 8 1юJ111ца11.
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бата, Кольо Узунов II много други. Нне
сме свободюt - щастливки, но за ко.r1·

ко дlt?
След идването на ловната дружина с

селото през нощта беше абсолютно не·
възможно какоото и да е излизане. Се·

,юто опустяваше. По улнцнте 01да.1еч
се чуваха стъпките на часовите. Преду·
предителните викове на карау,rа смуща-
ваха селсюпе кучета II те жадно се 11а-

хвър.ттяха на тези свои no характер съ-
братя. Всичко с.е свиваше 11астръх11а.10 в
0(1акване да дойде, да се до11ака с.1едващият
ден.

В такава една яс11а нощ по вратнте 11а

nap, нза11ск1пе къщн се чуха трясъци н

ш1коое. В двора юt нахълтаха ня1юлко
войннцн.-- Взе.майте nсич1<О, каквото вн трябва,
н хайд? - с..1ед 3 часа ще 11апустнет1•
селото'- Какво да вземем?-nнта майка ми-
Каже1е, къде ще. 1111 карате?- Не с ваша работа. хайд?. по-бързо
се cтяr·aii.тr и тръгвайте!

Но не всички войющп са зверове.
един шепне да вземаме от nсичко. защото
до сутр1111та ще 1111 11нтер1111рат. Събираме
багаж - в 2-3 торби какво може да
нземсы - 11 11а11ускаме родната къща ...
;-.юже 611 зав1ша1 н...

Пр11 фурната се събираме с Дядо Божко
Иuа,юR II жена му. Дядо Божко, старн•
зел?еде,1сц, четника о, 1923-1925 година,
ем11гранта, стария комитn и борец за 11а·

родни правдюш, бяха арестували, бяха
го обезnред11л11, с11rурно така сн мислеха
фшшtстнтс, но не така мисле,ше дs?до

Божко.
По дол11а1 а у;rнца прекарват бл11зК1t1\' на

ЗсJ1е11 Горо. Зад вас е майката на С..,1ав11

(Стойчо Иванов) - кака 1<,уна, със с1111а

сн Рашко. М,шаваме покрай къщата на

ЛJ1ьоша1 тя е nсче пра1н3. Групите ночт11

едновременно се събират в до.1111ото у1ш·
.r111щс. Тук заварваме род11гел11тс на Стоян
?\\нчсв, Гроздан Векилов, Кунчо Кацаров.
Гето Лулчоn, жен11те на Свети Петър.
Мар11н, бай Стаiiко II друr11 - nснчко
22 семейства, посече от I 00 души II с
вс11чк11 има ма.11ю1 деца,110 най-потресающа
е картината, когато ндоа жената на дядо
Л\артш1- за полата 1i се държат чет11р11

нсuръстни деца, наit·големият с ратай.
макар че е само на десст1ша години, а в
ръцете сн тазн жена държи 11ай·ма.1юtя
пол11т11че?к11 затворн11к, който заплашва
снrурrюстта на царщ1111ата - това бс6'.·.

още 11е човек, беше само на 40 д1ш.

герой II прекрасен? ре)1с11ст, без да из·
даде 1111що 11а врага.

Ние също ще нздържнм, както нз·
държат н някон възрастн11 друrар11.
Бай A11re.r1 Семкоu е с прехапан от тока
езнк, це.:111ят в с111шш1 от нанесения no·
бoii. Няма ш1то сд11н арестуван без та-
к1ша украшсння по тялото, ръцете нлн
J11щето. Те не търсят място за удара. не
държат сметка за послсдстонята, ствrа
от удара да болн повече. Да е само вед-
нъж - лесно се понася, а то е всеки ден.
Който от агентите се напне, а то беше
постоянно явJ1сшtе, 11 пожелаеше да задо·
вол11 сад11ст11чн1tтс си страсти. 11збнраше
11якоrо от арестуваните 11_ биеше. докато
се нaCIITI!.

Лачето 11 А11ю1нитс са с късмет. Когато
наноuо след няколко д,iilt r11 011кат на
разпит - те.1Jсфонът звъни. Партиза1111те:
са nзеJш Дю.'lево. Така парт11заю1те ока·
заха най·съществена помощ на тях, като
ги отърваха от rоJ1ям Сюй.

Арестуваха II друr11 мJ1адеж11 11 де·
войк11 - Лака Koit•rena, Дела H11кoJ1ona,
Паца Бойчева н много други. Учиш1щето
е затвор. всяка стая с затворническа
ю1лня. Тук са не само стреJJ?1а1ш, а аре·
стуоа,ш от ця.r?ата околия. От Дюлево -
Кольо Узунов, Стойчо С11ракоu, Лuо...
от Красноuо -Хр11сто Х.ттебаров. От Кръ-
стсв?111 - Иван Кока.11ов, Иван Мнхоо,
Петко Паскалев. От Па11агюр11ще -
Манка Чолакова, Киро - майсторът от
1111те11дантската работилница в Панаrю·
гюрнще. нсrовата жена н много друr11.

Една нощ силни удари от прик.аад по
портата събуждат ?11айка ;\Ш от .,еr:юто -
не от сън, защото по това врс..,1е :\1алко
бяха мннутнте, в конто тя спеше. - о:Да·
nail една кнрка 11 допата». Тя разбира че
11лкой е ?1ъртав 11 ще трябва да ro зако·
11аоат nредн да с.с разсъмне ... дат1 не
съм аз? И със собствената II лопата да ,1е

закопаят. Кой е убнт тазн нощ> Сутр1111та
11а nс11чю1 ;-.,аiiки осъмват пр11 ю1озс1а на
,,,н1ш1щето, само там могат да юt в1щят.
Въпрскн запJ1ахата, 11с ще стрс.r1я1 по
ТЯХ1 IIIIKOЯ не Cll OTIID3 докато JIC се увери,
че II тазн нощ еме осъмна.rш. Тази зло·
кобна нощ все пак ние не осъмнахме
всичкн. таз11 чср11а нощ оп1есе бай К11ро -
l\!ЗЙСТОра·обущар. Така МЪЧIIТСЛIIО се MIi·

насаха ди11те II нощнте. След 15-20 д1111

11орад11 недостатъчно факти бяхме осво·
бодс1ш. Можеше лн цялото се.ао, цялата
околия да се изпрати на затвора?

Все пак в затвора бяха ж11в11 поrреба1111
Дечка, Нена, uуй110 Е1а1ьо, Яко Бом·

В „МАЛКАТ А МОСКВА"
Па.:1ачнтс, които 11збиваха антоннванов·

цн, са в Стре.11t1а. Любимото ни училище
е превърнато в затвор. По стеrште му,
око.10 стълбището и no оградата са 11ак11-

че1ш трофеите, взети от техните даrер11.
Опняненн от «големите сн успехи», па·

лачнте безсрамно се хвалят наляво н

надясно, че няма да оставят ж1ш 1111то един
комунист, ремсист нлн близък на парти·
за1111тс. Ще гн прннудят да издадат отряда
11 бая пара ще падне за отряза1111те пар-
тнзанскн r.r1aв11

В селото въведоха строг по.11щейски
час. Започнаха безnр11ч11ю111 арест11.
Всеки. закъс11я.:1 и 2 мннути с..,ед ттолн-

цеi\скня час, м11нава през ареста. Аре-
ствуват всичюi комуш1с1·11, ремснстн, по·

точно всеки, който не с бранник или ле·
гионер, и бият .111 бнят, докато човекът
не е ве?1е човек.

Арестуваха Ненка Ф1111rарова, откараха
я в Панаrюрнще и запо•111а бой -до без·
съзнание. с.'1ед това ток, бой II пак, н

лак ... Тя е почrи свърш11„1а, но все още
ннщо не 11Зтръгват, закарват я в 6от111·

цата, дано я сласят, защото още им с
нуждна. r1oc..1e наново започват ннкви·
з1щ1111тс. В безсъз11а1111е бъ.1нува II в на-
чалото нсво.11но съобщава на nа.•н11111те

съкровени тай1111 ...
I:дна сутр1111 се събуждам от с11л1111

удари по вратата. По;шцай, арестувана
съм. сАмн сега? Добре. tic започват от
мен. Дано 11? арестуват другите, те са
по·с.,абн 11 ?южс да не нэдържат» -
си )ШС.1)1 аз. Вървя nред nо.11щан, а кра-
ката ?111 се подм)ват 110 стъ.1(>11щсто на
уч11.111щето. Какво ще говоря? сДано не
са арt•стуnан11 другнтt•• - все това .е о
r.,anaтa ми. Стьпа.,ата се свършват, от·
варя с..: вратата и ... главата ,ш започва
да се върт11, още ма.,ко н ще падна: в
дъното ,ш корндора е Л11ка Гуджсва. 11а

няко.,ко крачкн от нея Лака Кунчева,
а под часовника. застана.,а като на пост.
стон 11с11одщ1ж110 Лик.а Вски.,ова. Нищо,
добре, \IC не са поне Стоянка Топа:юва,
Лака Койчева н друrитr тук.

В с'Ьщ11я м11г вратата на дирекцията се
отвори. показа се сдин :1ъснат агент 11

11зn11ка: «Доведете Лука Де.1ова•. Пре-
крачвам прага II замръзвам - прrд мен
е Стоянка Топалова. Мръс111щ11, знаят
откъде да започнат, от най·ма.,ката, тя

е едоа на 15 год1ш11. Защо не запо11наха
от мен?- Стоянка ка?оа, че ти е давала парв
0.1110, фасул ..- Не е сярно - бързам да отr·оворя,
като tie ли няма да имам време за тооа.

Стоянка изписка: «Jlyчe. . а1 ...»

хваща се за гJ1авата н почва да п?1ачс.
Тя с излъгана, че аз съм каза.ча тРЗlt

неща, 11 сега в11жда какво е на11рав11.1а.
Агентьт я блъсва - с1\\ълч11, тоол·
та...> - 11 просто я 11зхвърш1 прн дру·
rнте арестувани в долния етаж. Тя не

може да сн прост11, че така под.тю са я
излъгали. пла11е неудържимо 11 разказва,
какво се е случнло н че съм oc.тa11aJJa да
ме бият. Всички си събличат горнн-ге
дрех11 н ми направили легло.

Лге111Ът ме блъсна с юмрук 1ю :11щето:-
«Щс лъжеш, твойта...>. От удара се за-
J1еп11х на стена1а. Вързаха ми ръцете 11

краката. Сложиха ми краката между
пръчю1те на стола, легнала по гръб.
Един от агентите започна да .,1е рнта по
гърд51те, no главата, с ед1111 маркуч ме
удряше където му попадне. Аз с111сках
зъбн II мъ,,чах, дано 11е се yn,rawaт дру-
гите в коридора. сВ н11кой случай няма
да в11ка?1!»Това още повече вбсс11 агента.
«Викай. . (псува ме), n11кaJ1 111 каз·
вам! Нями да викаш а, 11 тн не си малко
инат, 11 брат ти бнл ю1ат,110 11 тн не шщаш
no·дo.riv от него!»

БотУшът се опираше до зъО1tтс мн.
«Cera ще ти избия зъбите»-11 ме натисна.
Аз изписках, от тозн моме11·1 11е можех
да се сдържам, в11ках, nъшках. а мар·
кучът като че ли се впиваше в тн:юто м11.

В същото време още ед1111 мръсин к за

11оч11а да ме бие с разцепено д1,рво по
стъпалата. М11слех, че няма да 11здържа,
че ще умра, че не е възможно гювече да
се по;1ася. Изведнъж те.:1сфонът треnожно
JIЗBЪIIЯ, агентът, цeЛl-tJI ПОЖЪ.tJТЯ.'1, HЗDII

ка: «Заведете я долу!» Двама >1е хва-
наха за ръцете и ме зав..'lякоха до:1у _ като
ме б.т?ъснаха при своите. Всеки искаше
с нещо да ми помогне, Стоянка 11лачеше
и ме целуваше: «Луче. . . аз съм шt·
новна ... те ?1е бнха 11 казаха, ,,с ти с11

признала вс11чко. . . мислех, че няма
защо да крня ... простн "11!> М11лата,
колко е наивна, тя не е шшовна, виновна
съм аз защото не бях II обs1снила достатъч·

1ю вс111нштс маш1111ацш1 на гадовете. Още
11а другия ден тя отре_че показанията си.

Вкарали II другите 11а разшtт, но теде·
фонът още по-тревожно звъш1.а Парrн·
за1111те завзс.r111 Копривщица. Пошща11те
се разбързаха, трябвало веднага да тръr
ват. Камионите бръмчаха а някои от
полицаите безсрамно се хоалиJ111, че

сега ще донесат r.,авите на вс11?1ю1 nap·
тнза1111.

А11к111111те н лаl1ето затвориха с от-
дел11а стая, те ве бяха разс.ледванн 11 не
r11 събираха с. вас. После Анка Векн·
лова ми казваше, че през цялото време сн
щ1слнла: сБ.1азс ?·1 на Лука.че с11 откара
бон», ам11 те ..

Жа11дар11те бсс11ееха, няколко д1111 0611·

каляха балкана, но. . като че ли nap·
тнзаннтс потънаха в дън земята. Сред
.,ювшпс нмашс II редовни войннцн,пре-
дикно шофьорн, някои от конто 11с бnха
лоши и гледаха да ни помогнат . .Макар
11 да не 1·11 поз11аnахме, те веднага про·
л11чаваха с.ред другите ВЪJ1Ц·И. След за·
връщането от ак'uш1 те намираха начин
да ю1 разкажат какво е стана..о. Разбира
се, такива вой11ищ1, като Кольо и Стефан
бяха малко, но помощта 11м за 11ас. беше
голяма.

Очаквахме с иеrърпе1111е вест от Ко·
привщица II ето\-- арестува1111 са Иван
Крнвиралчев, кака Донка Кнровица,
бай Марн11 Стоmюв, а нашата работа е
свързана с Копр1шщ1ша. та 11ал11 тез11

хора знаят за връзката 1111 с отрнда, за
11з11ася11ето на печка, за дрехнте, хравата
и какво лн не още, изнесено or гнмна·
зията в Копр11вщ11ца II от Стрелча.
Нал11 с Иван през есента 11зкрахме цяла
ко?,а баrаж при ттарп1зшн1тс, 1ю 1шма
само 11не знаем иак да се държ11:\1, 11ал11

11 те са възп11таван11 от Парп1ята II РМС!
Иван е M3JIЪK, едва 11а 15 ГОДННII, IIO

се държал като 11ст1111ск11 герой. Heon11·
суемнте инквиз11ю111, на ковто ro подла·
гат, не могат да го принудят да rono·
ри. Палачите nрнбяrоат до пос.11ед11ата
мярка-изкарват го заедно с друг nтак
вън от града II изправен до прясно из·
ровената дупка, го заплашват с раз·
стрел. Той пак мъ.1Jt1ал. Тогава садистите
палачи отрязват езика му, разпарят
корема му и така по най-зверски начин
е разсечен този малък патриот, 11стннсю1
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БАР И К Л Д 11 СТР. 3комсомолциНашата ремсова rрупа
Така загина комсомолецът Бопнс Ивано в
(Бомбата}.

п аргиэанскияг отряд С(' 113ТСГ.1Я от
с. Старосел , Ванюша - малкият. доб-

рнят Ванюша - е тежко ра11е11. Друга.
рите му го носят 11а ръце. Врагът е II о
петите им.

Другар 11, оставете ме! Мене 11я?1 а
да ме бъде. Вървете, спасете се вие. от-
мъстете за мен! - едва шеине Ва1110111а.

О1111тс на партизаните се овлажняват. Те
го оставят на земята. Какво да сторят?
Това беше комсомолецьг Ганчо Стойчев
от с. Дюлево. В съшия бoii загина II кои-
сомолецът Д1111чо Спасов Стайков (Волов)
от с. Дюлево.

Със смър гта 11а храбрите 11ад11а в по-
следния Гюfi на прославения отряд «Ан-
тон Иванов» и комсомолецът Ф11..1ш1
Пе111?со Карапенчсв от с. Стрелча ,

в епичните боеве с иемскофашисткнте ор-
ди за свободата на 1\\аксдоння на 27 ок-

томври 1944 година на връх сПерус» за·
гина комсомолецът Ангел Стоянов То1-
ков (Ра.1•10) от с. См1111ец. Също в Първа-
та фаза на Отечествената война загина
1rарт11з?111111ът Кръстю Некезов (Артяле-
риста). През пролетта на 1945 г. в лютите
боеве 11р11 р , Драва даде живота си още
един млад комсомолец от с. Смилвц -
Георги .\\11xait.1oв Николов (Сияата).
първн май 1959 година. Червеният

площад в Стрелча. Море от народ. По-
бедно плющят огпеиочервени знамена.
Греят пионсрскитс връзки на гърдите 11а

бодрата смяна. Бригадите са строени в
стройни ко.r101111. Възгласи огласят про-
стора. Народът празнува /? rод111111 сво-
боден живот. Прозвучава гласът на го-
ворителя: «lЦе поднесе приветствие от
името на бригадата-първенсц бригаци-
рът. .»

Във всяко де.110 комсомояцитс са първи.
Eu. Пnощакон

Н авсчернето 11а Септемврийското въста-
11110 през 1923 година ..l\11р11шс на барут

Тъмпа августовска нощ. Ila улишгге на
Стрелча няма жива душа В тясната улица
край пощата, 11а площада, в мрака край
эида се забелязва група хора. Те т11х11111<0

се придвижват на пръсти към пощата.
Двама подлагат гърбовс. а третият леко
се покатерва, отпаря прозореца 11а 110
щата II влиза вътре. Какво ли ще краде?
Подава се дуло 11? пушка.?11а1111 вътре .._.

имало пазач, тон е xnaJ.(lt_:1 крадеца н
сега ще стреля по лругитс. I le. 1-11..' l' пазач.
Това с комсомолецът Георги Нешов Ге-
.,е?1<'НОВ. Пушката я вземат, тя ще трябва
за готвеното възстание.

Късна есен. Утро край р. Габровица.
Слана покрива земята. М.,адеж. 06.1е11t:н
със скъсано па.ттснце, бос, сели, при-
лиснат до скалата с пистолет в ръка.
Оглежда се в1111?1аТ('.11ю, 110 очите се
затварят от умора II безсъние. Защо седи
сам тук? Няма .111 дом, баща 11 майка?
Има, но за нсго нима дом. Излязъл е
пщ>т11за,11111. при сражение е откъснат от
другар11те. 11 сега с сам. Ето, цяле сед-
мица 11я,1а връзка. Зам1111а.111 са за IОrо-
славия . Комсомолецът Георги Гслеменов
чака други комсомолци да му донесат
храна II дрехи .

Чужда земя. Тежко ранен младеж :1еж11
'на земята. Спомни си за родното село,
за Балкана, полето, родителите. Ра-
ната <' тежка. смъртна. Ще умре далеч от
родния с11 краf, Идват войници. Говор на
непознат език . «llяма да се дам!» :.111с:111
той трескаво и започва съпрогпвв. На-
празно.

Заг1111а комсомолецът Георги Гелеменов.

1931 година Утре с Първи май. На все-
ки ъгъл по v„111ц11тс II площадите- -

полицаи. Властта тръпне при мисълта , 11е

комунистите пак ще пишат лозунги , ще
закачат знамена по дърветата. По-извест-

След като завърших прогимназията
през 1937 год.. постъпих като занаят-
чийски рабогняк. През пролетта на
1939 г., под ръководството на ма.,ко 110-
възраст1111 другари, конто продъ_1жаоаха
образооашн..-то сн н през nаканuнята не-
прекъснато дружаха със Сl'..1ската м.,а·
дсж, се уб..•д11х о праnото дело на коыу-
ш1зма II craiшx 11.ll'H ш1 РМС.

През ?дна .1ятна вечер Л\..1аде11 Грозев
ме 1юка1ш да оставя .друrарнте си, с
Конто Cl' ра1хождах, защото 11ска.1 да ro-
nop11 с мен. Седнахме под rо.'1ем11н орех н
парка. ,\\..1адсн започt?а вспрннуден раэ-
rооор: прочнтам .,н кннг11те, конто м11

дават, подА1стна за това, че не uс1111к11 могат
да Cl? учат, 11е от другарите, с конто съ?1
завърш11.1 rrроп1м11аз11я, са продълж:11:111
образоnа1шсто с11 само дuа?ш-1рнма.

С..,ед тоз11 наш разrооор той ме запита
кон от прнятс.1нте ми биха се съглас11:111
да 11зrрад11м орrа1111заu11я. Аз "У посо·
ЧJIX ПОДХОДSIШВТС м.,адсжн, той прие 11

мн въз„1ож11 с.,ед две ве1rср11 да rн събе-
ра, за да IIM IIOГOi'Opн.

На ,•говореното време н място вместо
,\\ладсi, 111н1 нас дойдоха друrар11те Геро
Грозев II Иван Ф. Костов. Аз бях раз
каза .., вече на моите другари за разго-
вора с ,\\.,1аде11. Те бяха подrотве1111 1t с
тр,•nст r1ушаха думнте 11а Гсро. Накра!t
той поп11та има .111 някой, коitто да нt• е
сы·?1ассн с това, което говор11хме тук.
Отриuатс:1сн отговор не даде юшой и така
11зrрад11хме нашата рсмсова група с ръко-
водпте:t др. Иuан Ф. Костов II ч.1енове

eopr11 Т. llстр11шк11, Е11чо П. Ф11нrаров,
Еньо В. I::11ев, Koitчo Т. Кацаров, Jla,10
Йовков Иванов II Иван Савов Ганчев.
Около ед11а год1ша по-късно n нашата
rpyna в.,езс 11 Генчо Д11м11тров.

В 11ача.1ото на 1941 rод. Иван Костов
npc?11111a за отгоnор1111к на новосформн·
рана група II нне реших"с Ла.\О Й. Ива-
нов да отговаря за нашата група, тъii
като той беше по-старши. от една стра1-1а,
11 от друга - у тях беше удобно да се
правят събранията. Кы1 кра!I 11а 1941
или u 11ача.'10ТО 11а 1942 rод. ние 11зrра-
д11х?ю нова група в нашата )1аха.'1а-от
5 ч.1с11а.

llpcз лятото на 1942 r. на едно съвеща-
ние на ре?1совото ръководство се рсшн ва-
шата група да стане (юйна н 1111 се дадоха
11нструкцш1 за освобождаване на аре·
стува?ш, за вреднте.,ства и па:zежн на
обсктн. ко11то помагат на 11с?1ш1те да
водят во1,на със Съветския съюз. На гру-
пата се въз:rожн II задачата да осигурят
зимоnнще за nарт11заш1те. Извадихме 11

скр11х)tе гювече от 10 човала с карТ<Хfш.
Оrкрад11ах"с от пу,1па. коiiто се рабо·
теше у Л11ы11тър Ангелов, едно буре мар·
мелад, а 11а повече от 20 бурета поста·
n11x'1c в мармелада пясък.

Така двrтс групи в нашата маха.,ш no-
дcxu ОЖIШСН? ОрГЭ1:111ЗjJU11О!Ша 1Г СЪП!)О-
ТIIВ11ТС„1На де1шост, докато 1r1ровокаторът
Борпс Проданов нзвърши прова.1 11 ние
с Генчо бях?1е арестува?ш. а остш?а,,'(11 re
рсмс?1ст11 ш,с не разкрихме 11 те nродъл·
ж11ха да работят до 11обед11ш1 1<paii.

):,,?

ш1те кому1111ст11 11 рl..':-.tснст11 са арсстува1111,
1ю знаеш .111 кой какво ?шс.,н?

Л u Стр?.,ча вс1111к11 са ко?1у11нст11. Така
MlfC.111 11а11а.11111кът 113 ПОЛlЩIIЯТЗ If 0611-
ка.,я сс.1ото. Чака с трепет да се съм11е,
та д.а се rюхва.111 npt.>..1. своя нача.1111,к, че
е уп.1аш11.1 IJCIIIIКJI И UCIIЧKO С наред.

На 11зток се зазорsша. Началшtкът е до·
rю.1t.>11. Но ... rръ?1 от ясно небе! По
къщнт\:' 11 у.11щ11Тl" пъстреят .1озунr11:
«До:?у ЗЗД!,. «Да ж11nее СССР/,, «Да
ж11вt.-с БКП!, Ощt' 11е е мнна.1 първият
удар н до11асят, чr на ореха се вее чер-
вено з11а,1с. «Кой, кой сторн това?- -
беснее полнцант. Комсомо;1ц11rсl

С урова з11ма. Ты111а като фашистко роб-
ство IIOЩ. в n.,OBДltnCKIIЯ затвор -

ож11в.1с11не. От rта,па на смъртю1те нз-
веждат към бсс11.1ото сдн11 ;,.1„1адеж с рус
перчrм. Той запява бу11тов11а песен. То-
гава затворът? сякаш ож,шяоа. Песента
поде?шт стопщ11 rър.,а. Ударите на 11а-
.1ъщ1тс гърмят 1ю врат11"J"С. Па.1ач11те
бързат да .111шат един ,111адеж от живот.
1.:то бсс11:10то. Пред 11ero - поп, съд11я
11 110.,нцай, J\\.:1адежът м1lнава без страх
t<palt тях в о,е:ю пр11стъnва1Rъм с'1ър1та.
Т.?ка заr1111а 11а 8 декемвр11 1934 год1111а
ко?1сомо.1ецът Стоя11 В 1?д1шов Дн:-.штров
от с-. Стрс.,ча.
П ърuа щурмова група от парт11за11ската

бригада «Гсор1·11 Бенковск,р упор11то, с
6oit се пр11дв11жва къ?, n оставената цел -
завземане на по.111цейскня у,,астък в
с. Староссл. Куршум?tт(\ свистят от вr11ч1ш
стра1111. Картсч11нцнте леят смърто1jосна1а
сн песен. Особено упорнт в боя с .1еве11т
къдрокос 11арт11за1?и11 с 11ер1ш очи 11 ор-
.1ови оч11. Це.,та е 6.'111эко. Врагът се съ-
прот,ш.,яuа жестоко, но трябва 1да бъде
разгромен. t\\;?аде-жът стре.,,я с 'автомата

. засечка нзстре-.rша патроlнпе от
п11столс1а «Да се отстрани засечката» ...
Но в този ,юмент врагът хвър.,я бомба.

Данчо Снасоо (Волоn)

Бор11с Делов (Бомбата)

Георги Гсдсменов Георги Михаfiлов (Силата)Ганчо Ст. Бой,1евСтопн Видино9: Димитров

Иван С. Ганчев

Тръгваме уж за Копрнвщ,ща за учени·
ческ?1тс си бележ111щ11. За 11спшскнте 1ш
намерения знаят само на Лачето майка
Ii н моята майка. Стр11нка Иваница с
набрала букет и е цветя 11зпраща ед1111·
ствената с11 дъщеря 11p1t партнзаннтс -
тя е стар 11арт11е11 член не 1tска дъщеря Ii
да 11зг11не в затвора. Стига 1-i това 11е там
с CДIIIIIIЯT и j:ИН. Дъщеря 11 трябuа да от
мъсти 11 за неговото. 11 за нейното тегло.

;\\ама с пр11готвн.'1а по няко.,ко с,1ен11
др?х1t, чораш1 11 какво л,1 11е. Изпраща r11
на брат Mlt,кoroтo е ВНДЯ.113 напос;1едък С
много :1ош11 дрехи. Горката, тя, пък и
1111с не знаем, че той с вече мърrъв. Дре-
хите нямаше как да нос11м. дад9хме гн на
Янко ГуджРв II след една седмнца r11

IIOJJYЧIIXMe
Наr1ускаме селото II вървим rtокрай

вадата. Вече извън селото с ?юп1ка на
рамо н11 настига кака Стоitка. при конто
ход11хме за връзка. СJ1сд като Лачсто нз-
лнза от 11es1, ,ам отива баба Божков,ща 11

1-t съобщана, че neд1iara трябва да отидат
дн се срещнат с партизаш1те в «Божков
бостан». Са?юотвержената II съобраз11·
телна жена 1111 настига с мотика на рамо и
каза да 11ака.\1е през нощта на «Разсече-
ната ска„1а», където Адьоша н дядо Божко
ще ш1 вземат.

По късно разбрахме, че двамата парт11-
за1111 е трябвало да отидат II на друга
среща към Дю„1ево н б11ло просто невъз-
J\-ЮЖНО, но те тръгват още през деня през
слънчоr.пед11тс, гледайки как жа11дарJ\1е-
р11ята се стоварва на гарата 11 t1ос?ш към
селото.Дядо Божко остава да чака парти·
заш1тс1 а f\дьоша, заоб11кадяАк11 селот
откъ?1 нзток, на разсъмва11е 1111 взе от
«Разссt1?ната ска.rш» срещу Путр11шю1те
сан.

Н11е бях"е се събрат, ве•tе II с из·
лезтпе no сооя 1ш11ц11ат11оа Саво Л·'ш •

льов, Георги Пенков, Дечо Ива11ов, Иван
Велков II М11тко Петков.

А:1ьоша ш1 заведе на лагер n района на
бора - първия nартиза11ск11 .r1arep за нас.
Тук той 11звад11 отнякъде кар rоф11 11 сд11а
1't'нжера II така прекарах:.1с де.11я.

Привечер потег.1ихме към «Вълк» там ня-
къдr шt каза нашият nода11, че ще бъде
отрядът. Прс„11нахме сМедет дере> в
райо11а на резервоара II се заизкачвахме
по \IC:М'1юcrra «Кла111111 дял». Беше вече
доста късно, нощта отдав11а се ne спус-
ната, но лу11ата тазн вс11ер като че mi' за
ращ1 нас осветляваше всн,1ко наоколо и
беше светло като ден. Альоша се спря 11

ш1 каза да се ос?1ушаме. И деiiствнтелно

чухме песни, а земнта 'тътнеше, като 11е
?1111 много хора играеха хоро. Останахме
учуденн, 1111е си м11с.'1ех?1с, че тук само
се шепп1, а то... Мннавах?1е б.п1-1зо до
овчарски кошари, но АJtьоша побърза
да 1111 обянн, че тук вс1111кн са наши
XOJ)a И IIHKOЙ IJЯ?IЗ да Hit 11здаде. На една
поляна, обрасла цялата с папрат, кпято
се 11зд11rаше на места до чоuсшкн бой,
срещнахме група парт11за1111 - бяха Ико-
нома, Фнлиn !)ОМанднра II на11ашшк-щаба
на отряда, както после разбрах"е.

Подаде се парол, първият партизански
пара.,, Альоша отговори II след минутка
сме в лагера. Тук 11ухме и поздрава:- Смърт на фашизма!- Свобода 11а народа!

Ние сме вече при партизаните, тук са
м1юrо нашн пр11ятел11 11 друrар11. Хо-
рата продъджават до по.,унощ- по точно
дОКt!ТО кома11д11рът нареди да се спи. На
ш1с не JIit се спеше, но заповедта с11 е за?
ловед и трябваше да се нзпъл?нf.

Легнах на зелената трева а вснч ко на
около е така пр?нпно! Да, ..,ъжа нима,
яие C}te 11ст1tнск11 свободни, но какво .ан
става долу, о селото? По късно научихме.
че там след 1шшето J1з„111занс n Ба.т1кана
жандармерията беснеела. Сега тя аре-
стуваше наред: Стоянка, 51нко Гуджеu,
Ваньо Борисов, А11ка Грозданова - по
с.1едната с ш11юii месец повече от 14 годинн,
11 други. Cera ШiКВ1tз111t1111тс, които
бяха прилагали към нас, 1tм се n 11ждат
недостатъчнн. АFестувалв и дейния парти
занскв ятак, нар1111ан от ос1р1кн «вуй110
Христо», когото на 9 септе.мвр11 наме

нхмс в легло, с 11зпоt1улен11 костн, 011ак-
ва11 всею1 момент да свършн.

)l(с.сток1-1те ш1кв11э1щ1111 не. само че не
сплашнха стре.1чаш1, но напротив, с
всеки 11зм1111ат ден партизаните от Стре,,;1ча
се увел111шваха, така че на 9 септември
те бяха вече 64 д.ушн. Полнтза1 вор шщитс
и концдаrернстнте пяха много повечf'.
Нямаше хора в се.,ото (с юкJ1юче1111е на
няколко мекерета), конто активно да не
подпомагаха пар1н?анския отряд.

Такава беше обста11овката в Сrрелча
през лstтото на 1944 r., село, от което фа-
шистите се страхуваха II го наричаха «шум-
карскоrо село», но колкото повече фа-
ш11ст1пе го мразеха 11 се страхуваха от
тоuа «шумкарско село», толкова повеt1с
неговата слава растеше н да.'JеЧ в стра·
ната се носеше едно любимо име, което
с 11раво му беше дадс110 - «Ма.,ката
Москва>.

1·01шх детето рън II с-ама 11зт11чах на у.,н-
цата.

Ka?НIOIIЪT )lllllaBalUC JtOKpaЙ нас, СДЩ-1
1ювешкн изрод държеше набучена ш1
ко.1 г.,аоа - 11зтръпнах, главата беше на
Странджата, когото б?х в11дяла само ед1111
път - n борчетата близо до Копр1шщ1ща
на Гlетровден, н бях го ззпом1111ла ка10
много приятен ?1 весел човек-шеrаджш1.
Не 11сках да вярвам на 01ште сн. В.r1язох в
двора. Още не бях се съвзела от 01?де11ото,
когато един войник I'IIC подкара за ,у1111лн-
щсто. Отново м1шахмt покрай набучената
11а върлш1а rлаnа. Готвачът 11а JIОвшпе
държrше щ,rара II я поставяше в у?та,а
11а Стра11джа1а: «На. пуши цигара сега,
а не шума в Ба.,кана!» Някон вoii1111щt не
мож(·ха Д(J издържат това и псувайки ro1•
ва,?а, се пръскаха в страt111. Един плю
эву1шо на аемята II каза: «М.<пшцата му
фаш11стка1» Улицата бе пуста, в11ждаха
се само 11яко?1ко деца.конто с ужас r.1е-
даха към отрязаната r.riana, без да могат
да сн дадат нс11а представа за тоuа, което
ставаше.

Пак съм в училището 11 пак същият
въпрос - «кofi тн даде. ПltС)ЮТО?» За миг
се зам11слям. «AMII ако кажа, че тозн,
чиято глава е вънка, м,1 е дал п11смото,
какво ще. стане? Заекоайкн Казвам, че
в главата вънка съм познала човека,
който ми е дал писмото. Агентъг е удов-
летворен, той Citяe от радост и заповядва
да до11есат главата, за да я видя още един
път. Заплаках II казах, че ме е страх.
Страхувах се да погледна очите на Стран-
жата, когото напразн6 обшшявах. Аген?
тът се съгласи, накара· ме да наш1ша тоnа
н мн каза, че ще ме заКарат II в Ла11аrю-
р11ще да го потвърдя, след това ме
осоободнха.

Една сутрнн един войник отива у Ла-
чето, а друг - у нас, н 1111 съобщават. 1rc

те с11 замннаnат н че на тяхно \!Ясто ндва
жандармерия, която 6е про11ута с звср·
щ1111ата с11 и че сега няма да ш1 оставят
ЖIIIНI.

Събираме се с Лачето, Лака 11 А11ка It
решаваме, че няма да се дадем ж11в11 n
ръцете на врага. Само Лачето 1111 безпо-
кои, та тн е 11а легло, маларнлта е съси-
пала, но когато И казваме, 11е п1 ще остш1с,
очите И се напълниха със съJ1з11. Не. J\Ю-
же?1, да я остав11м, 11 тя ще дойде! Какво
голямо жe.riaiшe. какъв стремеж към cno
бодата ш,1аше тогава у нас! I Io връзка с
отряда 11с можем да 11амер11м, отвсякъде
1111 казват, 11е нлма. Нвщо, ще нз.1езем
без връзка II ще търснм.

съвnад11а II със С)1я11ата на постовете II те
почнаха да спорят откога 10 11яма дядо
Божко, кога е 11з11е?{НаJ1, прн стария 11.'111

пр,1 ноnня часови. Вснчю1 11сдоу?1яuахмс.
Само един човек. 1111110 J].щ1чо Евстатнев
знаеше нстнната, са:.ю 11а него старият
коj\нпа беше се дооер вл н само той беше
видял как, прекрачвайки тела зад к.тю-
зета, стар11ят парт11зан11н беше останал
най-11ов?1я 11арт11заюш във все повече
разрастващ11я се партиза11скн отряд. Ка·
къв старец беше д!lдо Божко - едва"
вървн, задух,")т го мъчи, но с же„1язна
воля н юнашко сърце.

Няколко пъти ме водиха в у1ш.пище
при :?.1ладеж11те за някои uъnросн НJШ
01ша ставка. Мю1ю1тс излнваха обичта
към сшюnсте CII КЪ?I :.fell. На BCIJЧКII бях
«снаха». нека само се върнат. f.дш1 път,
току.що съм заспала, вдnа nой1111к да. ме
води n другото учн;шще,а те го молят да
почака да поспя малко, па тогава да ме
събудят. Взе?tат жилетката ми и заш11ват
не.що в r1ея, 1ю не ми казват. По-Късно,
когато ни освободиха, мн казват: сН,1е
знаем, че не вярваш II ако ти дадем нещо.
няма да ro взе:\1еш, затова тн го зашихме
в ж11летката II ти отново се върна при
11ас.1) Нюшннтс, колко суеверни бяха
станали пред тсзн върховни нзпнтания 11

тормоз! На полето 11маше усилена работа,
не можеха цял живот да 1111 държат в
затвора 11 111-1 пуснаха.

Едно по едно моите обшш?ния отпадаха
Но агентите 11е се отказваха да научат от
кого е донесеното от Копрввщица от
ме11 писмо и какво е неговото съдържание.

Арестуваха ме от11ово. Каза110 ю1 бе,
че ш1см0То е 11ратс110 от Тодор (моя хаза-
1111), но кой с този човек? Аз, «голямата»,
тоrаоа бях на 16 11 половина години, смя-
тах, 1ю те могат да разберат н много се
стра?увах. Казах им, че не с от Тодор ,а
от Тодоров, ко,·оrо не познавам. Ila въ·
проса м11 за nъ11w119cтra му ед11н път
казвах I че с с nа11тало11, половн11ю1 обувки.
11 рус, а 11а друrня ден казоах, че. е 11ере11,
С голф 11 MIIJUJIIIKl-t, 110-KЪCIIO усетнХ,Ч(' CII
прот,нюреча. I lo 11 агентите не бяха 11з-

г.1сжда от много умните II съсредоточс1111,
та не за6С'.н1заха, а после а? твърдях вс?
сд11010 11 ме пуст11аха.. Л с това 1111смо се
уреждаха връзки между Сrрелча, Ко-
привщица II парт11за1штс.

Ед1111 ден в двоnа 111t влезе детето на
кварТнрант11тс., кОнто бяха с1ш1<у11ра1111.
«Хазаnке, глава, глава, 11а теб прню111а ...»
J\\a,,a пад11а 11 11е можеше да сташ>:, 11з-

Едвам 6ях?1е пр11сп1rна.111, няко11 се
прегръщаха JI Пv1ачеха, КОГЗТО ПрНСТИГНЭ
коменданrът н наред11 да ни затворят в
училнщето и да не пускат ю1кого 11а двора.
Още не бяхме остави;ш багажа сн. когато
някой нзпищя от 11зто11\1ата стая: ?Г..,е
дайте-. мари сестри. ос11чките ни къщи
горя r!, С, ру11ах"е се 11а прозорu11те -
ист11на, като че .тн1 цялото се;ю гореше.
Ето така е 611:ю значи II през турско, ко·
rато 11я.1а Стрелча е н1горе11а за това, ue
нашчтс дедн са nд11г11ал11 rлав11 против
султана. Женнrе п:?ачеха като над мърт-
веu, опшаше всичко, за което цs1л живот
се бяха трудн.111 11 съб11ралн ,: к-Gрвав пот.
J,\ъжсте пък скърцаха зъбн и дърпаха
жените сн от прозорuнте. Изгориха къ-
щите 11а Ганчо Патюш. Пенчо Финrаров,
Свети Петър, дядо Божко, Оtавето,Румен
11 на дядо Март1111. llякон от къщнте 11а

парт11заш1те бяха о съседство с други къщи
11 засега бяха оставе1111.

Най-рано о:, съвзе д,що Божко.- Аз тяхната фашнстка B!tpa ще раз-
плача, аз ще нм дам да разберат какво
нравят! - Баба Божков11ца го дърпаше- Млъкни бе, човек, ще шt изтрепат до
ед1111!- Ще ш1 нзтрепат, нека само да по-
смеят!

Още neд11ara дядо Божко заnо•ша акти ·

вио да деitствува. Застанал до наредените
дърuа в двора на учищ1щето, той започна
ед1111 по един да прев11ква селските чорба·
джин 11 пърnенцн.- Смеitте само да им дадете да 1111 "РЪд·
нат от селото.Ще отговаряте с главите с11!

Да знаете, че за тня дечица, дето се1·а
пискат като пиленца ония горе ще ви
платят стократно.

Старият комита 11е се плашешР от ш1що,
той заплашваше даже II коменданта н
rрудно можеше да се ра,бере ко? - дядо
Божко нлн селсюпе първенци Uяха
ш1с111111ц11, сега той беше обn111111теJ1 н изра·
энтел на 11ародната nоля н гняв.

До вечерта 1соме11да11тът нареди да се
осuободят nc1t11ю1 деца до 13 год111111, а
осrана.пнте да с11 ?1абавш,, заонвкн за по-
дъл го време.

Думите 11а дядо Божко подейстuуваха.
Не посмяха да 1111 нзселят.

Един с..1едо6сд, когато слъ1?цето беше
се скрнло зад хор11зо11та, баба Божкошща
зш101111а да се тюхка: «Момчета бре, да не с
паднал в к.'1озста дндо nн Божко, няма го,
.,,ошо му е сташ1.10 на тоя човек, той
беше много ЗJ1е.» Но колкото и да го тьр·
снхмс, не можахме да го 11амсрим. Tona Лука Делова
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ГЕРОИЧНО ПОКОЛЕНИЕ
С чувство 11а законна гордост пагрио-

1н,11ю10 иьсслсние 11з Стрелча се готви
заедно с трудешите се от uя.,ата страна
да чествува славната пст11адссстrод11w·
н1111а на соu1ш.111стн11еската революция
о България. Прсд този велик ден в съз-
нанието възкръсват скъпи спомени от
продължнгелнвга борба, която води Пар-
тията до пьлпата 1100С'д.1 над фашизма
11 капитализма.

Стрс.1чш1скuта партиина органнэация,
достоен паслодник на всички ценни ДО·

бродетсли от революционното минало,
събрала 11 своите редове най-доброто из
средата на бедните пролетарски 11 полу-
пролсгарскн елементи 11 ирогрссивната
част ОТ ингелигснцияга. отрано се опре·
дr.,я решигслно на стршш?а на Партията
11а тесните социалисти. 1 я живее II се
развива като част от цялата J [артия.
В 11ci11111 re редове бяха оъз1111тш111 няколко
поколения предани на делото на кому-
11111,1а верни 11vрод1111 синове. С чувство
на благодарност към местна га партийна
11 ремсова оргш111:шц1111 11 към техните
ръководни кадр« си спомняме 11 !.шс,
по-младото локо.1С'1111с лартнйшt деици,
эакърменн 11 възпитани от тях.

Провежданото на новия .1с111111ск11 курс
в Партията, начертан в доклада на Гсор1·11
Димитров прел Седмия конгрес на Ком1111-
терна, през периода 1936/37 r. в Стре-
чанската партийна органиэация се на
гъкваше 11а сериозни затруднения. Обсе-
билите временно ръководството на Пар-
тията ..левосек ганти бяха нанес.111 сериозни
поражения 11 на партийната II реисовата
организации в селото. Те flt' бяха напра·
ви.111 по11т11 1111що, за да запазят партий-
ните II рсмсовитс кадри след удара на де-
ветнвдесетомайския военнофашистки пре-
врат. В ремсовата организация работеха
организирано около 20-25 души най-
твърди 11 предани младежки надрп, като:
Никола Неов, Стою Филипов, Никола
Атанасов, Йордан Тсрзиев, Луко Савов,
Трифон Димитров II др. Върху дойността
на органиэацията обаче още тежаха сил-
1111тс тендс11Ц1111 на лявото секта ,СТВО.
Освен с четенето на нелегална литература,
събиране членски внос, разгаеждане по-
ведението на един 11л11 друг член, орга-
ниэацията почти не се занимаваше с
други въпроси _ Известно оживяване в ор
ганивацията настъпваше по време на ва-
канциите с включването на органиаи-
раните ремсисти - у11е111щ11 11 студенти.
И nee пак органиэацията стоеше настрана
от редица жиэнени въпроси.които въл-
нуваха селската беднота и м:?адн'i'с наемни
работници 11 селяичета, подложени на
жестока експлоатация от .111хвар11 1t ка-
питалисти.

Първите крачки на партийната орга-
1111зацня - докоJ1 кота бях в re11e1111e -
за излизане от затворената партийни
черупка, за създаввне на широк' народен
фронт за борба против фашизма II за за·
щита демокрал ичните права на народа
бяха също така доста плахи и неуверени.
Спомням cit какви трудности срсщнахмс,
когато през 1937 r. заедно с др , J-111·

кола Неов водехме преговори с левицата
от БЗI IC в лицето на другаригс Лало Ф11-
липов, Георги Арабаджиев, Н11ко.1а Та-
кучев II др уги за изграждане на народен
фронт.Това се дължеше не само на нашето
недостатъчно умение. 110 С'ЬЩО така и
на исдосгатъчнсто разбиране в името на
какво конкретно да призовем за съв-
местна работа нашите съюзници по борба
11 оръжие.

Посте11е11110 обаче партийната органи·
эация се отърсваше от левосектанската
плесен 11 смело поемаше новия. болше-
вишни курс 11а Партията. Лозунгът на
Партията «Сред масите, сред народа!»
става лозунг на мсст нитс партийна 11

ремсова орrа1111зац1111. В редовете на РМС
эапочна да навлиэа нова свежа струя.
Организирани бяха редица буд1111, честни
и любознагелни бедни младежи, като
Ива11 Canon, Иван Костов, Генчо Димит-
ров. Тодор Лулчев, На·•де11 Спасов II др.
Чрез тях ремсовата орrшшзац11я се свърза
nо-тяс110 със своята есrсствена среда -
младите наемни работющн II бсднн се-
дячета. По·ож110е1-111 11 nо-пълнокръвн11
станаха и събранията на ремсовите групи.

Зас11л11 се 11 1?ашата работа в ц11тал11·
щета, което стана це11тьр на културно
>1асовата работа, провеждана от Пар-
т11ята в РМС. Пер1юд11чсск?1 се провеждаха
театрал1111 npeдcrauJ1e1111я II музнка:1н11
вечери, ч11ято програма се състоеше 11з-
ключ11те?1но от тnорб11 на прогресивни н
лролетарскн автори. Част от средствата
от тях от,шаха за нуждите па шtртнiiната
н ре?1совата оргаш1зац1ш С тез?t средства
няколко 11ъп1 бяха 11зпращан11 колет11
на нашите съсс..11янн-nот1тзатворници
феорr11 Лу:?чев II Нешо Тоr,алов. Шка·
Говете на ч11тат1щната б116..'111отека се
отвориха за жад11ата за зна1111я м.'lадеж.
Марксическата II проrрес11в11ата .111пера-
тура започна да се търс11 масово. Едш1
от най-рсвностшtте и любознатс.'11111 чн-
татс.тt11 между м:1адеж11тс беше Борис
Иnанов - Бомбата. Голямо богатство на
hашата бнfiд11отека бе nъ?'ШОТО тече1ше
на съчнненнята на Ленин, конто се пол-
зуваха орrа1111з11рано от nарт11йцн н рем-
с11сп1. Скоро оба,,е се .11нш11х?1е от това
богатство. Томовете на Ле111111 бяха от-
мъкнати от провокатора Апостол под
пред.,оr, че г11 нека окръжният комитет
на РМС в П.1овдиn. Ннщо обаче не бе n
състоя1111е да спре бурната революционна
вълна, която обхващаше м.1адежта 11од
ръководстnото 11а Парт11ята.

Голя,ш II разнообразна бе деiнюстта 11а
ремсовата орrан11зацня II в използуване
на други средства за 11дей1ю-пощ1т11чес-
ко въздействие върху млад?жта. Ня·
маше проява в селото, която да 11е ьншава
под 11дей1t0то ръководство на Партнята

11 PJ\IC II да ш· се r1рош•жда в реоо.1юц11011ен
11 113TJH10111ЧCII .1.ух. Осо(),ено ПО.lСЗIНl po.1st
в това отноше(IIIС нз11rра 11зrрс1дс1?ата
!'!1.1адсжка кооперат11n11а rpyrш. От нсiiно
11ыс бяха 11з11ссе1111 рl'\д1ща р(.'(рt!рап1 11

.,скщш, като: «Лrрарно-се.;1скш1т вы1рос:t,
който n лодходнща <lюр?,а ? разГ.1l'да11
като част от nъпросп на нро.,старската
рсоо.1юш1я), «За коо1юра-г11щtото обраб<)Т·
вш1с ш1 зс.,1я1а), за ооiшата 11 :о,.111ра 11 пр.
I la тях масо110 се сп1чашс \1:1адсжrа.
По11уостоува:1а с11:1ата на орrа1111зац11нта,
сr1.1оте11а 11 сд11111ш, тя даваше простор
на ?палта бyii11a м1адост. До късна вrчt'Р,
nъnpeкit 11епос11„1ш1я труд през дС'НН,
п.,ощацът пр?д 6т1ят..1 11 лар1,а бе 01.1ася11
01 бодрн peDQ.IJJOЦIIOШШ наши JI t:ЪШ'TCKII
песш1 11 дск.,амнц?ш. J iраво о м.1адеж-
1щте сърца попадаха такшш пес1111, като
«Жно с той, ж1ш с», «Тр11 та11ю1ста»,
«Широка страна моя 1юд11с:н1», конто с
жар 11 11ъ.11ю rър.10 Cl' пееха от болшин-
ството ;\IЛ3ДСЖ1t. f )а орrаш1з11ра1111те IICCTII
11зл?т11 също таю1 се несше no.r1нo1 дек.11а·
?шраха се стнхове от См11рнснс1ш, Ботсо,fео М11.11ев 11 Пстьофн, рсц111нраха се
r1ро11зnеде1111л от Ерс11бург, А.,. Толстоii,
Горк11 11 др.

Го?·1я.,ш дейност 110 у1-а1за111tя на Пар
т11ята се провеждаше н за ?юб11:111з11рщ?с
младежта за борба nрот,ш фаш11зма,
протнв лодrотuя11ето на Втората cue·
товна вoii11a. lJJ1!\1ЗU1e съб11111с, на което
нашата орга1111зац11я да не отк.'lикваше
наnрсме н да не реагираше по съотве·rен
начин.

С1юмням си с какъn е11·гус11азъм се
отзова м„1адсжта, когато през а11р11л
1939 rод1111а по указа1111е 11а Центратюто
ръкоnодство на БОНСС (Бъ.1rарск11 общо·
народен студе11тск11 съюз) обхождах селата
на Па1-1аг1срска око.1111я, за да дойдат
на Оборище II дадат клетва за борба
лрот1ш фаш11зма II воiiната. На Обор11·
ще дойдоха младсжн от вс1111к11 села.
но 11ай·м?1Огоброii11а бе стре.т?чанската
група. Сутр11нта на 4 май на площад
«Бенкооск?t? в Панаrюрнще х11.т?ядrю
м1юз1111ство от младежи II с1уле11т11, коле-
11111111.111 със ст11снат11 устш1, с.ТJушат със
затаен дъх думнте на представите.ТJя 11а
БОНСС - Петър Аnрамов_ Тържестве110
11 ве.rн111естве110 отеква 11ада.1еч «l(ът1ем
се». l(ълнат се младежн " студе11т11 да
нС" пожалят с11л?1 за защ11та де)юкратнч-
ннте права II свобод11 на 11арода, да не no·
жа.rшт н себе сн, за да преградят пътя
на фашнзма II войната.

Под з11ака ча -""тнвната борба прот11в
вoii?1a1 а II фаш11зма· nрем111шха 11 прове-
де1111те по решение на РК 11а PJ\\C 11я·
ко.r1ко срещ11 на м.,адежта от околните
се.,а от ю.tето 11а младежките коолсра-
пншн групи. Ос0Ее1ю характерна бе та-
зн, проведе11а на 28 август 1940 rоднна.
С1ре„1чанската rpy11a, която наброяваше.
r10oe11c от 100 души, с събрана на шю·
щада пред банята II с бодри пес11 н 11

?1ар11юве се ка1111 да потеrЛlt. Извед-
наж обаче м:1адежк11те :нща посър·
нахэ. Съобщи 1111 се. 11е потщнята за·
О1ншшш провеждането на срещате?, тъй
като 611:ш «кому1111ст1111еска». Пр1111удс1111
сме да търс11м ?,зход, среща, а не 61ша
11а никаква цена да l'C npona.111. I layчa-
вai,,ie, че в ce.l'Joтo се наr,111ра не бс11з·
11звест11ш1т рсакuионср и душнте:1 на 11ро·
rpec11n11oтo дв11же1111с n околннтn - фа·
ш11стк11ят народен лредсташ1тс.1 Нико.1а
ТъркаJ1а1100. С<.1модоuот111я,· в.,астш1к, об·
кръжен от местшпе лотурнац11 - фаш11-
стк11те управ11иц11, c11oкoii110 п11Р кафето
сн в кафенето на <Бачо Колю». Посреща
ш1 пр1ш11д110 с интерес II с1111зходнте.т?1ю
се усм11хва. Дът·о уверяваме «голnмага
особа»,че в нрооежданата м:1адсжка среща
11яма нищо J<ому1111стнческо II настоя·
ваме да се опtенн забраната на поли·
цнята за провежда11ето Ii. Като последен
аргумент изтъкваме, че шю не нн се nяроа
може да пр1iсъствуnа някоii, на ноrото
вярват - например у1111телят Бонн. За
да угодн на 11ача.11ството II да заблуд11
«тонковц11те», CC.ТJCKIIЯT обирник Вельо
Балтов бърза да осведоы11:- Чу11к?tм 11 Боян не с кому1шст, та
много може да му се вярва.

Най-после 11ласп111кът «се трогна». Раз·
решава ю1 се провеждането на срещата,
но за всеки cлy1ia1t, «за да сме мирни:?.
ще се нзпрап1 сдiш no.1ицaii, който ще
следн ?акnо 1.1.1,е лрав11м. Нямаше как -
11 на това yC.ТJOBlte се CЪГ.'13CIIXJ\le.

С ускоре11 ,?арш, бодрн II ж11знс11а·
радостни се спускаме по кор11тото 11а

<Калаващ11ца». Срещу нас по 9тсрсщ111н1
ск.тюн, весел II и . ърдс111111, се с11 ус1,ат
дюлевцн. Поздравяваме се, радваме се
на среща·,а. [:то, след малко н.ц.uат н
групите от Кръстевнч II Красново_ Не
след дълго започва събран11ето-м11т1111r.
Стот11ц11 младн е11тус11аз11ра1111 ремсисти
и честни ант11фаш11ст11 с.ТJушат със затаен
дъх за между11арод11ото II выреш11ото
положение, за спас11те.1111ата пош1111ка на
Съветския съюз, за опасността от 11астъ11-
.1е1111ето на фашизма, за ?шра н незаnи-
симостrа, за тежкото и безправно по.r10-
же1111е на работ111111ес1<ата класа II тру·
дещf1те се се.'lя1111. Един с?·tед друг мла·
дсжнтс rtзразяват своята rотшшосr за
борба пропш фаш11зма II реакц11ята.
След събраш1ето започва .111тератур11а
програма. Пламе111111 дек.1аматор11, хума·
р11ст11 11 та11цьор11 изпълняват paзлittJШt
1юмера. Извиват се кръ1111111 хора II ръчс·
шщ11. Другарската среща п1юдъш1<11 до
късно с.:rсдобед. Ободрснн ?t обнпnежденн,
с псс1111 се връщаме по родшпе села.

Какво е док.т?адвал на 1•Q11алството сн
пр11дружаnащнят ш1 пол1щаii ве 1111 бе
нзuестно, 110 на връщане 1111 уверяваше,
че ще докладва, че срещата е мнна.,а
ьшрно, че само сме лее?111. Дал11 от
г.пупост приказваше така, да.111 от «добро
сърце», ил11 нскаше да 1ш з?б.ТJудн -

11с рзз611р:1хмс. 110 11якаюш пос:1сд1щ11 не·
посрt:"ДСТВСНО с;1t\Д срещата IIЯШIШС.

Под тон з,?ак II в такава обста11овка пре·
м1111аха II вза11м1111тс поссщет1я с 11з11асю1е
от ч11та.rшщ11.па тt·атра.1m1 трупа на
писс11 о Дю:rсnо, срещата нз ?t.падежката
коопсрат11ш1а група н См11.1ец. Тези
срrщн ш1с 11зпо..1зоах'1с- също така II за
орга1111зац1101111ото потягане на ?1.1адеж„
к11? орrшнвацнн.

Х ,·бава II лолзотвор11а работа 11зuърш11
1н??1Соnата органнзацня в Стрt•.1ча н чрез
од11rа11с ?1.1адежта 11а трудови д1111. Мно-
гократно по рсше1111с на ремсовото ръко·
водстоо ремсисти н с11мпат11за11тн това-
реха 11а гарата вагони с дърва. 11р1шад·
1сжащ11 11а сд1нпс търrооц11-експ:юата-
тор11. По.1учr1111тс от тооrр?11ето парн
от1шаха за 11ужд11тс на ре?1совата II пар-
тнйннта орга1111зац11и. Л\акар че между
товарач1tтс юtашс н доста ыладеж11,
конто 11с с11 д9яждаха. н макар да се .111-

шаваха от мазер1111? надници, те с го-
товност се оfзоваваха, само II само да
бъдаг nолсэfщ на .111об11мuта онга1111за·
цня. Ог?Ьм1tо ш1е11атле1111с nронзВсждаха
11е само в&рху м.,адежите, 1ю II върху
цн.,ото нассЛС1111с нровсжда1111тс от името
на кооперат,цшата група трудоuн дш1
за корекu11ята на реката, 11аправ?та на
чсшм11 в ыее'Г1юст11тс «Татковец», «Ру
садшt», напрnвата на скамейки в 6оро-
nата гора II др. Паметни ще останат за
нас д1111те 110 nремс. на 11з1'раждш1ето на
чешмите. Въпр,юt ос1<ъд11ат:? прехрана.
състояща се от tJcpcн хляо, 11зnара 11

чушк11. ядехмс с охота, 11увстuувахме
се бодрн н едш?нн. Tona бе така, защото
за пършt път, макар 11 в ус..10011пта още
на каш1тнл11ст11ческата експ.rюатацил, нне
предвкусихме насладата от задружшн1
KO,fleKTIIOCII II хубав ж11вот, J<ОЙТО Пар-
п,я:га нн со11с.шс. да нэnоювамс.

Така, с?1сдвайкн нош1я курс 11а Пар-
т11ята, есе повече н попече укрепваше,
ставаше по-бой'ка и 110-дсеспособна рем·
совата орrа1111зац?1я в Стрелча. Раз?нря-
ваха се II nee повече укрепваха 11е111111те

редове. В началото 11а 1940 1·oд11fia вече
нямаше махала, 1<ъдсто да не беше из-
градена рсжоuа група. Под ръкоuод·
ството на партий(а1ата оргаш1зац11я тя
ставаше nee по-зктнn,?а II по-дееспособна,
ло-бойка и по-революц11011на, способна
да 11зnъ.11н11 всяка задаt?а, която Партията
ще ?i nосташ1. Със стегнатостта, бойкос1та
11 д11сuип.rн1ната на орrаннзацните и пре·
д11 uсвчко на партийната ние си обясня-
вахме по-късно, че r11у:ш1ят преда1·е.1
Апостол, който нзnърши голям провал
в Плоnднuската II Ч11рла11ската opra·
1шsацш1 11 по чията внна заr11на плов·
д11всю1ят кому,шст - работ11111<ът Кочо
Цветаров, не посмя да проговори за
стрелчанската организация, :\tакар да
'1Наеше uядото рыщ?одство н Оръз,ште

НАН СЕ POJlИ ОТРRДЪТI
След noJtлoтo нападен11е на фаш11стка !

Германия над вет1ката Съnетска страf1а 11 I
с.,ед призива на нашата Партия за повее· !
"сетно разгръщане на въоръжеf1а борба

iпрез пролетта 11а 1942 rод1111а доiiдоха в
1

Стрслча прем11нал11тс. в нелеrа?111ост 11аш11 J

друrарн, студент11те Геро Грозев, Стоя11 i
Л\11'1ев, Гро:щан Добрев. Веднага с.,ед !
пристигането 11м те се свързаха с партнй- ,1·

,юто ръководсrво II на няко.'l1Ю пос:1едо·
ватетш тaft1111 зассданнн 11звън сс.r1ото се i
обм11с..:111 въпросът как да се сформира !
партизанска iteтa в 11аш11я palio11. Беше I
взето решение на първо ире"е да излязат;
11з Балкана н да сформщыт ядрото 11а !
бъдещ парп1зш1ск11 отряд другарите Мнльо I
Апостолов, Пенчо Енчев, Танчо Шоме? !
ков, К11р11л В11д1111011, Дело Нешев Нсов,

1Ганчо Ива11оn Патюш, Гроздан Век11лов 11

Стоян М11'1ев.
IПрез месец август същата год1111а пол?1·

ш1ята от София, сдед като научила, (1е
Jдр. Стош1 J\\11•1en се укр1ша в Стре.,ча, на-
1

рсд11:1а 11езабавно да бъде арестуван 11 ·

откаран в Софнн. Др. ,\\нчев беше ape·
Iстуван неочакоано н 1юrато 1·0 откар-

ваха през алеята за гарата. въпреки ус11·
1лената охрана той с рядка ловкост успя

да избяга. Веднага. след това 1\\11чев се
I

озо11а n Балкана II се присъедини към I
гру11ата парп1зан11 от П.1овд11вскня район:

IСпартак, Карата, Ко•ю, l1ва11 Дон•1еn II

Iдруr11.
Парт11iiното ръководстuо о Стре.1t1а на

I
ещю извънредно з.асед31:ще .,.... n?e рсшешю

\да се подка11ят другарнте от Панаrюрскня
район н съвместно да се обсъдят стон-
щ11те пред нас задачн. Такова съвещание
напрао11хме в )1.ест1юстта «Цареви сл,1011»

Когато друrар11тс Цnятко Баров 11

Петър Враrов се nръщат в Па11аrюр11ще
от конфере1щ11ята на «Цареш1 с.11ш11», по-,ющнята гн забе.1/'зuа II успява да зре·
стува Враrов, а Баров 11збяrва II пр11ст11rа
n Стрелча у Мн.•ьо Апостолов. Toii съоб·
щава. че П. Врагоn е арестуван н 1юнфе·
ренцията е прова.1с11а, а той трябва да
се лрехnърлн nрн 11овосформ11ра11ата пар·
тнзанска чета в нашия район. Л\11.,,ьо ,
Апостодов го въоръжава II отвежда np11 i
парт11зан11те. Завръщайк11 се в селото.

,
тoii вижда, че от Панагюрище е пристиг-
нала ло.'11щ11я и веднага съобщава да
др. Пенчо Ев11св, Танчо Шотлеков

111Дело Нешев nедваrа да 11злязат навън от
селото, за да 11ебъдатарестува1111. др- Ano·

I
столов определя другари, на конто за-1
ръ1ша да чакат връзк11те от Пловдив 11

Родопите 11 1·11 предупредят за прова.1а. I
Със скром110, но въ.•нуващо тържество,

11шш1я отряд се даде името на слав1111я
средноrорскн войвода II безс„ъртен на·
роден син - Георrн Бснковскн. Така се
род11 нашня nарт11за11ск11 отряд.

1(. Вид1t1t0в, М. Апостолов

--
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Илко Милев
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с Копр11вщ1ща, Дю.аt•во, КраснОРО II
И ДЕ Ц Д Т А У Ч А С Т 8 У 8 АХ АКръстсв11•1.

Така че реше1111е10 на ЦК на I lарт11ята
АТ Дза нро11сжда11с курс на 01,оръжсна борба 8 Б О Р Б

с.1t'д вrро.т?ощюто 11апад(•1111е на dшш11стка
Герма11ш1 над Съветсю,я съюз сварн нар в борбата nропш фаш11з,ш наред с
т11й11ата II рсмсовата оргаш?зацшt зна· в,.31)3стшtте акт1шно участие в1еха 11

ч11тетю укре1111а.111. Без особс1111 труд· дс11ата от с. Стрслча. През периода от
носТI\ те нр11стъл11ха към действ11с за npo· 1923 до 1944 ,-од11ш1 в ра1.111•11111 кра111ца
веждане на тоз11 курс. 11а стра11ата 1111 са 1111терн11ра1111 21 де11а

С ycr1ex се лроuежда111,· -1111111ят_а на
до 14 год11шна възраст. Заедно с б.:111зк11rе

ра31ш1рлnа11е редоuетс 11а партl!lшата с,1 те Гl'ройскн по?1аснха труд1-1ост1пс н
opra1111зatt11я II PI\\C както 113 ср.?дата на ?ш•юс от тях не ста11а предател np11 раз·
61шш11 1J."ICIIOBC на Парт11ята, така II 113 ПIПIIТ(> По·КЪСIIО IIЯKQII от 1111П'ршфа·
средата на lfl.)<c.._TШI бс.:-д1111 сс.1ш111 11 наемшt iшre деца станаха акт11в1111 борц1-1 11 nрекн
работ111щ11 1 lpr, тnкаuа обстановка на мен у•?астшщн n а11т11фашнстката борба.
се отдаде сраn1111те:1?.ю .1сс110 да 1tзпълня в год?шнтс .11а парт11за11ското дш1же·
реше1111сто 11а парпшното ръ?юводс,во за. 111,с 1942-1944 год1111а вср1111 11 преда1111
създаuа11сто 11. о_казrшнс помощ по j??реп-, 113 рсвотоцною,ата борба са II стрс.1ча11
оанс ш1 пщн11111111Тl' rpyn11 в ,шха.rште, скнтс деца. «Всеки ден се натъквахме
«Сърбl'нсц•, «Се:шм» н «?рушака», което

11а дсца-паст11рчета из Балкана ·? зая-
ста11а нрез .1я,:_ото на 1942 rоднна. Явно вява бaii J\\н.,ьо Аnосто:юв, бнвш пар-
бс, че парти11ш.11'а орrаннзацня сrьп·

т,113111111 _ 110 никое от тях не съобщи на
ваше здраво на краката с11. М;1ад111с рем· по..,нцня'та за наш1пt: срещи. Няко11 or
CIICTH С ГОТОВН<?.СТ се отзоваха на нека- тях 1111 даuаха ЦCIШII СВ?ДСIПIЯ за ПО,110·
нето Ш) 11арп11111ата орrа1111·?.1ц11я в бt•з же?шсто в селото II с rотош1ост 1111 снаб-
страх се вд11гаха на борба. Още n ,ТJет- · днва.ха с храна». Рсдовнн ятац11 н лю-
1,ите днн 11а I 941 rод1111а те лр11стъ1111ха

I бн,щll на nарт11За1111тс от отряд «Георrн
към съб11ра11сто 11а Qръжнс, 11укаха нощб1 Бен ковсюt» бяха децата-герон М11.1ко Л11м·
с1101111 110 н11в11тс на се„1ск?1тс чорбнд>Юllf чсв [остатнев, Евстати Мн:1ьов Еоста-
11ли вnдеха картоф11, за да nр11rотuят пtев II Танчо Тихльоn Стояноn. Всех11
храна за )tшia.:нtтt' вс11с в не.тrеrн.т?ност ден те ,юссха храна на парт11за1111тс. 11 1tt.1
другари и саш1 1·раб11аха ор1:_ж11сто.

I

даваха свсдешш за разположс1111ето на
Под ръководството 11а nарп1И11ата ор- npara в селото. Те заедно с родн rет,те с11

rа1-111зац11я II с активната помощ 11а РМ? тайно слушаха рад,юто II още на друr11я
буквЗ.ТJНО BCIIЧKO Ч\.'CTIIO от pC'BOЛIOЦIIOHll,I ъобщаваха на парт11зан11те новнш1те
Стре.11ча, която с11 c11et1cm1 нсувf1хващата денбс

стнш?те на нелегалната радноста11-
с.1ава на «J\\а.,ката .\\осква)), се ок.1ю1r?1 ??я ?Хр,?сто Ботев». «Те з?шсха къде се
според с11.111,?тс с11 в борбата за разгрома нам1tра:'.?е _ сн спомнят ларт11за1111тс Иnан
на фашшн1а 11 .за победата на соцна-111- Божков, ПеllЧО Фннrароn 11 Ра?ко Вас1t-
ст11ческата рсnолюцня в страната. .rieo _ 11 при 1,аii·rо.,ямата блокада на

.
В еш1t111ата борба 110д ?ъководс1:?юто селото ни през .,ятото на 1944 год1111а, ко-

на Партията н с по)ющта на \нсшшн rато С\1ятахме, че никой от ятаците няма
резерв н пръв ломощ1111к - Р. \С, бе

да успее да 11злезе от селото, наш11те лю·
откърмено II възпитано здраво It жнзнс? бнмшt се явяваха npll нас с oбiitraitнaтa си
способно rеро11ч1ю локолс1111е от борц11 песе,ншро.,а. J\\ii.riкo 11 Евстатн дори по-
против фаш11зr?ш н кап11та?111зма. С11ед искаха да г" снабдим с писто.11ет «две на
народната победа на Деосп1 cc111ei\?np11 тр11» - така те наричаха малокалибрения
194'1 година от бншш11е nарт11заю1, ло...111т· писrолет 6 35 за да могат да се сражават
затворниш1, концлагернстн и помага1ш- врага а?о бъдат открити:•
стрелчан11, израснаха кадр11 на нашето с

Пе11-1?дссстrод11шш1ят Рашко Тодоров
соц11а.r111стнческо стронте:1ство - та:1ант- Бслчов през лятото на 1944 година на-
m1в11 ш1же11ер11, агрономи, .1екар11, об· пvсна бащш-11tя сн дом н стана партизанин,
ществен11 деятел??, команднр.н от Народ- а- пр11яте:111те му Я.нко Гуджев, Анка
ната армия, ръковод1пст1 на ГКЗС II т. н. Гроздаllова, Нлня п.,ощаков, Стоя11ка

Днес трудовото II патр11оп1ч1ю насе· Тоnа.•ова II друr11 б11ват арестуnанн от
бс111tе на Стре.т?ча заедно със своите съ· кръволока Динев, но nъпрекн 11зте1аш1ята
братя от Дюлево, С,шлец II Свобода, не съобщават на жа11дарыер11ст11те 1111що.
обсд1111е11н n мощен кооператив с успех Има още ыноrо имена II пзтр1t0тичн11
11зпъmншат 11 прс11зпълняват стопанските прояв?1 на деца-герои от с. Стрелча.
планове II дават ценен пр1111ос в борбата
за 11зnършва11е 113 IIKOJIOMIIЧCCl(JIH скок
в развитието на нашата страна. Н нма
никакво сьмнеJШР, че 11 "'анапред стрел-
ча1111 ще бъдат н лърв11те ред1щ11 на бор·
бата за разцвета на 11ашата прекрасна ·-?------·-··· ?-.._.,...

Родина, в борбата за път1ата победа на
соцна.rшзма II кому1111зма. Лартнзаиките Лака Койчева, Анка Ген·

чt;ва, Лака Кунчева, Анка Добрева 1t1

Лука Делопа ЩJеди за1анt наването на
фронта

,Младен Грозев

ПРИUОСЪТ НА ЖЕНИТЕ И ДЕВОИКИТЕ
Д11ес, когато с пр11з-

натсл11ост с11 спJмняме за
тезн, които дадоха много
за победата 11а Деuет11
септемвр11 1944 r., ще
трябва да отдаде" зас.,у·
жена признателност II ва
жените от с. Стрелча,
ко11то рамо до рамо с мъ-
жете у•1астnуваха в борбн
прот11в кш1111ат1зма II фа-
ш11зма.

Още с оснооава11ето на
Партията в cc.rroтo II г_1Jед
Jiей1юто об1юuява11е през
1918 rоднна деiшо участне
n борбата наред с мъжете
вземат II жените. На пър·
вомайс1<ата маннфестац11я
през 1919 rод1111а Гока-
тернна Гуджсва, Ку1ш
Цapny:iaнona, Лала Пе·
трова Ф1111rарова II друr11
развяват червено знаме
11 леят революt(1ю111111 ne·
CJ-Ill.

След разгрома на Ccn·
тс?шрнйското въста1111с
през 1923 год1111а же1111те
стават реввостюt ятачк?t,
поддържат парт11заю1тс с
хра11а II облекло. M11oro
от тях са арестуваш, 11

noд;rara 1111 11а 11зтсзаш1я.
Десетк11 са 1штерш11ш1111

'заедно с не.връспi вте сн
дrпа. Не може да не се
спомсt1ат и нмсвата на
Койна Шотлскова, Неша
Божкова, Стояна Вел·
кова, Тота Пе11чова, Ма
рия Иванова Т,шкоnа 11

друrн. Те прекараха най·
хубав11те ГOДIIHII от своя
живот прн тормоз. n rр11-
ж11 за наАшращня се о
ОПЗСhОСТ ЖIID01 на мъже-
те·кому1111ст11, в грижи
по отглеждане на децата
си. В годините на разв11л-
не-л11я се фаш11зъ?1 ,цс-
войкнте Дела Николова
Таку11сuа, Пш1а Бofl,ieoa
11 Ненка Добренn прека-
раха част от rвоя ж,шот
н затвор1111ческ11тс к11л1111
Трябnа да лод•1ертасм, •1е
нито масош1тс арести н
побонщаrа, ш1то труд-
1111nт п1.т не сломиха вя-
рата 11м в тържеството па
правда ra, в победата. В по
следните год1ш11 на съпро-
т,шата пет девойки, почти
деца, напус11аха учени·
ческата скамейка II ста·
наха парт11за11ю1. Това
са Лака Koiltrcвa, А11н:а
Генчова Гуджсва, Лака
Ива11ова Кунчева, Анка

Добрева Векн.,ова II Лука
Ива11ова Делова. С тях
бе II Цвета11а Ио. Попова
(Роза) 01 с_ Смнлсц.

Голяма заслуга имат
стрелчанск11те жени н с..1ед
Jlевет11 септемврн 1944 rо·
?щна, в нзгра.ждането на
соц11ал11зма. Те не се ул,1а·
шиха от труд1юстt1те, за-
щото бяха закалени о
ревотощю111111те борб11.
Орrа1111з11рао111 в БНЖС,
те се у•1еха как да строят
новня свободен ж1шот. По
време 11а Отечествената
война те до една се вклю·
чнха в акц11ята «Вснчко
за фронта. вснчко за no·
бедата!». плетяха 1юрап11
н nуо11(шср11 -=ta армията,
1,зnращаха на боощнте 1ю·
дарыш.

Пред nразю1ка пека по·
желае?1 на вс11чк?1 стре.r?-
чанки - (юркюш в мн-
налото II стрш1теди на
бъдещето - здраве II бод·
рост за осъществяване
окон1?ател11ата победа на
комун11зма в нашата стра-
на.

А. Евстатиева



БА РИ КАДИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА
Стр. 5

В началото на юни 1942 r. при мен дойде
непознат младеж II поиска да го заведа
при др. Стою Филипов Геров, който то·
rава беш '-' за пас - моб11.111з11ра11 в цар
ската армия. Това обстоятелство видимо
го разтревожи. Toii пожела да го заведа
при други другарн , 110 не .можеш? да м11
каже при кон. Аз разбрах. че 1011 търси
да се свърже с другари от Партията 11

РМС. Обаче трябваше да се внимава.
Ако Стоян Мнчев и Гсро Грозев сн бяха
в село , за мен щеше да бъде леко да на-
правя това, тъй като работех г.од тяхно
ръководство като рr?1с11ст 11 ги познавах
каю ръководитеаи . Но те бяха в София:
Трябваше да поговорнм 110-дъ:11·0, за
да се убедя, че другарят е дошел със за·
дача да установи връзка .Тогава се рсших ,
макар с известен страх, и потърсихме
др. К11рн.1 Виципов, потърсихме II някои
другн другари, 110 никого не намерихме.
Стана време за влака за Пловдив. Тогава
той ми довери, че с дошел в село, за да
се свърже с човек. който да отиде 11а

явка в Пловдив. Тъй като не намерихме
подходящ човек, той м11 предаде, tic ако
след него не намеря такъв другар до
уговорения ден, да отида аз. Уговорихме
деня, мястото, времето 11 паролата на
явката и той замина.

Наложи се на явката да отида аз. Там
ме посрещна съшият младеж, който след
известно време ме запозна с друг, по-
възрастен другар, 11 се отстрани. Друга-
рят, с когото останахме, поиска да му
разкажа какво зная за партийната II рем-
совата организации в селото. Знаех, че
трябва да се пазя от провокация, но
убедителният му rовор н чувството, tie
другарят е сериозно загрижен и че же-
.лае да м11 бъде полезен, ме накараха да
преодолея страха II аз му разказах как·
вота знаех. След това той ми каза, че от
няколко месеца връзката на Стрслча
с окръга била прекъсната н че аз съм из-
в11ка11 да я възстановя. По-нататък той
ми обясни. че- Стрелча с районен център.
където се намират РК на Партията II на
РМС, конто държа, връзка с Коприв-
щица II села га Дюлево, Смилсц, Кръсте-
вич, Красново II Белоаица. Даде ми ука-
зання как трябва да възстановя връзката,
съобщи ми парола, мястото и времето за
следващата явка и ме изпрати, като 11а-
помии I че на явката трябва да се яви дру-
гар, който познава състоянието на пар-
тийната II рсмсовата оргаииаации. В село
се завърнах с едни пакет нелегални по-
зиви. Веднага успях да се свържа с дру-
гарите от Смилец II поддържах връзка
до края на юли. Ходих в Дюлево II Кръ-
стевич, но връзка не можах да установя.
В село също не можах да се свържа с
.другарите от партийния и ремсовия ко-
митети . Може би някои проявяваха из-
лишна предпавлнвост. Предстоеше дру-
гарите М11•1ев II Грозев да се завърнат
от София и това ме караше да 11е бързам
да изграждам комитети, тъй като до-
пусках, че такива има н е по-добре да
изчакам другарите от София, за да не
допусна някаква грешка. След около две
седмици др угаритс М11чев II Грозев се
завърнаха, аз 11?1 съобщих какво съм
направил. Възложиха ми да продължавам
връзката със Смилец, а с останалото
щели да се заемат те. След известно
време др. Мичев ми нареди да му предам
връзката със Смилец . По същото време -
в края на юли - др. Дечо Стамболиев

ме попита съгласен .,111 съм да не се за-
писвам n гимназията, ако решат да 11с
оставят на организационна работа в
соло. Аз се съгласих. Скоро др. Гроз-
дан Векилов ?111 каза, че на Тодор Лул-
чев, на мен Н на още някои другари,
конто Лу.111е.в знае II с които трябвало да
11р11в.1с11ем, се възлага ръководството на
ремсоната организация о селото. Когато
се срещнах с Т. Лулчев, той предложи 11

аз се съгласих , 11е о ръководството на
организацията трябва да се включат
др. Ге111ю Димитров, Иван Савов, Иван
Костов II Христо I [аиайотов . По. такъв
начин връзката отново бе възстановена.
В селото се изградиха районен 11 селски
комигсти 11а Р,\\С в състав: секретар 11

връзка с окръжния комитет 11а Р1\\С -
др. Тодор Лулчев. 11 членове - др. Генчо
Димитров, Иван Савов, Иван Костов,
Кунчо Иванов н Х ристо Панайотов. Така
нзграденнят комитет разви особено ак-
тивна дейност. В селото бяха изградени
10 ремсови групи с общо 54 души рем-
снети без ремсистите-гимназисти . с което
се даде възможност групите да живеят
пълнокръвен живот II след ааминаването
на учениците в гимназиите в Коприв-
шица , Панагюрище II Пловдив, Бяха
набелязани много млвдежи, за пр1ш.1111-
чането на конто в РМС се работеше.
Всеки ч?1с11 на комитета ед11овре:'11с11110
беше и ръководител на една 11л11 две
ремсови групи. Комитетът поддържаше
посредством свои членове 11.111 вругн дру-
гари връзка с Копривщица, Дюлево, С,111-
лец, Кръстевич II Красново.

Всеки член на комитета имаше връзка
с партизаните. По такъв 11ач1111 всяка рем-
сова група самостоятелно орга1111з11рашё
съ611ранеrо на храна, облек;ю н друr11
вещн за партнзаннтг II орrанизнрашс
тяхното нз11асш1е. Комитетът разпреде-
.1яшс работата no 11абнра11сто на продук·
т11 за партизаните. Ocne11 непрекъснатото
събиране на брашно, хляб, слаюша 11

друrн се органнзнра събиране на сл11в11
11 uарене tta марме;1ад, 11зрязване 11а гумt'-
ните 1?ерва от ваrою1те на гарата II из-
ползуването им за подмеrкн, 11абаяя11ето
на оръжня (какъвто е случаят с отt<рад-
ва ,сто на nуш1<ата от 1<0операц11ята).
В тази дейност на нас ш1 помагаха и
много м.11адеж11. конто не бяха оргя.ни-
з11ра1111 в РМС. Ремсов11те групи разв11·
ваха дейност сред цялата младеж в селото.
Те разяс11яваха вътрешното II мсждуна·
родното подожснне, положението на Из-
точния фршп, убеждаваха младс?нте в
победата на Съветския съюз, в успехите
н победата на парт11за11ското двнже11ие в
нашата страна. Учеха rн да саботнрат
мероприятията на фашнст1шта власт,
като укрнnат от nластта жнтото, слаш1-
11ата II въл11ата. Сред младежнте беше
създаден висок революционен дух. Рем
с11стите ръководеха цялата тяхна дей-
ност. Въпреки • извършения провал 11

арестуването на много другари през ссп,
темвр11 1942 r. 11 я11уар11 1943 r. ,?ладежта
не се отк.1101111 от постня път на акт,шна
същютива на фашистката 0;1аст II nсе-
отдай11а служба на партизанското дон-
жс11не. Провалът 11асенс сериозен удар
на орrаннзацията, 110 тя продължи да
съществува II младежта продължи да
работи :\а разрастване на '"ъпротнв11тс.11-
ното движение.

Кунчо Ива11оп

Да пазим свято заветите
на борците от съпротивата!

НОВ УСПЕХ - НОВ ШМАИЭЕР
Осъ.41нахяе на новия лагер. Ос·

нсоната r1acm от партизанската
чета сстана о пещерата над
«Грозлековата чеШАtа) Ulecm души ycmpollx..,,e зисада непосрсд-
стссно южно от чешмата.

Всяко тракане на каруца tlAu
бучене на кола 1ш караше ди
наострид? уиш но... 1шщо. Ми·
на обяд и никакви жандйр.4tl'·
рис11щ не благоволяваха да .штат
в'Ьuреки че нашите дани ,'()(JQ·
рехп, че тря(юа да минащ група
жaндapJ.repttcmu.

Заваля дъжд, ec11'1Kt1 другари
се оттеглиха на сухо под cКll-
Лllmc, на пътя останах.1rе ca.wo
с Бо.11бшпа. А дъждът кита rш
ли наро,то ръ.чеше 11шхо, ишхо,
но така забърк i сметкшие ни tte
едваJ.? не изпуснах.ие жертвата.
Точно когато бях.1,е загубили
вече търпение, no пътя се ,,у
тракане на каруца а след ,юлко
видJJх,не, че на.,tстнати с nAam-
mш,a, с пушка о ръце се. движеха
дваА,а жандар.иерllсnщ, след m!tx
следваtuе каруча с ннколКQ жан·
дармеристu, а след каруцата
C'l>U{O две двойки.

СмгледахАtе I>!. Бомбата беше
сложил rrpъcma са на спусъка
но с погледи re ра36рахмс, че
не б11ва да стреллже.

Едвал? жандарАtеристите се
скриха зад зиооя двадшпzа пз-
1111 •юх.11е пр другар11111е. Кратко
обяснение и веднага решени.е -
да се пресече през д'l>лбокото
дере - noчmtt щюпаст - и да

се устрои засада на сИнw:енер-
ската скала.»

Едоа.н nое.,,ай,ш си дъх, из·
лязох.1,е на и1оссто, ня,наше го
са.,,о бай Филип, годtтите си
бяха казали ду.11ата. Време за
губене ня.наrие, с.иущаваше ни
са.но тиоа, дали каруцата е .,ш
нала и като че ли Зll да потвърди
nрисъствието си, каруцата
остро uзтрака на завоя.

Без никаква ко.,,,анда, кой къ-
дето на.11ери .иясто залегна. Ко-
гато каруцата влезна в обсега
на засадата, ко.юtсарят i/льо
(Стоян М11чев) 11зв11ка: ,Пре·
дайте се.. ! Обкръжени сте!

Веднага след 11реду11режде11ие·то жандармеристът от колата
ско1ш, а вървещия зад каруцата
xв'l>fJЛ/l бод16а срещу нас. От·
кpttXAte огън, жандар1,1еристите
0111rовор11ха веднага. 3118ърза се
кратка щ1естрелка, след което
ocu11кq упшхна.

l(aj;'y,,ama с подплашеншпе
коне избяга, като отнесе чак в
Коt1р11вщица ранения кару14ар.
Подоф11церът се търкаляи1е .11ър·
тъв до голе,щm кп.иък, а от оста-
налите полицаи ня..наше и следа.
В гората не .но:жех.?,е да ги
търсим.

От убшnшl жандар1,rерщiски
подофицер взех1,1е aonюJ.tam, пи-
столет парабслу1,r- 9 .1,..11, пи-
столет б,35 ,,,, , 60,11ба и доста
.1rного патрони, военното .дtу
облекло, платнище, ранm{а, ча·
соон11к II друг11 нещ.

ffай-I{енно11lQ за нас беше
шмаllзрът. Да aзe.\teu, аотомат
сега. когато нис толкова се
нуждаех.ие от авmоJ.tйтично
оръж11е, 11 то в бои след t1обеда -
това с вече 11стинско щаспше.

Вэех,11е трофеите и обратно
сега oerre по шосето, се връщах.не
къ1,? .мястото където бяха на-
шите другари, мито сигурно
основателно се безпокоеха, тъйкато на успяхме да 2tl предуn,JС-
дим зе из.?1енението на плапа.

Още по пътя Бо.srбата из-
ряза трета церпш на llрuклада
на ср1J6ската си rJyu,кa - т. е.
точен отчет за убитите га-
дове. Ед11н с.?ед друг след ком11-
сарл Ильо вървех.11е Де111ел11н
(Г118р11л Cepmoo), Бо"'бата (Бо·
р11с Делов), Тито (Стойчо Tom·
.1яков), .д1ол .?шлост и накрая,
засукал го.1емите черни Jtycma-
l{ll, no .д1ладежки стъпоаи,е бай
Филш? от l(опривщщ{и.

При срещите с другарите
бях,11с Аtного оъэбуден11, с чувство
на изпълнен д?лг. Останалшпе
другар11 в на11редвара н11 раз·
питоаха ll съжаляваха, че не
са участвували о засадата.
ШАtаизерът будеше всеобщо въз·
хищение.

Длдо Вас11.1 (Стоян По1100) ко·
.4Шсарят на 3 оперативна зона,
сучеше Аtустак, издигаше оисоко
aomoAtama u потуnоайки ни по
гърбовете, казваше:- Браво... ! Маладц11 ... I

Подполковник Т. Финrароп
(Альоша)

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ"
l lл1'1a просветен стрелчаюн1, койтJ да ве

изтпоа чувство на 06111r II пр11знател1юст
къ ч11таш1ще «Просоеще1111е». Всеки от
тях е направнJ1 първите с11 с-rъпк11 в об-
щсстnення жноот чрез пронвнте на ч11та-
т1щето. То шшаrи е било сред11ще на
младежи и девоtiкн, у11еющн 11 студенти от
селото. Още от основаването сн ч1па.rш-
ще «Просвещение» е свързано с имената на
рсволющюнер;1те от nредосвобожденската
епоха. Под пр11крнтнето на читалището с
работнл революциошшят комитет. След
освобождението ни от турско робство чита-
лището е възобновено през 1881 година
под името ч11тат1ще «Просвещение». Ако
проследим неговата дейност, ще щ1дим,
1re тя се покрнuа напълно с името му.
Десетндетня наред то е вършнло просве,··
на работа между стрелча1111. Първнте
прояв)t на соц11ал11!:т11ческата ,·рупа също
са свързани с ч11тат1шсто. В неговата ч11-
тал11я парт11й1ште 11эда11ия се получават
н ,:етат от населението. Партнята винаги
го е подкрепяла, насочвала е дейнос'П'а
му чрез членове в ръководството му, не·
гов11 nредседателн, б11бтютекарн II друr11.

}(ой )tладеж не е nзс.1-1ал участие в 11з11а-
· сяннте от 1111тал111цето 11редстав11е1111я?
Кой не е декламирал 11л1i пнл на неговата
сцена? Koii не е p11cyna;1 декори, не е no·
чнства;1 салона? Кой не с ходш1 по праз-
н,щи с чест11тк11, за да съб11ра средства за
любимото читалище? Кой не с мечта?'I 11

11е ?1ечтае да се издигне в селото ед1111 пре-
красен читал11ще11 дом? Ако някога nн се
слу,ш да се срещнете със стрслчани, 1<0итu
са бш?н младежн между 1931144 година,
запитайте ги за 1штаJ111щето. Те ще вн
разкажат за 11з11асшште ве11ер1111к11 11 пред-
ставления, опери II оперст11. Ако са двама
нл11 трима, Ще nи 11эnеят операта «Цигани»
на flЗ)'CT. Ще ви разкажат как са nопра·

вя1111 текстовете на тtеснте, за да стане
съдържа1111ето нм по-бойко, как поли·
цията след 11з1шсш1сто на n11есата «Дра-
rоiiци» арестува всички актьори II гн
1111кв11знра жестоко. Ще ш1 разкажат, че
те са челн н разлростра11явал11 прогресив-
на л11тсратура чрез ч11тал11щш1та библно·
тека.

През 1942 година под 11р11к1нп11сто на
ч11тал11щ11а конф?ре1щ1?я в ll;ювднв се
проведе парт111111а конферсицня. От стрел·
11ш1ското ч11тат1ще бе 11зпрате11 членът на
ръководството Георги Гсоргнев Рашков,

Д11ес ч11тащ1щсто развива много по-
голяма дейност, защото народната власт
го обгради с топли грижfl. Библиотеката

му раздава повече от 10 000 тома кннrи
годишно. От една година към него е от·
крита музейна сбирка. В нея са 11зложе1111
над 1500 експоната, •1рез конто е отразена
наг;rсдно историята ва селото, героич·
1111те му борби. Много от материа.,ите и
почти UCIIЧKII CHlfMKII за TOЗII юбилеен
.'111ст са взети от сбирката на читалището.
По тозн начин се доnр1111ася за възли·
та1111ето на подрастващото поколе1ше.

Много от стре.пчаин са работили II ра·
ботят в чнталнщето. Списъкът им брои
няколкостопш имена. Безспорно за re·
роичното минало на нашето село голям
дял 11ма II ч11тал11щето.

Гсорr и Г. Рашков
Евстати Площаков

J\1apкc1tL1ecкa л1tтература от ч11тал11щната бибтtотека r1ред11 Девети се11темuри

С. СТРЕЛЧА В НЕЗАБРАВИМИТЕ ДНИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Девети септемврн 1944 rод11на. Над

поробената 1111 Род1111а изгря свободата.
Петнадесет rод111111 отлетяха О'М'Огава,

а DCИLIKO като че т1 бе вчера. Младежи
бяхме, вече станахме възрастни. Но още
петнадесет rод111111 да м,шат, все със съ-
щата с11ла ще чувствуваме свежеста на
.деветосептемврнйскоrо у1ро н гнета на
фашнстката робия.

В сгушеното сред Средногорските скло·
нове село Стрмча свободата из-
гря тъй силно, той топло, че сгря душите
на 11змъче1111тс 110 несломнмн стрелча1111.

Радостната вест прозвуча от няколко
радиоапарата в Стрел•tа. Радостта заля
цялото село с бърз1шата на стихия, мощно,
гръмко.

Отзовах се мигом о съседния двор на
дядо Божко, парт11за111111 rлед 1923 го-
дина II сега. Ус,111х11ата, щастлива, баба
Б ожков11ца стон пред едннствсно оцс·
лелия навес. Посрещна ме с думите:

«Свърши се най-после II нашето тег.,о,
ще се приберат 11аш11те хора, ще зажн·
веем,. . . Насреща стърчат основ11те 113

нзrорялата нм къща. Много са опожа·
реннте домове II накърнените до кръв
сърца. много са останките, напомпящн
за бсз•111нствата на озверените фаш11ст11!
Няма лесно да се 11зл11чат от паметта нн.

Селото пр?1л11ча на пчелен кошер.
Всеки бърза, търси блнзък •1овек, да
споде.п11 голямата радост.

Колко възторг, радост II ентусиазъм
обхвана народа в Деня на свободата!

Септемвр ийското слънце прижуря, ча-
совете са д ъ;1г11. Влакът с ндващнте по-
литзатворн II цн се бавн. Хората нямат
търпение. Реnолюц110111111 песнн проехтя-
ват по път я към гарата. Големи групн

вървят из пътя, орrан11з11ра1111 са доnре.
Поздравите «Смърт на фашизма» с високо
вд11r11ат11те юмруци се разнасят сред хо-
рата. Над групата от срещната махала
високо се вее червено знаме.

Прнвечер районът на гарата е 11эпъл-
11с11 с радостен II ентус11аз11ра11 народ .

Приказк11те са оживени, очите блест'ят,
усмнвките не слизат от устните, револю-
ц11ош111те 11есш1 излизат от дъното па ду-
шата, бодро, гръмко, хора се вият...

Най-после макът прнст>1rа. На стъnа·
лата са смелите народни сшюnе, пре-
димно младежи, прекарали зад стешtтс
на мрачните затвори тежки дни. Бледи,
окъсавн, нзмъченн, но с възторг в очите.
Способни да л11т11ат с крилете на орл".

Борбата, мъ"ата II радостта свързваха
хората. Майкн плачат от радост, бл11эю1
другари се прегръщат. Всеки нека no·
скоро да вндн близкия си нл II познат дру·
rap. Пламе111111те думи на ораторите, по-
нссс.1111 на ръце, заrдъхват в развълну-
ваните пикове на хората.

Доiiдоха, дойдоха. . . Ето. . . Еньо,
Чембо, Генчо, Иван, Кунчо, Нева, Дела
11 много д pyr11 блнзкн другари, повече от
100 душн са те.

Радостта прелива, селото не спи, гър-
межите не стихват до сутр1111'!'а.

На ранната утринна среща дойдоха
вс11чк11 прист11rна;1и друrар111 спретнати,
чисти, с11яещ11. В общината вече Hit чакат
по-въэраст,ште. Изпращаме да викат 11

друr11.
Трябва да действуваме бързо, вече

сме свободни. Да организираме така
посрещането на парт1tза1111те, че 1111коrа
да 11с се забравя.

Набързо nрнготвнхме палатки, а же·
ните боядисаха 11ервенн кърш1 за зна-
мена. Много цветя, много народ - ця-
лото смо още рано следобед е изляз.nо.
Народът върви по пътя за Копрнnщ11ца,
отделни групи отиват много надалеtr,
за да посрещнат cnOJtтe вернн с1111ове.

Пътят е дъ.11ъг, последната разправа
с жандармернята в Копривщнца гн е
11змор11ла. Прсрещансто се удължава.
Постоянно Hit уведомяват за дв11жеш1ето
llM.

Най-после стройната колона се задава.
Партизанска песен отеква 1шд селото.
Народната въ.1нit заприщва пътя. Цветя,
преrръдк11,съ.аз11 ... Незабравима е среща-
та на nар7нзаюпе с полнтзатnоршщи,
ятац11, бл11зк11, старн другарн ...

Другарската прегръдка е недостатъч11а
да изрази бликащите чувства в момента ...

«Вюi жертва паднахте:0.-.-:--11„ вс11ЧК11
падат на колене. Споменът за падналите
друrарн в кървавата борба с врага-
бай Танчо, Ганчо, Бомбата, Филип 11

м1tого други с1111ове на родната Стрслча -
оживя. ЗагуСата помрачава радостта ни.

Цялото село е на м1171111rа пред коопе-
рац11лта. Още звучат в ушите думите 1,а
Гр. Векилов: «В борбата 11ас ни водеха
славната БКП II rеро11чн11ят РМС. Ходехме
гладни, окъсани, боси, 110 тръните не 1-111

бодяха, защото з11аехме за какво се бо-
рим - за светлото бъдеще на народа.»
Народната трапеза, пес1111те н весет,ето
продължнха до късно, никой 11е чуnсrву-
ваше умора,а.

Ком111етът на Отечестnе1111я фронт бързо
пое слоите задължет1я. Тук бяха
Георги Грозев, длдо Божко, Иван Узу·
нов, Вельо Ублеков, Хр. Гуджев, а по·

късно II други другарн, стари 11з1111та111,
партийни и земеде;1сю1 дейщ,. Заседа-
1111ята бяха бурни, разискванията- дълrн.
Още първите днн в комитета 11з11нкна
въпроц.ът за възстановяването на опожа-
ре1111те до,юве.

Комендантството - време11110 устрое110
в учf\лнщето - беше нашето любимо
място, клу(., команден пункт, школа
за обуче1111е на младежите да овладяват
оръжието. . . Тук no всяко време на де·
нонощието имаше другар 11, често осъм-
вахме, беседвахме за новия живот, за за-
дачите които ю1 предстоят, за бъдещето.

Вярата на стре.,•tаtш в Партнята 11

Pt\\C беше голяма. Ор1·а1111защ111те бързо
заживяха своя pe;ioneн легален живо1'.
На свикания партиен актив от целня
стрелчанск11 райо11 бяха дошли другарн
от окол1ште села, от ОК на БКП -
Д. Шопов, Т. Баш11каров, тук бе· tr Гсро
Грозев. Подробно се 11зяс1111ха задачнте
н роJ1ята на Партията при обстановката
с.11ед освобождението.

В партийния к.?1уб оннагн бе оживено,
заседанията кратюt II деловн. Тук ндnаха
десетю1 селш111, верни с1шовс на народа,
11 искаха да станат членове 11а Партня7а,
искаха да побеседваме, да rн поу1шм,
да IIM разкажем за НОВIIЯ ЖJIDOT, за !IO·
в11н11. Орга1111зац11ята растеше бързо, стнr·
на до 650 душ11 партнАин членове. Партнй·
ШIТС събрання бяха бурни, ЛЪЛШI с ЖIIЗНС-
ност II шшш1апш1юст, разискванията не
стихваха до полунощ.

Колко велнчествени II ентус?1аз11рани
често са орrан11з11ра1111те м11т11нr11! Пло-
щадът II у1111л11щш1ят двор 11е можеха да
съберат стекJ111я се народ.

Наскоро след Деветн септември бе
свикана първата легална окръжна nap·
ти?на конфере11ц11я в Пловдив. Прнсъ·

ствува и др. В. Черuенк ов. Никога няма
да забравя, как прозвуча в салона: •Щом
другарят, който нека да се изкаже, е от
Стрелча, искаме да чуем за тяхната ра·
бота». Знаят за нас другарнте от Плов·
д11всю1 окръг, ценят 1111 за самоотвер-
жената борба II работа.

Не ще се забравн първото леrатю съ-
брание на ремсистите от нелегалния пе-
р1юд. Другарите Т. Лулчев, Ив. Милев
н други с жар говореха за rерои•шнте под·
визи н? младежта, за предстоящите задачи,
за това, че те трнбва да са за пр11мер, че
те са ядро, около което ще се обединят
вс1111к11 будш1 младежи. Още същ11я ден те?
зи, ко11то обещаваха, изпълниха дадената
дума.

От събранието бях повикан в Панаrю·
рнще. Заедно с др. Т. Кунчев отидохм? до
получнм подробнн указа1111я за обща мо·
б11л11зац11я. Вечерта събранието за на·
б11ра11е на доброволц11 бе бурно, разnа·
лсно. Стрелча беше едно от първите села.
Жени, младежи II девойки непрекъснато
подпомагаха фронта. Каквн седя11к11 се
устройваха за 11зработnа11е на ръкавнци,
nуловер11 11 др. подаръuи за фронта. Как
буйно горяха есешштс ог11ьове в уч11л11щ-
1111я двор II други дворове за сваряване на
мармслад за фро11та.

Животът в с. Стрслча потече бурно,
е11тус11аз11ра110. Възстановени и 11адм1111ат11
бяха сгарнте трад11ц1111 на задружна ра·
бота. Младежи, жс1111, старн napт11Ji11н дей
цн заедно нзнасяхмt' забавн, nечер1111к11
11 л11тературн11 вечери. Ж11вотът стана
радостен, светъл и щастлнв.

И сега жителите 11а Стрелча градят свое-
то светло бъдеще. Укрепва обсд11нс11ото
ТКЗС. Замож1111, радостни II щастл11в11
стаnат хората в нашето село.

Гроздан Грозев
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ЧЕТА „БОЖНО ИВАНОВ" В НАВЕЧЕРИЕТО НА 9. IX. 1944 Г.

Ila l:J август четата 11зо1,рш11 , ·111·1ш1а

лкиия във фаГ,р11ка «Jlt-11• 11 Стрелча.
I lt.o6.•.:inoкшшa1111 от никого, нагона-

рс1111 с тrюфсtпt", 1111С" се отправихие към
лагера 11а четата в ыеетността tЧt'pH·
шатав 11.111 по-право 11а сЧард.ака•.

От щаба на отрнда имах заповед към
първи ct.•1пtч,tnp11 да отвода четата на
«Барнка.n11rе,. 110 това стана два д1111 110·

рано, эпщою лагсрът беше с.1у11ай1tо

открит от прt•.111ш111-дърunр11.
На 30 август- 1111с бяхме 11а еБарика-

витеэ. Тук 110 това врсме бяха съсрсдо-
точени 6oi111111'1 от сВас11.1 Левски 11

•.l't"OpГII Бснковсни>. Толкова народ ста
рата хайдушка гора едва .111 1..· виждала
някога. 11, лагера нопрскьснато цареше
oж1111..1e111tt' 11 трссквпа дейиосг. Чувству
наше <'С' nр1tб:111ж.1па111..-то на 11t.·.111юt съ-
бития. Rд.1111 от партизаните усилено 111у·

чаваха оръже:шанш· 11 (юii1111. подготовка.
други пишеха nо.11ш11 11 лруг11 матсриали
я трети разучаваха rpy110no 001i1111? мар-
шове на иартиэансхин пост Веселин Ан-
дреев, който по това време бешс гост на
нашия отряд. Вечер.когато от вековните
буки nо11яш1111с хлап 11 ..тагерът притих-
неше. нашият акордеонист Нсшо f lt.'lfll('»
грабваше акордсонв If на полянвга се
люшкашс.. буйно партизанско хоро. Почти
всеки ден rруна партизани дежуреха в

Ila 25 декември през нощта се завър-
наха другарите Свети Петър II Ильо, като
доведоха 11 последните за тази година nap·
т11за1111 Оr11я11 (Кунчо Кацаров). Cati·
дански (Евстати Линчов) 11 ,\\аксдо11ск11
(,\\ар1111 Такучев].

Сутринта, 11з.111заПк11 11авъ11 от задуш-
ната II още влажна зомлянка. бяхме 110:щ·

равени or първия сняг. Вс11чко11аоко„10 -
дървета, скали, зс:\4.1Я11Ка - беше 06·
вито в пухкав 611.1 c1111r, само от комина на
почната излизаше топъ., пхшск, който
на пя кол ко метра от эемитп

?
се губеше 1t

ставаше 11сш1д11)1. Но долу, под снега, в
зе?t.1я11ката кипеше живот. 11 то какъв
живот! Никой 11е беше сммтсн , ние очак-
вахме снега 11 се 6я:01е п"одrотnн.111 във
всяко огношсние. Бс-зпокосхмс Ct' само
за Макс11м1 Бомбата 11 1\\ари11 (Ганчо Пат·
кин).

Новата година идваше, всички трс-
скаво се подготвихме за посрещансто If.

.\\акар II откъснати от света, ние жи-
веехме пълнокръвеи живот, Партизаните
имаха право да посрещнат I [овата го-
дина, да се радват в веселят не по-малко
ОТКО..'1КОТО всички честни хора no села 11

градове. Достойно трябваше да се срещне
Новата година, да 11е липсва нищо, на·
против да има неща, конто са 11ем11сл11м11

долу, сред щшицейския тормоз. Всеки
се готвеше като за бал.

Нощта нэпълни всички празнипн, в зем-
лянката иэ един път притъмня, тогава
светнаха едновременно няколко парчета
с.1а111111а. Вечерята е богата - гювеч с

напрегнато очакване mt оръжието по
11t ,духа в м cЧen11pat. 1а да дадат сит-
11а.111 на самолетите. 1t0 така си II оста-
нахмс с очакваисго.

,\\оята Ч\'Т.:1 11 тези напрегнати 11 с.1?101111

.11111 имаше отговорна задача да снаб-
дява отряда с проловолствис. Всеки ден 11

всяка нощ боi'tю1 or четата сновяха
no сслпга н донасяха брашно, фасул. кар-
тофи 11 np.

I (оради това, че след всяка продовол-
ствена акция ловната дружина в Стрелча
веднага тръгваше да 1111 търси, щабът
нареди да се подмами 11 1i се устроя за·
сада 11 "· с:.'Токвата:>. За целта беше от·
корана от наши другари една крава от
стрелчанския rош.•дар. Фашнст11rе обаче
кой з11ае защо 11с дойдоха да 1ш rо11ят 11

такн се спаснха от почт11 сигурна смърт.
В 11а1ю11ср111..'rо на Лсв1..•т1t с?пт?:1.шр11

11аш111с непрскъсш:1то (t1овяха н 1111 доса·
сяха пос.-1t.•д1111тс 11ош11111 от рад11ото 11

пресата. Едно по сд110 ндваха 11 падаха
лрофаш11стк11тс r1раш1rе.1ства. а Черnе·
ната арl\ШЯ устр?щ?о се 11р116..111жаваше
11 до 11аш11? граннцн. Прн това ло.-юже1111С
ПODC'IC IIC \IOЖ("UIC да 113 K3\ll'. Беше взето
решс1111с да прещшсм в решнтс.11ю настъn·
.1е1111е II да за?ююnа,1е свободна тсрнторня
в 11асе.1е1111 пунктове. ш1 която да уста11ош1м
11арод11а в.rrаст II да я защищаваме с це·

11ата на ос1111ко
За та:щ 11е;1 бсш? опредс.1L'11 град Ко11р11в·

1щща 11 11зrотоешн1r 11.1311 б?ню одобрен
CДIIIIOД)'ШHO 11 С ro.lH?I ентусн.tЗЪ\1,

Заозе,tанl!то ю1 Коnр11uщ1ща трябваш?
да стане 11а 9 септс,шр11 сутр1111та, когато
по св?дс1111ята от 11аш11тс жа11дармср11нта
се готве.1:1 да я напусне. I la 8 ссптсмnр11
В 110ХОД113 КО.10113, IIЗIIЪ."Jllt.'1111 С 11судърж11м
парно II с11тус11азъм 1111с се r1рост11хщ? с
.1юб11,штс сБар11кард11» 11 се отr1рав11хм?
no rюсока къ\1 Коnрввщнца.

Жа11дармер11ята обаче закъсня с)1яко.,1.о
часа с 11зтсг.,янето от града II снг1?а;1ът
от карте,шицата на нашата засада под
Коnр1шщ1ща. ко,?10 трябваше да рю·
611с ко.1011ата на фаш11ст11тс, 11ухмс едва
КЪ?1 (0 11.

Са,10 за няколко ш111ут11 с 11еудърж11м
щурм градът Gещс ов:шдян. Старо II м.,адо
11з:1сзе да посрещ11е своите осnободнт?.111
от фаш11з,ш 11 каn11тал11ст11ческ,па роб11я.
Въ..111уващ11. ш.?за6раn11?111 часове н ,1ш1ут11!

Пееш?, рс.1111, цветн, преrръдкн II ра·
ДOCТIIII съ.1э11...

Над поробената Роднна в утрото на
Дсвет11 септември 11згря свободата. за
конто паднаха то?1кова св11д1111 жертон.

Ив. Божков (Нягул)
К·р на четата

В ЗЕМЛЯНКАТА
карто(Jш II свинско месо1 а веднага .с.11ед
вечерята започна п11тературно-муз11 кш111ата
t,аст. Рсдеха се хорови песнн, дек.11:1ма-
ц,1111, разкази. спом,:--ш1 11 друrн.

И таз11 вечrр както всяка друга вс11чю1
другари вземаха участие в хоров11те
пссшt но като че .111 с 11ай-11ов11ше110 на·
стросш?е беше бай Стайко (Пен'IО Ф1111rа·

ров). Та как 611 ,юr·ло да бъде друго
яче, на.:111 той след то.1кова rодннн неле·
ra.,ell ЖIIВОТ, срещзi1К11 I Iona rод1111а по
в..1ажн11rе мазеrа, премръз11а.1 в някой
таQан, където вяrьрът свобод110 се раз·
хожда, нлн сврян в някоя дупка, където
едвам можеш да се обърнеш II сн в11наr11

с кър11а на устата, да не проговориш да
не к11хвеш, а тук. всред родния ба.1ка11,
в просторна стая, сред прекрас1111 др у·
гари, готови да се жертват винаги един
за друг в 11мето на люб11мата Парт11я .

В 24.00 часа с «И11тер11ац11оналъn по·
срещаме Новата 1944 rод11иа, ко11то тряб
ваше да донесе повече yc11eX(t, повече
щаст11е II радост, която трябваше да до·
11есе кpaii на фащ11зма II свобода на работ-
ническата класа.

Краткото слово на ком11саря Ильо е
11зnрате110 с бурн11 ръкопляска1111я, след
което 11сс1щтс продъ.1жават.

Тегленето на лотарията е ед,ш от най·
шпсрсс1111те )t0ме11т11 за тази вечер. Лота·
р11й1111те л?н:тчета не се разл111rаваха от

тия 11а обнюювена лотар11я, само че не
бяха поставен11 n п.111кове II нямаха nc·
чатн. Н тях нямаше номер, а 11аправо се
обявяваше пе11.албата шш пожелаю1ето.
Пр11 все 11е това, което беше 11аш1са?ю n
.1111стчстата, ве беше ,юво за 1111кoii но
това бяха .111ст11ста с нео611кновена с?1„1а.

1ова, което cr е пад11а.10 1-1а друrар тази
осчrр 11а том(юлата, ще бъде запомнено от
IICГO за ЦЯЛ ЖIIOOT.

Ето какво л11шеше в тезн \tалю1 ?·ш ст-
чета от тевтсрче:- Об11чай от все сърце трудов11я народ
It паз,, IH'ГODltтe 1111терес11.- J\\раз11 от цялата с11 душа враговете
11а 11арода.- През новаата 1944 год1111а убflй
11арод1111я враг Крум Дуров.- През 1944 год1111а уб1111 мръсника
Радко Пенслов.

Пече.,11?1 канче печени слнви.- Печени карrоф11.
И много още такива печа.11б1t - до

31. т. е. толкова Jшсчтета. колкото бяха
партизаните n зеьшянката. Гости не бяха
поканени.

Следnащ11яr ден, януари, започна
обнкнове110, както всвчю1 досега.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СТРЕЛЧАНСКАТА
ПАРТИЙНА ГРУПА ОТ 1903 Г. к?
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Стрсл1?а - новата сграда на средното у1шл11ще

Л\естt1ата opraiшзaцltfl 8 зассда1111ето 7. Че «Работ111t11сск11 nестшrк• с 1?ай.

cit от 7 11 8 aripi,n 1903 r. като разгледа доб1>с схва11а.'1 11011сдеш1ето, което трябва

въпроса за rtояuи.,нтс се разноr.,ас11я да държ11 в 11одоб1111 кр11т11чссю1 моменти,

11 разце?мсtше 8 Партюrта II като озе и 11е тoii достойно отговори на соосто

11рсдюrд:
11рс11.11аз1шчсю1с, р е ш 1,:

1. Че делото, за което uоюва пропе- 1. Пр11з11ава разце11ле11нето •ш Пар.

тар1штът, обедю1е11 от соL,нал11ст1,,1сското т11ята като свърше11 факт, r?рсди.1ошшн

у'1е1111с, не може да се 11ocт11rt1e 11осрсд- от 11ооеде1111сто на 0110ртю11ист11те.

стпом 11рослооутото сътруд111111ество на 2. Изказ1ш дооср11с на болшш1стоото

к;шснтс, 11с социат1ст1tt1сскю1т 1щсап може 1ta Центра111111я комитет, друrарнте

да се осъщсстшr само 11рез бавната, 110 Д. Бnarocu, r. 1(11ркон II Н · Хара.1аков,

citrypнa реuолюцио1ша борба 11а орrаш1- 11 r11 у111,л11омощаnа да 11одs1т делата 11а

з?tрашtя Прош•тар1tат; Партшпа до соикuане конгреса.

2. Ч<' 11ссю?, ко,tто се стрем?t да от· з. Нсобход11мо с 110-скщюш11ото очисr-

кпош, 11ролстар,шта от топа шн?равлс· оане 1н.t Парт11ята от ос11?1ки оnортюни·

1111е, nодценяr?а ociioшtтe 1ia Партията ст1р1еск11 елсмент11, като тоuа се санкц110·

11 uнася дезорrаю?зац?tя O 11сйшпе ре· 11ира от най-nнсоката 1шстn?щ11я - кон-

допс; греса. Знтоuа 11уждата от со11кuане tta

З. Че о Партията съществува 011ор· 11знъщ>rдс11 ко11rрсс с 11алежаща.

тю1н?ст11•1еско те•1е1ше, което 1юд ма11т11nта 4. Възмущава се от пост,.пката 11а

на сш11роко» 11 «дълбоко„ разбиране на секретар·кас11ера Евтш,1 Дабсо 11 д1эуrа·

соц11алист11чсското у11енис 011есе дсзор· рите му. Насърчаваме нашите истински

га111tзация 11 11еА?ште редове; другари 11 uод11тел11, ко11то вtt1iar11 са

4. Че Централmн1т комитет в болшин- rнtзелн иt1терес11rе 1ш нролстарната в

ството СИ достойно е IIЗIIЪЛllttЛ както б?рбата IIM с ВСИ'IКИ буржоазtвt тсчен11я

дълга с11 l'IO разцеплението Софий- R Партю1та. като rн уверя1шме, че те

ската орrаш,зация, така 11 1ю uси•1ки всякога ще мо1·ат да разчитат на нашата

друг,1 въ11роси; скроr.ша 11оддръжка. А така също II дРУ·

5. Че сскрстаJJЯТ Евтим Дабсn ?, чле· гарите рсдактор11 ш1. вестника да 11с от-

нът от Централ111н1 комитет Янко Са· стъпват от 11апраплс1111ето, което са дър·

къзов като са се отказали да се 1юд,111нят жали досега; строго да бдят оърху сея-

на болшинстоото на ком11тета, са факти· како11 отклонеtннt от редовете на Пар·

чески nреста11ат1 да бъдат 11еrон11 'JЛе· т11ята и да дав11т истинско осuстпснис.

11onc; 5. Пока1шаме вси11к11 11ле111юе на Пар·

6. Че де11утатнте Я11ко Сакъзов, Ан- тш1та да вземат 11рисър1,с делото tia 11ро·

дрей Ко1юв и Н11кола ГабровскJt с 1ю· летаринта fl да дадат поддръжка на 11стин-

даване телеграма до опортюниста жорсс ските негови подител11.

са 11зоърш11л11 11остъ11ка, нecъr.1Jac1ta с 6. У11ълномощаnаме местния комитет

11ри1щ11шпе' на Партш1таj дн 11з11рати таз1, резолю1.tия 11а ЦК.????

ОТ МАЛКАТА НЕЛЕГАЛНА ГРУПА
ДО БОЕВИЯ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД
Август 1943 год. Над страната в11л11с·

ешесш1реnфащ11стк11терор.Но 11а Източ1111я

фронт стрс?111тс.11ю настъпваше Чсрве·
11ата ар:,..1.11я. Все 110-нс1ю ставаше, че 11е

Хитлер, а Съветскнят съюз, не фаш11з:,..1ът,

а народите ще победят.
В неrо.,е?шя родопск11 nарт11занск11

отряд, разпо?1ожс11 там, където буйната
nлашшска река Е.111 дере с ?tъка се укро·
тяnа от рав1-1111шта, бяхме II н11е - Стоян
/,\11чеu (11.,ьо), Гроздан Век11.1ов (Док·
тора) 11 Крум 1 lекезов (Бойко).

Навсякъде е хубава 11ашата Родина.
Навсякъде с прскрасс11 ней1111ят трудо·
любнв, корав народ. Сто пътн no-npeкpa-
ce11 беше той В OIIHЯ ГOДIIНII със своята
твърда реuшмост да не остане роб, да не
прекло1111 г:?ава пред фащ11зма, да се бори
за своето освобождение. Чудно добр11
бяха дpyrap11re в отряда. Вер1111 бяха
ятацнrе от око.11111те се..'1а, конто отде-
ляха от за:1ъка си II редовно 1111 с11абдя-
ваха с х.,яб, ?1акар н от ориз.

И все пак 110-хубао от родш1я край
ю,къде 11е може да се намер11. По·хубаоо
от родното се.10 няма. Та всекн кът от
балкана L' познат. Там вснчюt хора нн
познават. Там .1с-с110 можеш да отде11нш
своя, другаря, от чужднп, от врага. Там
ю1 ,1акахз другари, с конто заедно сме
нзrраждалн пар7иiiюtтс II ре'1СОВiП? opra·
ннзацш1 по rе..1ата. с конто заrдно се
бяхме к„1еп11 да се борим про,нв фашнзма.
И най-важното: там ние щs1хме да бъдем
11ай-попези11 11а дс.,ото, на борбата. Ре·
ше1111сто с взето - ние ще зам1111С':,..1 за
Средна гора, за 11аш11я кpail.

От Средна гора до Родоп11те, през
смъ.,чаната, обдя11а в кърuав пот II съ„1311
Тракийска рав?нша, no 1111кому 11е11звест11и
пътища дойде грозна вест. Убит е 11зП1t·

та1111ят II калС11 в борбите ко?1у1111ст.
ръкоnод11тс.1ят 11а стрс.,ча11ската нелегална
rру1ш Танчо Шот;1еков.

Вън фашисrката хайка' са участву·
ва.,11 11 11яi\011 сrрt•.,чанн, ед?111 от убнit·
ц11те с А11rсл llетр11шк11. Неrов11ят баща -
Лулчо lleтp111uк11. о обкръже1111с на .111ку·
ващвтс ф:ш111ст11 сред селото вачерта:1
п.1а11а ??а .1шшиднра11ето на вс11чю1 не·
:1сrал1111. Фаш11ститс в сс.,ото наднг1?ап11
r.1ав111 nраз11ува.1н победа. Люта болка
r1ш.1а с,.,рцат:::1 11а вс11чко t1ест11О, про·

rреснвно. По·сi1л11а станала омразата към
кървавия фашизъм II неговнте слуги в
селото, по·rоля"а била готовността за
борба.

7 се11темвр11 1943 rод. По тес1111я не-
равен път за «Тунел11те» през нощта се
11уха 'rежкн crьnюt на 1ювек с турftстн·
ЧССЮI обувки, КШIТО СВ1tреше «Хубава си
моя ropo>. Идваше другар от Стрелча,
чрез когото ние трябваше да се свържем
с партийната 1t ремс.овата организащш
11 с 11елеrа:11111те друrарн. Беше Борнс Де-
•1ов (Бомбата). Две як11 ръце обв11ха 11

nр11т11с11аха всеки от нас, три шу?нш
снско11спиративн11) целувки се чуха в
нощната т11ш111?а, едно биещо до спуква11е
м.,адо сърце усети всеки от нас.

След като "'' разп11та къде сме 611.,11 до·
сега, с.1ед като 1111 укор11 (такъв беше
той - винаги прям II откровен) за това,
че много сме се забав11л н 11 c.l'leд като все
нак по най-сърдеt1ен 11 - бих казал -
дстсюt 11ачн11 11зраз11 голямата сн радост
от щастливата среща, Бомбата всдната
съобраз", че нас 1111 интгресуват много
неща II заразказва: «Най-напред да ви
кажа, че ме n11кат в казармата. Не. з11ам
какво вие ще кажете. но каквото и да
кажете, все ми е едно, аз в казармата
1?ма да отнда. Аз ще до11акам деня на
зам1шава11ето, ще се кача на влака, ще
crнr1ia до Дюлево и оттам - в Балкана.,
Така 11росп111ко II непосредствено постави
той своя въпрос. Решението бе взето без
особс1111 раз11скван11н. Нима можеше да
се откаже на такъв възторжен младеж
като Бо\lбата, r:отов на вс1f11ко в името
на свободата?

Зарадван от решеннеrо, почувствува;?
се пече почт11 като nарт11зашш 11, Бом·
бата nродъпж11 с по-уверен глас: «След
уб11йството 11а бaft Танчо Шотлекоn фа-
uшстката сволоч ста11:1 по-дръзка, на
ляоо ?I IШДЯСIIО говорят, че С IICJICГ3Л·
шtтс скоро ще бъде свършено. Няко?1 се
св11ха в черу11ю1тс с11. Но вс1111ко това е
само времсшю. Фаш11стю1тс трябва скоро
да разберат, че 11апразд1ю са се радnапн.
Тепърва с,1 11аш1пе радоспt 11 победи.
Нещо 11ово трнбва да з;?почне\1. Стига
с,1е 11зчакnа.:111, ст11rа сме б11л11 просто
11е..1ега..,1111. Трябва да ста11е,1 nарт11за11н.
Трябва да направим така, че всеки се-

рнозно да помнели предн да стане пре·
дател на народа. Народът трябва да по-
чувствува, че в Балкана расте нооа,
млада с11ла, tJe там възмъжава „нова на·
родна власт - стращ?1л11ще за фашизма
и неговите nрислужшщ1t. Стане ли това,
стотищ1 110011 xcipa ще дойдат в Бал'"'кана.
Стрелчани са готови да продължат не·
довършеното през 1923 r. де.110.>

Тогава беше нощ. беше много тъмно.
Не можеха да се в1щят искрящ11тс очи
на Бомбата, нс1·овото черно, нзящно, кра·
сиво л?ще, IIO по двнжсш1нта на ръцете,
no особсшt0то 11атъртва11е на някои дуын,
no гласа му можеше точно да се опредеп11,
че той с непоколеб11мо убеден в това,
което говори. Казшюто от Бомбата 11а-

пъшю съвпадна с онова, което ние ее11е
бяхме обм11сJ111J111 и реш11ли. Н11с знаехме,
че още много други другар11 от Стрелча
мислят като Бомбата, като нас. Така
l\нtслеха и другарите, ко1tто бяха nc•1e из·
лезл11 в Балка??а - Делчо Нешев, Пен-
чо Финrаров, Ганчо Патюш от Стрелt1а,
Бойчо, J\\aтefi1ю от п;юnдивскнте села.

9. I Х. 1943 год. !(ратко заседанне в
Балкана на целия състав на нелегалната
група. Бя:01с nсичко 8 душн. Но ние з?.а-
схме, че ос11чю1 народ,ш движения са
заnо1шал11 именно така - първо с.ама
отде.rшн ед111шц11 е трнбuало да сложат
началото, да @апалят 11скрата. а после, в
хода на борбата, все HOL\11 11 1юв11 снлн
са се BJШnam1 О реnо11юцио11ння поток,
пос.т1е от искрата се с разгарял пожар.
Н11е з11аехме, 1ic н 8 души могат да сторят
ыного за обърква11е сметк11ТС' на фаш11ст-
ка-:а оласт.Наii-сиrурно от всичко знае-хме,
че тт скоро време ние ш1ма да бъдем 8 души,
че в скоро време ще нарасн?ы много·
кратно, че това ще стане толкова по-
скоро, колкото по-скоро бъдат обузда1111
разпасалите пояса с11 фаш11ст11, колкото
по-снлно народът вярва в нс11збеж11ата
гибс 11 1,а фашизма, в своята победа.

«Нсо6ход11ыо r, другари, да започнем
действ11ч, бoii1111 акци11, в началото nо-
дреб1111, а след това II по·значнr<"J1Н1t.
От ес11чко 11afi-нanpeд трябва да 11ака-
же" уб11йщ1те на Таичо Шотлеков. За
всичко това оба11е е нужно да имаме мн·
ю1ма.r11111 запаси от храш, в Балкана,
трябва да r11 достав11м хра11а.> Така за·

върш?t своето 111казВане др. Стоян \\н·
•1ев (И11ьо).

Заnасвте от храна бяха реа.111з11раш1
за трн нощи - 11нс paз110„1ara:ote с две
зе"ЛЯIIКfl, ПЪЛIIII догоре с картоф11. 110
rona вре-ме (Равладях?1с» местността, 1<0ято
бе наречена «Бар11кад11те• Там бе 113·

градена пърnата зrыл1111ка за храннw.r11--ш
про11у,п11. СвърJахме се с реднца ?pyrap11
от Стрслча н други се:ш. Решш,1ост1·а
да действуваме укрепваше с всекн нзмн·
пат ден.

21 септември 1943 rод. В nле11 ПJHI нас
бе хванат Ангел Петр11шк11. I la другня
ден бе. заловен. 11 Лулчо ГJе1рнu1кн. Те
трнбваще да бъдат 11аказа1111 за уб11й·
ството на Танчо Шот.чеков, за зВерск11тс
побошца, за полицейските блокадн II до-
носи, за 1штер1111ра111пе шt близки .

През нощта преди 11'-\ПЪЛНСJШеГО на
тяхната смъртна присъда, макар че
Л('Гf12'хме да спим, ню:ой не затвори очР..
Всеки от нас се б?шс отда-11 на э.адълбо·
че1111, протнворе-tшон размисли. Не беше
лесно эа хора, 1<оито никога Н<." са vб11вал11,
които са се оъзпитаnал11 да обичат жи-
вота, братството ыежду хората, да свнк·
нат с мисълта. 11е сега трябва да се убнnа.

Та 11ал11 А11rел Петриш?н е мой 11 11а

Стоян М11чеn съуче1111к? Напи заедно сме
играли като деца и на улицата. 11 в yt111·

л11щ1шл двор, на.1111 заедно сые ход11л11 в
гората да съб11раме цветя за украса на
училището за 24 ыай? Haлit той има стара
майка, която го об1111а, както само 11ай-
ката може да обича своето дете. Ще по-
несе лн тн загубата на свш1 сш1? HaJ111
Лул,ю Петр11шю1 е вуйчо на Ган,ю Пат
юш, 11ar111 Анг?л е негов бгатовчед?

И nocroяшio, през цяла?·а нощ, про·
J·ивополож1111тс на тия мисли. А защо те 1

Лулчо II Анrе.1 Пстр11шю1, не 11о?шсл11ха,
че Танчо Illотлеков също 11ма своя жева
и деца, свон бл?tзки, ко11то също 1·0 0611-
чат? Само богатите хора ли са носители
на тия най·съкровени 1ювешю1 чyucrna?

Ннма Лулчо Петришки пом11слн за
Га11t1О Патк1111 когато, лрсдстаnяiiкн се
за нeron доброжслате.1, ло11ска дtt го
погуб11 като човек, търсейю1 «спасе1111ето»
u подлото договаряне с окол11tiсю1я no.-111·
цейски 11ачал1111к? I-111,ш род111с.111те на
Стоя11 Мичев HJIII другарки,.., на Пенчо
Ф1111rаров II Дело Нешев 11мат 11яка ква
n1111a, та са откаJ)а1111 на безсроч1?о зато-
чеш1е nрн постоянната заплаха да бъдат
уб11т11?

Реше1111ето, макар II не без вътрешна
борба, е ясно. Не 1111е, а те са уб11йц11,

не 1111е, а те 11ро:шват кръв. За да няма
пове11е· y611iicтna, за да жнnеят хората о
братсrво, за да бъдат те сuободн1• 11 щаст·
.111,вн, уб11йц11те трябва да бъдат прсмах·
нат11. Ако 11ст1111с.к11 об1111аш ж1шота н
11арода, трябnа да се 11ауч11111 да мраз11ш
11rгов11те nparoue, трябва ко.1кото можеш
11 с каквото :,..южсш да нрсмахваш убий·
щ1тс. Тази наш, беше шко.11а за нас. Ние
пр11доб11хмс исти11сю1 парп1зансю1 оъз •
г.о1сд по тоя въпрос, 1111е в 11ашите мнсл11,
в нашето cъзfiatt11e сrа11ахме парт11занп.

Това 11аказа1111е оказа много благо-
творно вJ111л11нс върху по-11ататъшното
развнт11е 11а а11т11фашнстката борба в
1шш11я край. Cera вече 11е фашист11те, а
народът праз11уваше победа. З11а1111тел11а
11аст от активните фашисти сметнаха за
по-б;?аrоразум110 да се оттеглят от фронта
на борбата с народа, с нел.сгалннте. Те
запо1111аха по-трезво да оценяват снлата
11 възмож1юсти 1-с на фашистката в.паст.
Пресъхнаха източ1111цнте, от които поли·
цнята получаваше свсде11ш1 за дш1жеш,ето
11а парп1за1111те. Бяха отрязани з.rште
еэ1щ11 no адрес на 11е„1егалн11тс. Още по·
смелн станаха нашнтr ятацн. )'крепнаха
парп1rt1111те н рсмс.оnнтс оргаш1заu1111
уnсл111111 се готовносттаза въоръжена борба
През октомвр11 I 943 год. 11 бал кана
дойдоха ,нюго добри другари от Копр1111
щ11ца - Иван Врачев (Л'lакс11м), А11до11
Пара.,еев (Папаини), Иван Барата (Ле·
беда), Дабко Самод11вк1111, а също Таичо
Фш,rаров' (Лльоща) от Сrрел•,а.

Към края на октомври нашата rpyr1a
се С.Ъ('ДШШ със съседната нелегална груна,
съст.)яща се 01 8 другар11 наче.'10 с др. Пt•·

тър Стоянов IJ<apaтa). Н11е нараснахме
на око.по 2'2 душ11. О11раnдаха се нашите
очаквания.

Cera вече ,ше можехме да се заемем
с по-сериоз1111 акцни. да нанасяме по
осезателни ударн върху врага. 1 lеобхо·
д11мо беше създаването на 11apn1эaiicК11
отряд. За кома11д11р на новия отряд
«Г. Бе11ковск11• бе определе11 др. Петър
Стоя11ов (Карата), за nолитко,шсар -
др. Стоя11 Мнчев (Ильо).

На първото общо партнзанско събра·
1111е, състоя.10 се n ,1ест1юс.тта «Не11чооец»,
бе разr.1еда11 nланът за завземане 11а

с. Кръстевнч. Още на това събра1111с
r?арт?1заннте настоsrха за постоянна актив
на парт11занска дейност. Парт11?а11сю1ят
отряд «Г. Бсн ковсюt» заnоч11а сооя боен
път.

Гроздан Веютов
(доктора\
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ТОВА, КОЕТО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ ...
През лятото 11а 1943 година с 1ед раз·

криването 11а парз наавския отряд в J111-

таково, Бс>'rевrµадско, където работех no
това време. бях ме арвстувани 11ет11р11ма

друrар11, 11арт11Г11111 работници. След 48·

дневни IIIIKПlt:НЩIШ в 6отеurрадСК11Я уча-
стък 11 Д11рсюt.11ята на по.пшията в Со-

фия 611хмс 1111н..•р1111ра1111 на р:н:н1111!11 места

в страната. 1\\с11 ие изпратиха о с. Стрелча,
родното ми място, което озадачи друrа-
рите \Ш 11 те за1101111аха да гледат 11а мен с
нсловсрие. Orбяrnaxa срещите 11 приказ-
ю11? С мен, което IOI тежеше много, а ня-
кои и ми подхuър.1яха: «Къде Ct' с -11у.10

11 видяло кому1111ст да бъде интсрннран у
дома сив. След проверка. която трая 10

15 д1111, бях вк.тючен в ра(юта.Тоrаuа ръка·
оодс-rвото на Партията се cъC'ТOl'll!e от
трима души: Никола Неов , Гето Енчов
Ф1111rароо II Е11ю Василев Топанджиев .

Най-често се събирахме о дома на Гето
Енчов. Заnоч11а трескава работа по 11з·

граждане на 11ов11 napт11i11111 групи. I lз-
градихме комитет на Отечествен11я фронт,
създадохмс бoii1111 rpyn11, събирахме оръ-
жие и с11аряжет1с, no къшвтс псчаха
сухар, жените II момите п:n..-тяха чорапи и
пуаовсри за парт11зан11те. В 11аша,:а ра-
(юта бе обхванат почти целият рапон с
11зк:1ючс1111е 11а Блатница II Крушсво.
Редов1111 връзки бяха поддържани с Крас-
ново чрез Д11м11тър Паскалев. с Кръсте-
вич чрез Гето Марков, с Копривщица,
чрез Лука Делова (Бомбата), с Дюлево,
чрез Н. Узуиов. който дърЖ('111.:' връзка
със с. Цар Асен, Свобода II Смилец , I lo
това време в Стре:1ча активно работеха
Христо Гуджев, Димитър Крънчев, Вельо
Семков. Ангел Семков, Дела Такучсва,
Паца Грозева, Неика Добрева Финта-
рова, Лука Делова II други.

През пролетта на 1944 година срокът 11а

1111тер1111рансто ми изтече. Партията не ме
освобождаваше, но за да се предотвратят
подозренията на полицията, трябваше да
отида до Литаково, като се пусне мълвата,
че уж сме се скарали там II аз съм изгонен
от работа. Уред11х"е как да ми се съобши
паролът ако през това време стане провал.
Заминах на 4 март 1944 година. През
нощта селото бе блокирано от шайките на
иэвестния в този край народен убиец ка-
питан С--rоянов. Извършени бяха масови
арести, жестоки ииквиаиции , Сред аре-
стуваните се намират 11 малодушни, и
едни nровока1ор. Става провал. Аресту-
вани са около 300 души. Участъците 11 учи-
лищата са препълнени с хора. Започват
жестоки мъчения. Към края на март при
мен влязоха жандармеристи, които ка-
заха на мен II на други шест другари, с
трима or които бях арестуван през 1943 г.:
«Стягайте си багажа, заминавате!» Ние

.,,_

разбрахме за какво за\11111аnа11е на под-
готвят. Простихме се с остаиалитс, като
комун11ст11 - .. без щ1:юдуш11с 1t страх, с
вяра в победата. ДадОХ:\tе им поръченията
си. Шестимата бяха качени 113 един камион
н заминаха с песента: «Ж1ш е тойь, а мен
ме качиха на друг камион, п1:1.11е11 с жан-
дармеристи. Не с..1е11 дълго се чу залп.
Разбрах, че другарите са .1111\В1tд11ран11.

С..11сд един час с два пъ.11111 с жандарме-
р11ст11 кам11011а заминахмс къ: Арабако-
нашкия проход. Аз недоумявах защо ме
отделиха от другарите 11 си мислех: Може
би искат да ме убият, тъй като съм от
друго място, 11 да представят главата ми
за партизанска. за да гю.тучат въэнаграж-
-онието от 50 000 .п-ва. което по това
време фашисгите даваха за вся ка парти-
занска глава.

Чак когато пр..:-хnър?111хме Арабаконак 11

потег.тихме за Пирдоп разбрах.че по нашия
край става нешо. В пирдопския участък
имаше десетина арестанти от Лъдженс,
Душанця II Копривщица, Другарите ме
нахраниха в ми дадоха вода, защото вър-
заните м11 ръце бяха отекли дотолкова, че
не можех дори да с<; храня. От тях 11ау-
ч11х. че нашият отря,.1 влязъл н Коnр11n-
щ11ца. С1сд тр1111асов престой с друг ка-
м1ю11 11 4-5 по,111щан заминахме за Пана-
гюрнш,е. Когато ме видяха. 1\1ест1111те nо-
:нщан бяха ::\арадnашt, 110 аз се радвах
още повече.защото от оч11ата ставка, която
по:11щнята м11 ycтpolt с арестуваните от
района другари за потвърждаване 11а

моята с?1мо.1111t11юст, аз можах да се орне11-
т11рам за 11ровала II да разбера, че проваJ1
и?ш само n м:1адежката орrаннзацня 11

така можах да обм11с;н1 как да се оrранн·
ча II да запазя от провал Партията. Не ме
поставнха заедно с 111.1адеж11те от )fЗШШt
paiioн а при други - от Долно Леuскн,
Поn1111ц11, Бъта, Баня II По11бре11е. Аз
г11 окуражавах, учех ги как да се държат,
да не 11sдаоат повече, като се стремях да
огранича прооа.11а, за което ядох много
бoii. Започнаха жестоки ш1квнзнщ111, чн-
с;юто на аресrувашпе растеше с часове,
докато уt1астъкът се препълни. Нас,
група от 15-20 душ11, 1111 изпратнха в
Стрелча. Паве., 4очев от Долно Jlевскн
не можа да издържи инквизициите 11

искаше да се самоуб11е като се хвърли с
главата надолу от rор1111н етаж на учи-
лището, 110 остана жив. По-късно усnн да
се освободи II да стане 11арт11за111ш заедно
с другарката с,1. По това време станаха
доста събития. Донесоха главата на Стран·
джата набнта на ко11, эапа.?1е1111 бяха
парт11за11сю1 къщ11, 6s-1xa заловени II двама
парт11за1ш, конто държаха отделно от
нас. Еднш,·я изпратиха към Хасково, а
друrнят остана в Стре.т1•1а.

Един д1:11 11р11 нас n..1езс агентът Христо
1t каза 11а мен II на майстор Кнро от 1111те11-
да11тството u Панаrюр11ще: сСтягаilтс се.,
ще З31'ШНаватс заедно С Пaj)TIIЗЗIIHJIЗIJ.
Предпо.,ожнхмс какво ще е това замина·
оанt' н се сбогуuах?ю с другарите сн
Чnст от дрехнтс сн оставнх 11а К. Му„1еш·
коu II К. Kapaбoiiчeu от Поп111щ11. С.sед
ма„1ко агентът дойде 11 11звсде Киро, а
ме11 остави. След не повеt1е от час 11 110„10-
ш11ш ш1дяхме К11роо1tя часооннк, обув-
ю1тс II ризата му у агента Хр11сто 11 раз-
брахме, че е убит заедно с парп,занчето.

гlа същ11я ден :-.1с закараха n Па11аrю-
р11ще II започ11аха 1111кв11з1щ1111те Искаха
да издам '"'сто 11а другаря от с. Сбор,
коiiто бе nоддържаJt връзка с нас. Това
б11ло съобщено ,ш ?ю.11щ11ята от .11нцето
1-1. Узу11ов. Разстрелването м11 беше отме
нено, за да научат това от мен.

С1сд двумесеч1111 1шкв11з1щ1111 бяхме 11з·

nрате1111 u Пазардж11шк11я затвор. Там
се провеждаше сред затворн11u11те добра
полнтнческа просвета - 11зу1?авахме по;111-
т11ческа 11ко11ом11я, 11стор11я на ВКП(б).
С радост четяхме съобще1111?та 11а Съвет-
ското Радио н в1111мате?1но следяхме хо-
довете на nос.педннте 11рофаu111стк11 nра-
в11телства на Багря,юв II Муравнев. На
8 сеnтемвр11 1944 r. бях>?е освободени.
Пред затвора Партията II Оте•1естве1111ят
фронт органнзнраха м11т11нг. Народът
.111куваше, целият град маш1фсст11раше с
nec1111 11 хора. Българск11ят народ nраз-
н уваше свободата.

Еньо В. Тотшджисn

Къ" средата 11а ю.111 rрупа от 16 nарт11-
эа1111 от отряд «Георги 6с11ковск11», на-
?шращ се n местността сБар11кад1пс, се
отnравнх"е за nо:,сто. Предстоеше да се
проведе акция в с. Цар Асен. За с,д1,а
нощ се смъкнахме по тесшtтс л.1а111111сю1
пъrею1 11 лотаf"11111 път11ща. М1111ах,1е край
с. Свобода. От стария ятак·ко,-1уш1ст Ан-
ге.1 П11сков се с11абд11х,1с с храна, с.,ед
което продъ:1ж11х?1е път,? за Цар Асе11.
като се установихме n малка горнчка 11а
около 1.5 км от се.,ото. Тя беше ш1ска
(наii·мноrо по.1ов1111 ме.тър), ето защо
беше забра11е1ю абсолют110 всякакво дон·
женнс. Вс11чк11 м11с..1сха само за пред·
стонщата акuш1. Имаше опас110С1 да 1111

открие някой от б.111зк1tтс орачи, да отиде
в седото и съобщи на в:,асrга, а тооа з11а1ш
11рова.1 па готвената акция. Това в 1111кой
СJJучай не б1шаше да стане. Ето защо :\IЗС·
ю1ровката без заповед на команд11ра се
11зnъ:шяваше от ос11'1к11. Помежду сн се
разб11рах?1е с м11,шю1 11.1111 просто с пог-
.,сд. Ед1111 парт11за1111 .,ежаха ло гръб,
други по корем 11 11росто бяха спря.111 д11-
ша11ето с11. Тнкава п1шю1а съществуваше
о rоричкатр, че 11с ?южаха да разберат
за цреб1шава11ето 1111 пастнрнте 11 тех1111тс!
куче}·а, конто се доближаваха до нас със
стадата 11а 15-20 "етра.

Към 6.30 ч., след като се отда.1еч11ха
овчарите, пъ:1зешком се събрахме около
комш,д11ра - др. Ко•ю, Разрабоп,хме n:ta·
на за 11аr1аде11нсто, разnреде..111хме хората
н към 7 ч бяхме готови за път. В 7 .30 ч
пълзешком се добл11ж?tхме заед1ю с ко-

,ш11д11ра нн до 11аii·б..111зю1я орач. Казахме
му какв11 хора с?1с II какво мис..111м да
правим. Той се зарадва, tie в сс.,ото ще
u.,сзат партнзашt. Разказа 1111 подробно
за nъоръжената охрана, за 110.1ск11rе н гор-
ск11т? nа:ш1111, конто 11\lат оръж11е, н
uсн,1ко друго, което Gс.шс 11собход11?ю за
нашата ..акц11я.

С.1сд това доуточн11х?1с nъпроса око„10
11аnадс1111с-то II реш11х\1е щурмовата група,
която 11маше за задача да превземе общи·
ната 11 те..,сфсша, да 11зползува каруцата
на 11ашш1 сътрудшtк. Групата се качн на
каруцата 11 n тръс подкара конете за към
се.,ото. С;1ед 15 минути потс.r.,нха ос11чю1
групи. 11зпъ?1не1111

· с pew .?мост. Парт11за-
11нте просто не стъппаха 11а земята, а
.'lетяха - псек11 къ?, своя обект. Така
бързо сме пътува.111. че 11аст11г11ахме
щурмовата група още n 11ача.1ото на се-
дото 11 ол11за11ето Hit ста1ш едновременно.
Общ1111ата беше завзета без· съ11рот11ва,
11езавнснмо от това, че нмаше 4-5 дуу.ш
от въоръжената охрана и то в моменtа,
когато съобщаваха в се:ю Стре?1t1а, че
вснчко е спокойно. Бързо обходихме
ДОМОВеТС На ВЪОрЪЖС.IШТС IIOЛCKH пазачи
11 въоръжената охрана. Оръжието 1н1
беше 11ззето без съnрот11ва.

Групата, която беше натоварена с
11ззема11с кашкавала от ?,андрата, ус·
11еш110 свърши своята раООта. Една част
от маслото беше раздаде1?а на дошт1тс
селяни. а другото у1111щоже110. За ну>к-
д11те на отряда беше nзето голямо коли-

(с.1едва на 8-ма стр.)

МЕЖДУ СВОБОДАТА И СМЪРТТА
Често, ко1 ато сн nрипо?шя за бор·

б11тс nредн Девети сеnтемвр11 1944 год.,
11зшпвш,1 гордост, че н аз съм б11л в ре·
давете на борците II се пнтам: откъде се

намери у хората таз11 вяра в делото, да
изтърпят толкова мък11 и тегла? Orro?
ворът е само сд1111 - Партшпа. Тя ме

окриляше в труд1111те д1111. Тя ,ю подкре-
пяше в затоорннческата к11J111я 11а смър-
тс11, когато бях сам 11 ,щ1 nред„1а1·аха да
подш1ша дек;1арац11я, че се отназвам от
Комуннстнческата парт11я, за да спася
живота си. Тя м11 помогна да оста1tа твърд
11 да предпочета смъртта пред измяната
11а Партията II народа.

Пролетта на 1943 r. Пловдивският
военен съд разгледа нашето дело n казар-
мата на 27 4ешшски полк в Пазарджик.
На мен дадоха смърт11а присъда без право
на обжалване. С?1ятах, че с мен е свършено
11 ве„ерта ме ще обесят. От съда заедно

АКЦИЯ С ГОЛЯМО ПОЛИТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
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На 21 ю1111 1931 rод. в нашата
страна се проведоха изборн за
Народно събра1111е. В 11ред11з-
бор11ата кампания блокът на
мушановцн, малюювци, rи-
чевцн II друrн залъгваше 11арод-
1ште маси с обещания за пълна
11 безус.повна амнистия на поJш-
тическнте затворшщ11 11 потп·
ем11грант11те, осигуряване ра-
бота на безработ1111тс,nодобря
nане на материалното състоянне
и т. 11. С1ед спечелването на
нзборите II идването на щ1аст
блокът обърна гръб на народа 11,

разбира се, не 11зпъ;111н nред-
нзборннте сн обеща1111я. Прн
това 11оложе1111е Комуннстнче-
ската партия даде нареждане да
се проведат nротест1111 демон-
страu1111 Н IШITШIГII, С конто да
се иска 11езаба1то 11зпъ.r111еннс на
пост11те от БJюка преди нзбо-
рнте обещания.

На 4 декември 1931 rод. ръ-
ководства, а на Ком,1шtстнческа·
та партия II РМС в Стрелча про-
ведоха съnмест1111 заседания в
тоrаваuшня клуб - кафенето на
Нешо Га11чсв - н взеха реше-
1111 е в 14 ,,. с:?ед обед да се орга-
низира протестна демонстрация: 11

в нашето село. Tona решеш1е се
разnростра,111 бързо II още към

13 ч. клубът не можеше вече
да побере повече недоволни.
Ремсистите написаха лозунги 11

плакат11, пр11готш1ха знамена и
в уречеш,я ,,ас над 300 души се
отправ11хме в с1рой11а колона с
революц110111111 лесни към пло-
щада сред ceJtoтo. В ман11фс·
стацнята участвуваха не само
комунисти н ремснст11, но и
честните сдруженн земеделц11,
н много бсзпзрт11iiю1. Имаше
пове11е от 50 женн и девойки,
HЯKOII ОТ конто носеха лозунги
н знаме11а, като Парашкева Лnо
столова, Мар11я Петрншка 11

другн.
На площада се проведе е11ту-

с11азиран м1п1шr, на който го·
ворн др. Никола Неделев. Той
рязко осъди 6J1окар11те и нз·
дигна лозунги за незабавна,
пълна и безус.повна амн1tсп1я.
Orraм ман11фестащtята се от·
лршш към «Селнм махала», сега
п?11ощад «Гето Балеn:о, ·аам също
се проведе ?штшJr, а народът
непрекъснато прииждаше към
площада. Тук говори сдруже-
ният зсмеде?·,сц Гето Ганчев.
През топа nреме местната поли·
ц11я, която се опита да спре ко-
лоната на манифестантите още
пред общ1111ата, бе съобщ11ла на

ПОЛIЩIIЯТа В Па11аrю)н1ще II О Г·

там пр11ст11гнаха полицаи С ка-
?миони, но демонстрацията беше
вече 11рпоърш11да. Те арестуф
ваха къ .1 50 душн, конто отка-
раха в Панагюрище II Пазар-
джик. Там ш1 подложиха на
1111квнзнции. Дадоха ни под съд
н по този начтt блокарите се
саморазоблнчиха пред народа 11

показаха своя профаuшстки .11ик

11 а11т1шароден харак1ер. Вместо
демокрация II изпълнение на
nоет11те nред11збор1111 обещания,
те започнаха полнтнка на те·
рор II pt>npecн11. Таз11 акция Ш,tа·
ше голs1мо nолнт1111еско зна-
чение, защото народните маси
се раздв11жнха и още веднаж се
убсд11ха, че eДHHLIOeHIIЯT твърд
11 последователен защнт1111к на
техните ж11зненн интереси. е
само Комунистическата nартш1.

По-късно сдруже1ште земе·
делц11 подкрепиха образуването
на единен фронт с комуш1сп1тс 11

не 1-111 измениха през цялото
време на борбата, а оста11а.1ото
население на Стрслча ?,асово
се включ11 в антифашнстката
борба, като морално н материал
ш1 подкрепяше за окончателно,·
смъкване на фашистката власт.

Киро В11д11 нов

БОРБАТА НА СМИЛЕЧАНИ ПРОТИВ ФАШИЗМА
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Село с?шдец, едно от сел11щата ,?а
стар1111 Четвърти ревоJ1ющю11е11 окръг, се
намира на грашщзта на раnн11на1а 11

планината.
И тук хората са се бор11л11 за сво·

бода н хляб, по-точно това е бндо съдър·
жа1-шето на техния ж11вот. В 11аt1алото
борбата с ст11ю1iiна, 11еорrаш1з11рана, це-
лите - 11еизб11стре1111, неяснн. Трябва да
заr.1ъх11ат топовните гърчежн на вой-
ш1тt.', водс11н от буржоаз1tята за сметка
на народа, трябва нож-ьт на мракобес11С'то
11 с11рш.1аш(1ята да опре 1t0·остро, за да
стане борбата nо·орга1111з11ра11а, цс„111те
ПO·ЯCIIII. Това са ГOДIIIIIIТC 1918, 1919,
1920

По това време в се:111щсто се 11зrражда
11apт11ii11a оргаю1заu11я, която сплотява
бедняците It ГII ПОВ("ЖДа no ТС:.ККШI път 113

борбата за кому1111зъм. Разбира се. ·,а
за бързото олсояоа11е шt ссля1штс реша·
uаща ро.1я 11знrраuа борбата на рускн,е
работшщн II се.r1я1ш 11 тяхната победа над
саыодържао11ето през 1917 r. През тия
rод111111 с?111лечанската ш1рт11йна орrа11и-
зацня наброява около 30 члена, 110 ней·
ната сила се крне не в брон на орrаннзн·
раните борци, а в нейните идеи, n целите,
конто сн поставя. От селото бе изби·
ран кому1111стът В.Дуп1111ов за окръже11
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съветник. И така се стига до Септе?шрий·
ското въстан11е през 1923 г. През въста·
ннето с?шле11ансю1те комун11стн оВJJадя-.
ват общ1111ата II устаиоuяват работни·
чсско-селска власт. През разгрома на
въстанието селото дава две сшtдни жертви- Тренко Маринов Куртев, нзrорен жнв
от цанкоо1tте палачи, н Динко Матов,
убиа на брега иа Jlyдa 5!11а, в мест,юстта
сКрнв:1а•. През следващите 1924 11 1925 rо-
д1ш11 комуш1стите от селото подпомагат
nарт11за11ската чета, ръкоuоде11а от Йор-
да11 Кисюшов, която действува нз Сред-
ноrорнето. Към четата се присъединява
с1'шле11а11ският мдадеж Георги Петров
Башнкаров, който по-късно емнrрнра в
Съветския съюз. J-111жат се тежю1 годишt.
Фашизмът бес11ее вавсякъде. Но о селото
тoii е без всякаква подкрепа. Комунистите
11родължават да се борят, да вдъхват
вяра, че свободата не е далеt1е, че фа-
ш11сткото мракобес11е е временно. И кому·
ю1стнческата nяра про1111ква в сърцата на
все повече II повече бсд11яц11. През 1931 r.
общш1сю1те избори в селото са спечелени
от Ед1111н11я фронт. След IIЯКОЛКО ГО·

д111111, в 11авеt1ер11ето 11а Втората све-
товна война в селото се създава здрава
младежка кооnерат11в11а група, обедн-
няваща около 80 младежи, с1111ове II дъ-

щерн на бедни II средни селяни. Селската
потребнтслна кооперац11я II ч11талt1щето са
били в1111агн в ръцете 11а проrресншш се·
ляни. Така се идва до въоръжената
а11т11фашистка борба, която ст11rа своето
11аii-в11соко напрежение през 1941-1944 r.
Въпреки терора обаче селяните акт•шно
подпомагат партизаните, носят нм х.r?яб

11 г11 укр1шат по къuщтс. По:1111111ята 11

войската са безс11лш1 да се справят с
положен11сто. Така идва дъ:1го чака11ата
свобода през септември 1944 г.Но борбата
11с спира. В Отс,1естве11а1а война загиват
четир11ма с м11лечан11 - 1шрт11зашпе Анге?,

Стоянов Тотков, Кръстю И:111ев Неке·
зов II Иван Стоев Ранчев, гюлнтзатвор·
никът Георг II М?tхай.?юо Михайлов.

Непосредствено с.1сд 9 сеnтемвр11 1944 г.
см11.1еча1111 ос ноnаоат първото о Панагюр·
скня край и ед 110 от пърuнтс в страната
трудооо-кооперат11в110 земеделско сто-

панство.
Така малката пътс11ка на борбата за

кому1111зъм 11зоеде селото на широкия 11

светъл друм на 1юшш живот.

Г. Куртеu

със Стойчо Бойчев от ДюJJево, също със
смър111а присъда, 1111 закараха в затвора
11 1111 поставиха в отдс:11111 ки:11111 11а смърт-
шt.

Сам със ceUC. с11. В ю1.1111ята с като в
гроб. Постоях докато св11к1?ат очите 1,ш с
тьмшшата. Имаше само сто.r1, креват 11

маса. Седнах 11а стола II запуших, въпре1ш
че ме предупрсднха да не пуша. Чаках
да се мръкне II да се сnършн с ме11.

По едно време в ю1Jшята доitде д11ректо·
рът 11а затвора.- З11ач11 тн си Милю А110сто:юn, прия-
телят на Танчо LIJoт.ricкoв? Hero изпуснах,
110 тебе 11яма да изпусна. Аз ще те обеся,
зэ ще тн бутва столчето.

По-късно, през деня II през нощта, д11-

ректорът идваше 11есто да ми наnом11я,
че скоро ще ме обесят. Пред.,агаше ,111 да
подпиша декJ1арац1tя. че се отказвам от
Партията, за да м11 заме•1ят смъртното на-
казаннс с доживотен затвор. Зшшзаха се
дни и 1ющ11 на очакване. Често с11 мислех,
че е по-добре вед11ага да ме обесят, от-
колкото да живен така - между живота
н смъртта.

Пред Първи май 1944 rод1111а. Спомням
сн за борб11rе, ма1111фсстац1111те, червените
знамена, арестите, побо11щата в учасТ1.?·
цнте. Изведнаж в коридора отекват стъnкн
на бо1ушн от много крака. «Ето гн, идат».
Стъпките прнбд11ж11ха към ?юята стая.
Сед11ах на ле1·лоrо II реш11х да хвърля с
шум веригата на ц11ые11тов11я под, за да
предупредя оста11ал11те затвор1111ц11, че
1111 нзвсждат. J-{o те влязоха в стаята на
Стойчо Бойчев. Някой 11зш1ка. . ПoCJJe
започнаха да говорят. Не го изведоха.
С:rед това кра11китс се приб.111ж11ха към
моята стая. Вратата се отоорн II в ки-
лията влязоха един поручик, r.11ав1111ят
11адз11рател II воiiшши. Аз седях 11а кре·
вата 11 11аках.- О1М>де сн? - ме за1111та смJнщсрът,
:-.1..?ад човек.- От Стре:1•1а .- От кога си 1<о)1у11нст?- О, 1919 1·од11на.

Колко 11арт11зани нма 01 Сrре:1ча?
Много са

·

Вs1рваш шt, че ще победите?
Не само вярвам, но съ)1 твърдо yUC·

де11. Фашизмът ще бъде бит! Н11що, че
мен ще ме обесят!

Той пом11ст1 11 каза;- Поздравявам те с вярата II куража.
Не съм дошс?, да те извеждам, а само
доtiдох да вндя що за хора сте вие.

С1сд тооа с11 отиде.
Труд•ю е, но все пак човек сонква с

мисълта, че ще се мре. Чет11р1t roлit стенн.
Едюt ден не издържах, 11скашс м11 се да
вндя бе.111я свят, посгавнх масата върху
лсr.,ото 11 се покач11х на прозореца. Над·
з11ратс.1ят в това uреме бнд на двора, за-
белязал ме II дойде при "ен. На въпроса
защо rлсдам през прозорчето, аз отре-
кох, че съм прашtл това. Той ми каза:
«Вие, комуннст11тс, всичко отричате, но ще
те накажа, та да ме помниш!».

Нареди веднага да ме карu,1ра1'. Събля
коха ме по риза II ме закараха в тесния,
мрачен II студе11 карцер. Циментовият
под беше като .1ед. Сед11ах на единия на·
.'IЪМ, а краката CII ПОСТЗОIIХ върху другия.
Не можех да .,ежа, а пове11е седях, виках
н пеех. Поради това ми увеличнха наказа·
1111ето II прекарах в карцера общо 70 дни.

В затвора, както всн•1к11 смъртни, бях
откъснат от света. Не знаех какво става
вън. През август 1944 rод. докараха от
София 36 другари, също със смъртни
nр11съд11. Взеха да 1111 пускат с тях през
време 11а разходката. От тях научих, че
11а Източния фронт германците бяrат
под 11еудърж11м11те ударн 11а Червената
арм,ш. В затuора нелегално проникваха
вестннщ1 11 новннн. Пр11бл?1жаването на
народното освобожден1ю се чувствуваше
nee по-силно. Радост обземаше ос11чю1
ни. Но 11ие бяхме на щрек - в дивата с?,
злоба ум11ращ11ят фаш11зы1 можеше да нн
JIIIKBitДIIJ)З.

Така ж1шеехме с рЗ;J.остна 1?адежда 11 в
тревога пре:1 с..,авн11те днн пред Девети
септе:-.шри 1944 roд111ta.

Една сутрин тсжкнте врат11 11а затвора се
отвориха н когато 11з.;шзох 11авъв, когато
11('rов11те мрачни стс1111 останаха зад гърба
?ш. дъ.riro гледах зелената треоа, дърве·
тата, бс.1нте пътища, хората, конто 1111

освободиха.
В родния край ме оt1акваха жената, де-

цата. другарите, свободшнп ж1шот.

Мнлю А nосто.?юп
(Вещевата)

ПОСТРОЕНО ПРИ НАРОДНАТА ВЛАСТ

Продажните фаш1tстю1 прав1tтелстна 11:Jдадоха закони н наредби за у1111щожаваосто
шt розовата култура о Б·ы1rар1ш. Розош1те град1t111t бяха 11ревърнати о 111ш1t.

След Девети се11тсмпри 11ародната пласт 11оощр1шn 11ъзста1ювяването 1ta розош1тс
град11ни. Построе11 бе модсре11 завод за доби11аt1С на розово мас.10.

На с 11 11 м кат а : Розобер п Стрсл11а. Вижда се II заводът за розоnо масло
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ПЕТНАДЕtЕТ ГОДИНИ

НАРОДНА ВЛАСТ
Измия аха 15 години от деня, n който

бълrарс1шят народ под ръководството
на славната Комуш1ст11ческа партия
11 с помощта на иепобеднмата Съвет-
ска армия смъкна омразното фашистко
иго 11 установи своя, народна вяасл,

Петнадесет години щастлив, сво-
боден живот! През този период в на-
шата страна се извършиха огромни
политически, икономически Н ку11тур1111
преобразованип, За 15 гопини Бълга-
рия от изостанала аграрна страна се
превърна в индустриаано-аграрна стра-
на с мощна индустрия II кооперативно
селско стопансгво. Промените о ико-
номиката ta големи и в района на
нашия съвет. Непосредствено след
Девети септември бяха изградени
трудово-кооперативни зеыеделски сто-
папства в Смилец, Стрелча, Свобода и
Дюлево. В началото на тази година те
се обединиха п мощно стопанство с де-
сетни хиляди декари обработваема
земя, трайни насаждения, добре- раз-
вито животновъдство 11 перспективи
за увеличаване доходите на коопера-
торите 11 създаване на още no· щастлив
жнвот.

Измени се II културният облик на
нашите села. В Сгрелча се изгради
голяма уч11.111щ1ш сграда II се откри
средно смесено учшшщс. Разш11р11 се
подопроводната мрежа, построен бе
физкултурен стадион, павира се глав-
ната у.11ща на селото, направи се го-
ляма розоварна фабрика, която прера-
ботва розите на целия район. В се-
лата Смилец и Свобода бяха изградени
красиви общински н кооперативни до-
мове. Дюлево II Свобода получиха
електрнчески ток. Старите II схлупени
къщурки се заменят с нови, слънчеви
11 приветаиви домове.

Особено широко ще се подеме строи-
телството в близките години. До
края на тази година ще започне по·
стройната на голяма читалищна сграда
в Стрелча, която ще се ивдигне на
Червения rrлощад. През 1960 rод.
ще започне строителството на модерна
баня в селото, за да могат повече
трудещи се да използуват лечебността
на минералните ивворн. Наскоро ще ,

бъде асфалтирано 11 шосето Лазар-
джнк-Стрелча. В Смнлец ще израстне
хубава училишна сграда. Водопровод-
ната мрежа ще се разшири, ще се
асфалтират JI озеленят улиците.

Всичко това става благодарение гри-
жите на нашата Партия II правител-
ството за трудовия народ.

В чест на 15-rодttшшшата 11а Деве-
тосептемврийското въоръжено народно
въстание трудещите се от революци-
011ш1я Стрслчански край са се вдигнали
на крак /l..O един за пренэпълнеиие на
плановете, за изпълнение петилет-
ката в селското стопанство за три
години. Те са сигурни, че ще победят в
тази величава борба, както бяха си-
гурни о победата на народната власт
rrредн 15 години,

Г. Тричков
(прсдседател на общинския народен

съвет)

Заедно
В борбата против 1ш111па:111з:?.ш

11 фашизма в Стрелча комунисти
it земсделци вървяха ръка за
ръка. Когато на 9 юни 1923 го-
д11ш1 фашистите пвправиха прс-
враг ;1 свалиха эаконното пра-
витслство, възглавявано от Л.т-Jе·

ксандър Сгамбслииски, стрсл-
чанските земеде.ши грабнаха
оръжието п се отправиха към
околийския цент ьр · I [анапс-
рищс. да защишават демокра-
-г11ч1111тс свободи на нашия народ.
Между тях бяха Никола 11. Та·
кучев, Стоян 51. Кацаров. Лало
Ф11:111лов, Бойчо Грозев, Георги
Ганчов II други. Поради явното
превъзходство на силите съпро-
тивата беше смазана. те се завър-
наха по ломовете с11. Секрета-
рят на дружбата 1-1. Такучев бе
арестуван. Започна подготовка-
та за Септс,шрнiiското въоръже-
но въстание през 1923 година.
Сдруже1111тс земедслци от се.тото
приеха предложението на Кому
нистическата партия за сд,1110-
действие. На 21 септември стрел-
11ан11 въстанаха II заеха общи-
ната.За ч„1е11 на акционния коми-
тет бе избран 11 Койчо Кацаров
(сдружен земеделец). Много
членове на БЗНС взеха оръ-
жието заедно с комупистите 11

участвуваха във всички акции.
Между тях са Тодор Петрински,
Б. Иванов II други. След раз-
грома на въстанието сдруженнте
аемедслци споделиха засдно с
коммиистите общата участ - за-
твор, ннквизиции, интсрннра-
ния и т. н. Божко Иванов стана

Латкнн (Мар1111)

(уб11т на 9. VII. 1944 r.)

Мар11я Ива11ова Тс11кооа
ятак, 1юс11тел на nартиз. з11а111ш

• Рашко Георrнев Рашков (1904-1935)
дългогодишс11 партиен се1<ретар

Танчо Рашков Шотлсков
(уб11т 11а 22. VI. 1943 r.

Божко И ш:11tou Цuяткоп

( 1887 - 1956) деец на БЗНС

Гето Балев ДжумайоR
(убнт 1927 r.)

ТЕ ПАДНАХА
в ВОЙНАОТЕЧЕСТВЕНА ТА

с. СТРЕЛЧА
Георrн Стефанов Длъжков
Иван Ангелов Симешюn
Д111rrю Canon Десков
Стшш Цанчов Шир11;шнков
Драrньо Лондс11 Драгнев
Марко Нешев Марков
Андон Д11м11тров Андонов
Иван Летров Несторов
Стоя,ю Л. Стоянов
Летко Георгиев Арабадж11iiски
Стефан Петков Хр11стев
Пею Иванов Христеn

с. СМИЛЕЦ
Георги Мнх. Н11коJ1ов (С11лата)
Ива11 Ст. Ран11ев
Хрнстоско Тодоров Тотков

с. СВОБОДА
Димитър Тодоров Буров
Траян Летров Гаrов

Нападението в с. Цар Асен
(Лродъ,1жен11е от 7 стр.)

чсство кашкава.,, брашно, 11 друr11 11еоб-
ход11ъш стоки от кооператнв1111я маrазш1
JI часпшя бака.11111. За нэзетнтс от коопе·
рацнята стоки II парн се даде разлнска.

В 10.30 ч. беше зала,1е11а цялата об·
щннска архива и повреден телеф:шнняТ
пост. Кыt 11.30 часа, когато докараха
н nос..1едш1тt: оста11к11 от архивата, коман-
д11рът 1ш четата даде заповед за изтегляне.
Заедно с нас 11отсr.111ха натооарсната с
про011з,ш 11 оръж11е каруца и едно магаре.
Пр11 напускаш.:то на се.,ото ш1 11зпратиха
много !ыад?жн, ..1.сваilю1 н възраст1111 се·
.11яш1, ка10 пак ш1 поканиха да ш,1 отидем
на ГOCTJt It .11IKDJ1Д(tp3MC С предател11тс,
конто н1..' се оказаха тази ве11ср в се..,ото.

Довощ1н. от )'СIJешно лроведс11ата ак-
ц11л, 1ше се отправихме за зам.,нщсто
на с. Крушсво, като се настанихые в малка
дъбова ropa. Лов1111те ротоt на следващия
де11 бссш...-е.ха от дръзко проведената акц11я
11 .хсидеuо ш1 ,ърсеха в землището 11а
с. Дю„1еuо и Стре.,tш.

На с.1t'дnащата вечер отпоч1111ащ1 ние
отново по?r„1н:01е з.t1. сБар51каднтс», заедно
с нашата .1юб11ма Бойка (така назовахме
маrарето, което взех•1е от Цар Асен) 11
•1.,ад11я партизанин Митко, пр11съед11i111„1
се към нас по вре1,1е на акцията. На него
бях•1е дал11 наii·хубавата лушка II облек·
лото, ко11ф1iскува110 от предате.,я Любен.
Toft беше особено щастл11в, че е стана,,
парт11за111111, че е тръгнал no с.1ав1111я път
на своя баща. че ще се бори за свободата
иа uарода cu.

Нннола Неов

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
В наtrапото се nроектираще този

лист да се издаде под заглавие «Ве·
нец на героите» ,1 да бъдат поместени
сшtмки и матсрна.rш за убитите стрел-
чан11 през nер11ода 1923-1934 r.

След като се взе rrре.?:вид обаче, че
лнстът се издаьа no случаА 15-rоднш·
ннната на 9 септември J 944 r .. реше-
но бе той да 11злезе в настоящия с11
в,щ. Той бе наречен «Бар?tкад11:t no
името на ?'Jюбиммя лагер 11а стрелчан
ските rrартизанн n местността «Ба-
рикади».

Ком11тетът възt1ам?рява да продъл-
ж11 събирането 11а материатt и всяка
година за Деьетн септемори да 11здава
юб11..ieiit111 листове. Това от с110л стра-
на ще бъде сериозно улеснение еди,-?
де11, когато се събере повече материал
да се издаде и цяJ1осте11 труд за rе-
ро11чното минало 11а се.1ата от paito11a.

В работата си ком11тетът се е ръ·
ководип от указа1tията на Партнлта

да се събират материали за борбите
на нащия народ и да се праоs1т те
достоя1нtе tia широк кръг читатели,
особено на младежите, с което се съw
действува за 11атриот1tt111ото им пъз-
шпа11,1е.

?\\атсрналите се проосрлnат на раз-
ш ,1ре,н1 заседа1111я, в които са участ-
вуоа.;1и бивши n:}рт11зани1 t1таци 11 11с-
легалнн. Въnрсю1 това не е изключено
да са доnус.t?ати грешки и не"rо11но-
ст11. Комитетът мo.'J1t читателите, кои-
то открият такива, да съобщs1т пис-
мено, за да се отстранят те в след-
ващите броеве.

Колкото повече другари се ВКJ!ЮЧат
п благород11ата работа по събира11е
на матсриа.rrи за съпротивата, TOJJKO·
ва нашата работа щ? бъ11.е по-пълна,
rю-то,11ш и но-полезна. J(аним вси11кн
да стаt1ат сътрудниц•t за •1зучаванс
JШIIIЗ.llOTO И борбите На нащеТО ЛЮбИw
мо родно село, на «малката J\\осква ».

Село Стрелча взе активно у•1аст11е в славното антифашистко въ-
стан?tе през 1923 r. За да се отдаде почит на загиналите септемврий-
ци и живите участници във въстанието, общинският комитет на
БКП, местният народен съвет, общинският комитет на Отечестве-
ния фронт и останалите масови организации взеха решение денят
21 септеыври, в който е обявено въстанието, да се чествува еже-
годно като местен народен празник. Тази година чествуването ще
стане на 20 септември - неделя. Тържеството ще започне на
19 и ще завърши на 20 септември вечерта.

Каним всички стрелчани, техните близки и жителите от окол
н?tте села да посетят тържеството.

11арт11за111111, 1io:1y1111 трн с?1ърт11н
пр11съд11, 10 rод111111 беше в !Oro
с.1аш1я като см11rра11т, I<.oiit10
Та11чоо умря от нанссення о nо-
;11щ11ята 11обой.

През npc?1c 11а съпротнnата от
1941 /44 rод1111а зсмсде.щн It КО·
)1уш1ст11 пак бяха заедно. J\1ежду
лартнзаннтс, ятацвтс н пома-
гачите са сдружсш1rе зсмРдt'.1Цlt
Стоян Д. llанов, Cano Пsтров
Сергю:1ск11, Хр11сто lleтpou С.,р-
rю,1ск11. Гcoprot Д. З1111r11лоu 11

друr11. Вълрекоt 11алрсд11а,1ата сн
възраст Бож ко Иванов също
от11де о парт11занскш1 отряд 11

със сuоя .111че11 пример вдъх-
ваше кураж на м./'Jад?tтс. Ед1ш
чета бе 11арс11е11а на неговото
ш,1е.

След Девет11 септс,шр11 сдру-
жеш1те земеделци участЬуоат за·
едно с кому1111ст11те в борбата за
построяване на соц11а.111з?tа на
село. Дружбата \lежду коыу
ние.та н сдружени зсмедс.1щ11 н
сега t' така крст<а, както през
времето на rсро11ч1111те борбоt.
Сдружен11те земедс.пцн or Cтpe-
Jlt(a свято пазят заnета на Алск-
саr,дър Стамбол1tiiск11, Paiiкo Да-
скалов и Спас Дуnарннов за
съюз с кому1111ст11те. Те рамо
до рамо градят 1юв11я щастлив
живот на село и се борят за
11зпъ.т?не1111е на петилетката в
седското стопанство за три го
д111111, за икономически скок.

В. Василев
(секретар на дружбата на

БЗНС) -
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ПQЧ1tвната станция

Под ръководстuото на нашата re-
po 1Jt1нa Българска комун11стич?сJiа nap?
тня нашият народ на Девети сеn1\'мвр11
1944 rод1111а с-е вд1tr11а като е?нн за
смъкване на кърnаn11я фашизъм и уста-
новяване на демократично управление
на нашата стрш1а.

В таз11 rеро11ч11а борба на rt-активно се
вю1юч11ха II стрелча1111. Както преди
Деветоt септсывр11 в борбата лротнв
фашизма, така н n 11зrраждане10 на
новото соц11а.rше1·1111еско общество стре.1J-
11а11н не останаха назад.

В нашето село лрсз 1946 rоднна Ge
основано кооперативно стоnавство с
49 ч.r?снове. Те бяха първите п11011ери,
които показаха пъп1, no който трябва
да се върв11 към изграждане на соuна-
.111зма в нашата страна. Вълрск11 труд-
носл1те, конто съществуваха през тозн
пср1юд, блаrодаренне на упоритостта
11 сярата в новото коолератоtnно де,ю
н с помощта на нашата Пзртня коо11е-
раторите преодоляха всr111к?1 трудности
11 столанството укрелна. През 1956 rод.
то се масоввзнра- в него влязоха
1300 домакинства. Сега, np11 обе·
д1111яването с Дюлево, См11.1сц II Сво-
бода, домакинствата станаха 2600.
Обработваемата земя се увеличи от
20 000 на 60 000 декара, от които
6700 декара овощни rрад11н11, 1500 де·
кара рози, 500 декара ,1аnа11ду.1а 11

880 декара лозя. В лървнте 11яко.1ко
ГОДIIIШ СТОП311С'ГВ0Т0 отчиташе по 8-
10 лева (сегашен курс) на трудоден, а в
последните 4-5 rод11н11 111te дост11r-
11ахме 18 лева на трудодсн. Tona се
дъ.tJжн Jt на разввтнето на редица нови
отрасли. През rозн лериод се засяха
3800 декара HOBII OBOЩHII rрад11н11,
1000 декара рози, 500 де1<ара даван-
дула, овцете се уnелич11ха от 1500 на
8000. От 20 броя лред11 I О rод11н11, св11·
нетс cera са над 250 с ог11ед до
края на годината да станат 300 свине·
майки, от конто се 011акnа пр1JПJ1Од
над 5000, а кравите от 10 нарас·
наха на 200. До края на 1960 г.
се предвижда да се увеличат овцете
на 20 000, кравите - на 250, сш111етс -
маiiкн - на 450. Предпнжда се също
рязко да се увет1ч11 лродуктнвностrа
от ЖJIВОТIIОВЪДСТВОТО. През 1948 ГО·

дн11а от овца е nолучавано средно по
25 л,пра мляко, а през 1958 г. - 65
0111тра, кравето мляко от 600 на 2000
.r111тра, nълна1а - от 1,2 11ад 2 кг.

Също така се увеличават и доfi?tвите
от растениевъдството. Доб1шът от лше·
ннца през 1947 год1111а бе !,I кr, лрез
1958 r. - 150 кr. е•1ем11к - от 100 на
160 кr, сл11в11 от 270 на над 50() ,.г от
декар, ябълки от 8 кr - на 1200 кг.

Предвижда се в кооперативното сто-
панство овощ1111те rрадщш да се уос·
личат с 5000 декара. роз11тс - с 2000
декара, лава11дула1а - с 2000 декара,лозята - с 2600 декара, 11л11 към края
на 1965 rоднна овощн11те 1·рад111111 да
станат 11 500 декара, роз11тс - 3500
декара, лавандулата - 2500 декара,
лозята - 3400 дс1<ара, 11.111 общо трай·
111пе насаждения. да заемат 21 I 00 де-
кара н.аи 30 на е10 от цялата обработ-
ваема земя. Предnнжда се също така
•1рез подобряване на торенето II други
меролр11ят11s1 средните доб1t011 да се
увеличат двойно, за което още през
1аз11 rоюша пол11вю1-rе п,;1ощ11 да на·
раснат от 1000 на 4000 декара, лрез
1960/62 годи на - с още 20 000 де-
кара II в 1962/63 г. - с още 6000 де-
кара, 1tл1t до r<рая на 1963 год. лол нв-
ната площ да нарастне на 30,000 де·
кара, което лредстав11ява 50 на сто
от обработваемата земя. В л родъ,1 же-
1111е на двс·тр,1 rодшш се прсдnнжда
обра(ютка1а на 70 на сто от 11дощ,1те 11

трайю1тс насаждения да се 11звършnа
мсха11нзира110.

С нзпъ.1н::-ннЕ'то flЗ nс11чю1 тези меро·
приятия нашето стопанство ще пре-
върне в живо дело решеннята на Сед-
МltЯ конrреr на Партията, на nленумн·
те на ЦI< за навършване на 11коном11·
ческ11 скок н уоелнчаване ва ва..1овата
лродукцня лрсз 1959 rоднна два пъти,
а през 1960 r. - троt лъп,. За нарас·
налото матероtално и културно благо·
състояние на стрелча1111 говори н
факпт, че ежегодно се строят 50
нощ1 къщ11 от кооператори те, нл и от
Девети сеnтсмвр11 1944 r. досега са
лострое1111 над 85() 11ов1t двуетаж,ш
J\ЪЩII.

Найден Ченчев
лрсдседател на обед1111еното ТJ<ЗС
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