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H:i 9. IX. lfl 14 r. 6 ьлгарският
народ ПОД J' ol О!IОДСТООТО 113 nO
мунистпчоскат« партия, en: 11.lJ'eH

под аяамето }Щ O етвеш ?

фрон 11 опрпн Ila бр .с:,11.1 11и

иощ 11а Съnстспnта . лш, с 1ъ1?

11а ю ырхо- фашист ·.1r
ра 11 , станови народч ?счо.:р -
тцчла тает Победnта а '). IA.
194 I r. с11зс11 страш та 1111 ет
1pct„ пац II а 111u n тuстро4, 1.

пред 1?0 о J оях изпрь
гарскше с :ri:, ги на r?pm ·

шг зъ г, 1 1Т}) ПШ Н 3LЗ1Ш?111 t.),.

чу; ..д.nт µ11шep11n.111r11t11et:.1\a ч;J.·

1шс11 IO н 1;1н1 пътя П1.. строя
ване о :.м t н1.1i...1.11L 1 :, Bu .га
р11.1 Сълпадепп бnxn услови» .,.1
1·0.:.i I I 1?0 ::) 1. 11 (;1{11 UОДС:\ П стра
нвта JU почти з„ годи 11 народ-
на вльет об...авкът на Народна р
uуб?, 11? Бълг ария се И.3:\1"'"..ш 1.1з

осцовн, Н.п:01· ........а иаостенааа,
бедна Н \ ..if3CJ1d KUL.t,: лнстичес-
ка Българ: . се прсn ьрш, в сво-
бодна неэавпспча страна, с на-
цредпала соци шстическа 11111:)'·
стрия II ед о гехапизирано сел
ско сгопанс no, с ирепвала Ш,О·
поляна 11 куrтурщ1 разцвет.

llv.J. р ы.оисдсм.сго 11n ho.11y-
1111c11.: -сиат« ULi,t· J ия, с оратската
помощ на с ьве с.син съюл и в
тисно сътрудничс.лсо с лрупие
социзлисти гескп C[l,UHH оьлгар-
СКШ11 т.арод ., спецп ,J решава за-
дачата за Ji.lU'ЬPWD.!HC стрс .Т ·.1

1.: шото на социалиама 11 пос ... е
ценно преминаване 1, ъ;1t пзгра:к
дапе на 1?0:\'1уш1ст1111сс?:u.о ооще-
ство,

Сега, когато 01 .сждаме 11 ...гми-
натия път, с осочена гордост си
споаынме .,нl онеэи ДlHl 1Ш нъо-
р-ь ,t.енаrа борёа. 1;0,110 тру;?.сщиt ·

се от rp. лвскоаец водиха проilШ
монархо-трашис.ка .а днь.rат)·р..:
1 ази бopu...t се разг ьрпа с особсна
.._, .1« през 11cp11v;1.c1 1V?ll lv ..-1
гьдана, когаго под ръковоцсз .ото
на 1rо··нуш1t.:1н. 1?с.;1.а.т?1 11..1рт11н I>

града еяха С uJд<!ДеlШ ус,10ВИ11 .l
въоръжена съпротива. Редица
другари пpe:,u111axn в партизаиски
re чети, където записаха славни
страници в бuрбат.1 ..,u освоёож
дсииего на сграиага н11 от .10н:1р
хо-фзшисткотс и имперпалисш-
ческото иго.

В-ъnрс ки жсстокип фаип: rю1
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БОРЧЕСКА DАРТИИUА ОРГАНИЗАЦИЯ
Навършиха се петдесет го- Това беше период на бур· ла в Лясковец. Други участ ване с;1ед раарааилата се го ·· пфашнстп.

дини 01 създаването на кому- ния ревотоцнонен подем след ннц?1 бяха арестуввш1, подзе· .пя•tа с10I1анс1,а 1,риза през с.-сд пароднча 11обеда и;,

ш1с1а1чесната uартиl\на opra· Първата световна война, на дени под отговорност и осъ· 1929 rоднна. ? се;1;? ..щрн 1944 rодшш бъ,1·

и11зац11n в rp. Лясковец, об- гоnе•ш кл?совп борб11 у вас в дени на дългогодишен зат- Градската IIapтиJ!Jla opra1111· r11рс1:r.ят нuро;.. 110,, ръко?о,,·

разуваиа през 1918 rод1ша в Европа, на геро11чщ11е бор- вор. зац11я водеше c11c,en111a борбu Ltncro 11а ко·1у1шсшческата

CJteд кран на Първвтn светов би на съветскнtе работници 11 След пора,кеш1ето на Сеп- в защита на нптереснте на мртпя, тр· ,·,(а с 11спол1111сю,

нn война. Разбира се, социа· сел1111н, за смазване 11а дръз· rемврнйското въстание през трудовиtе .1озарн, За щзи цс.1 :.ра•1ю, шшре,1 no 11ътя 11а

п11ст11ческ11 прояви в града е ко надигналата се новтрарево· 1923 година в къщата на Дн ,я нзпо.чзуваше 11 ,.ооперацн.t с щн.1.1нст11ческото разв11тнс.

11мало 11 по puno. Това е бttn(\ .:ноцпя и изгонване на нахлу- nio Кьорчев беше nъзстанове· ,,Пчела", за да водп 11 чре:? Бързо развнтне С'ЬЩО tюш

деl\ност на отделни соц11апис- лите в Съветска Pycwt арnшн на партпй11ата орrаннзац11я вР пея борба nроtнв в11л11е1111ята nтбепяза Л11с1ювец 11 неrовиnт

т11, каквнtо е нntало II какъв на 1mшер11аm1стп•1еските дър- че като 11епеrапиа орrаивза- па търговските фнр•ш. район. В rрада се създаде

то е б1щ Енчо Гайдов, станал жавн. ц11я. Започва нов период u Когато през 1941 rодина з11ач11тел11а !lроnшш.?еност. 1.а

социалист след Бузлуджап- в оrъня на воденнте борби нейната истории. Въпрек11 хитпернс,ка Гcp>tallИII перо· квато no-p2110 напъ.?но ш1n·

снпц конгрес 11 остаиа,1. верен Лясковскаtа napтнiiita органи- кървавнн фашистки терор, Ляс лоn?но нападна Съветскин съ· свашс, образувавв бяха ТКЗС

на социапнстическнте 11де11 до зац11я нзраснn, закапи се 11 1швската I1арn1йна орrаянзn· юз, но•tувнстите 8 Лясков?•, 11 ДЗС, ос??еств11ха се редица

?;рая па живота сн. ст.?ва първа ПО/llfТнческа сн,1а ц?1я през rодшште 11n фашвз· се отзоваха на прпзнва на блаrоустро11ствеН11 •rеропри"·

Новосъздадената партийна 8 града. в нзбор111е за общ1m- ota дейно участвуваше във во Партията за разгръщане 11а тия, nодосиабдяваие, канали·

орrаrшаацш1 взема шш-актнв- ски съвет11ИЦ11 през 1919 годи де11нте от Пар11111та rерончш1 в'Ьоръжена борба против ом- зацня 11 !Ip. Градът nponie1111

110 участие във вси•1кн акцнн 11а тя полуЧ11 вal\-ntнoro r.пacu- борб11 протнn фашнст1што нар раз11а1а дворцоnо·фашпстка своя oGюrn.

па Българската коn1у1шстнчсс· ве и Jlясковец стана кonty11a. вnрство 11 мракобесие. юшка. Редица коntуН11стн nш За постшането 11а вснч1ю

на партия 11ротив вн11оs11Иците По вреn1е на военно-фаП111ст- През фаП111стко10 1·осI1од · 1шха в непеrапност, станаха това първостспе1шо зиа•1еи11е

за народ11а1а катастрофа 11 в юш преврат на 9 юни 1923 r. ство настъm1 ronЯ!lt пконоnш- парт11за11н, в града се създn- 11111а рабоtата на Градс1,ата

защита нn потъIIнаnи·,е жизю· в Лнсковец под ръководсtво- чесю1 упадък на града, ntacoвa де n1режа от я1ацн 11 no>fat·a· партийна орrшшзацю1. След

ви 1111терес11 па трудещ111е се. то на Панайот Цn11Кев беше безработица 11 11зселване на 11n ч11, разпростраИ11ваха се 110311- nайк11 пинията на Парtияtа, Т)'си.1зы1 оr;1uват сво11тс с11ш1

ко,1ун11стиtе в Лнt'J.useц дей· образувана въстанн•1еска rpy- селеш1е10. Лозарството, което в11. Трудещите се в rрад:1 ?·я съу,tяваше да n1обшmз11ра за язпъп11ею1ето на про11зuод

uo участвуваха 11 8 .1uete стnч па. В престрелка с деветоюв беше основен по?шнък на хо· участвуваха в борбата на Пар снт1те на трудещите се, да r11 cтuemtte 11.,анове, за ноuн

ю, 8 Захарната фа 'i;н,ка през ските фаш11стк11 банди падна- рата, нападна в тежна криза. тията за скъсване с X\IT.'te· nднгне 11а борба за осъществ11 поспш:еюtя 11 ,юбедн. за още

1919 r., чиftто работн11Ц11 се xn убнтп Пa11aiio1 Цвикев - ilронзведеннята на .позарнr" р11стка Гер>tання, за прияте;;- пане на стро11те/111нте меро

11абираха от Гори? Uряхоnв- партиен ръковод1tтеп в Горна се изкупуваха на безцеmща ство и цружба със СССР. 11р11ятин, за изграждане на но· IIO·I·o,11я,i творческн устре?1

ца, Л,?сковец 11 Долна Оряхо- Оряхоа11ца, н Петър Цуцу•tа· 01 търговците. Особено екан- В борбатn прот1m фашнз,ш вия ншвот. 1<-ь.1 л·ьчезар11111е nъpxoue на

ntщn. нов - секретар на Ro?tcoмo· дапю1 фор•ш взе това оrраб Лвсковец даде дваiiсет уб11т11 В ус:?ош111та на социализма социа.1J1з,1а II ко,1у1111зм?.

ЕПЧО
СТАЙКОВ

Ллс?;овс?;ата nap•11ii1ш орпнш·
.шциn израсна в 1, uениа opr.t
11нза1?11я, със здравн ilpъз1;Jt с
1шрод11ше масп, с ра?11ообраа
1111 форщ1 на ruGo·,a. Се1'а тл
набрспва 900 •иепа. От т11,
6:-Ю ,u 11 гр.,да, а 270 в puflu·
на.

Партийната орrа11иза1,11я 11

Лясковец, вод?ша rеро11чнн
борб11 nъп фашисr?,оtо ••ниu-
ло f( DЯ!)На на TCЗII peno.'IJIO
цноющ традиц?ш, nocpeщ:i
своя,а I1е,десетrод11шшша 11

сбстанов1,а па крушш успехн
във вс11ч1ш об.11uсти иа пшво?
та. В чест на тазJI с.1а.инn аа·
та i.o,1y1111c·mтc 11 1рудещ11 re
се от града II райо11а n 11зuъ.1
неинс решсюmта. на Дсвс·1и,с
11ар1иен ?;онгрес II ЮJiск1ш
11псну,, ш1 ЦR па БRП с е11

ГОДИНИ НА ЗАКАЛКА И БОРБА
Год1111ите след погрома н.1

антифашисткото въстание от
.:ептемвр11 1923 r. 11 кървава·
та разправа на буржоазното
прави rс.1ство с ко,1у11исти н
работници ;\О 1934 ro:11111<1 :ad

."!ясковската партиtlна ор1'а1tи·
заu11я баха наиствна rо!tинн
,ш :iaнam<a II борба. През то-
на бурно дес<.vrилетие трудояа
ra гвардия на Ляс„овец в1,з
•1ъ11<а II онончателно 11алонш
своя авторитет и вщ1я1111е сре;1
11аселе1111ето от 1оз11 нpatl. flap
r11n1iaтa организация. коятn
\IIOta 11реа ,tного 11зпита1111:1
трудпостн и 11ево;111. r всню,
ноuа :1а;щ11а. с всяка успешно
осъшестuена аю1ня нзn11зашР
ПО·Здррuа. !IО·уверена в СИЛII

те си. R това ;1есст11.?ет11е тя
прегr,?1111ра с11л11те си. i;aбpn
нови }ошу:1с11 и взе. pC'JUИT?·

лен тласъ1; иаnред.
Ос0Сс110 ro11e)t11 трудностн

срt•щщ1х'1е по в'Ьзстаиоаява11е·
то на партunната орга1111защ1,1
·:1ед атентата през 1925 го,\.
llapr11ii1111111· сснрстар Дюю
('\1)орчев бе убит зnерСl(И. Хо·
рата, дор11 1ш)1)·1111с1·1пе. биха
11а11.1аше1111 11 трудно /\сшс дu
re срсща)IС, събнраме II вър·
шю1 активна 11арт111i11а 11абот1.
Ыноrо aJlt'\IHЧeн шнnо·, nоде·
шс тогава 11 самият Окр,,и,с11
ном11тс1· на Бl{П в 'l'ър1юn,,.
Сrрахъ? 11 ? жаснте от norpu·
ма бяха пра,шна щюrо от прс
дш11пс 11 11роrрес1шю1 работнн·

1щ 11 1111телиге11т11 да се затво·

рит u себе с,1 да се отдр1,п11аr

u r 11елсгал11а работа.
Но жнвот"Ьт напираше. У?·

рнваха нов!! с11п11, които ма,

нар н бавно, ю1аха призван11Р·
то да бъдат здравата основа.

Симо ТОПА.ЛОВ
върху ноято трябваше Лис·
ковската 11арт11r111а организ,,
,,ан да се изгражда зш,апред.

С;пед 1111терннрш1ето '111 npe,
1925 rоднна, през )1. юли бях
нуснат. За съжаление своб,1·
дата )!И беше са,10 за 2 Э
еС;!МИЦII, Ila 29 !01111 а? O'fHOIIO
бях хванат н веднаrа ?•е тнк·
наха в Софийския централен
.?атвор. За краткото време. кос
то бnх n Ллсноnец, :1111 fiPшc
възложе110 ;1а помогна за по·
r:ързото в'Ь·1стюювяване на
партийната ,. ио:\tСО:\10.rtскат.1
орrаm1зация.

Въпреки 1rас1ъ11и;1ата общ"
уплаха. нашата партиi\на <>р·

ганнJация се оиопити и ?;i
1;ратко време вдезс в ра>1кн
те на нор,?а.1н11я органнзациn
нен и,ивот. Това даде въз,1ож
ност наш представите,, ;ta взе
,1с участие п учредителния
l<OIIГPCC на P1\IC В Соф11н
11pe:i 1927 г. Делегат бе и;?-
бран от !lяс,;опец II на учреж
даването на НРПС. Наред r
т()un ':1')м .,егалната ра6от1-1и·
чес1,а партия бе изградена 11

таnна ор1'а1111за1111я на ко,1;?1иr
r11чес1<ата партия. Вщ?nннст<>
на комуннстнте бе вече зна
•11пе.1но нараснало, защото в
11абоо11тс 11рез 1928 год1111а r'a
ботнi,чесната партня участву
,ш o·r .Желез1111я G.,он" и en?
чели около 100 гласа.

В ле'!'Инте д1111 на 1929 re
.шна се зав'Ьриах от е)шrра
цнн. но пол1щш1та бе впяз11а

11 д11р11тс ,щ II CJteд 4 д\П\ от
np11cт11ra11ero ,111 в София.
тъкмо когато l'l])anex опит ;ti>

се свържа с ЦН на БКП и по-
луча задачи. )te хвю?аха. Бнх
1111rерннран в гр. Лясковец .

като ,1е задължиха да се рdз
,шева,? 13 общината всяка ве·
•1ер. Малко по-късно успях
да се св'Ьржа с другари о г
l\еитра111111я комитет и пол 1

чих първите задачи.
Какви бяха те·1 !lali·нanpe,t

трябваше да помогна .да с,,
;•крепи 11арт111\11ата орга1111З'1·
цня. Др;тата зада•ш беше да
11абслеша хора за Окръжни;1
шшиrет 11а БHII. тъй нато бР
,решено сс?.ретарят па 1юш1т1•
та n Търново да се 01е1111 па-
ради пасивнос rта му. НО\111
тетът I1очт11 не развиваше 1111

наква дейност. 13същност ov·
I'aJIIIЗOЦIIIITC В 01<ръrа patioт?·
ха някак си сю10с11нднкално
11 11зо.шра110. Ведуща орrанн
заш1я по това вре'1е беше
:?nсковската със секретар (,\о·

,ш Ненов. ,юято наброявашr
вече 30 ;1уш11 11 ю1аше реднн.?
IIOJIOЖIITCЛHII проявления

J/яс1ювск11те 1<ому11нсти ус·
nеш110 Се справиха със зад.r.·
чата чрез профсъюзите ца СР

шrаснра вестн111< .РаЕотни•?ес·
ко депо". Нашата оргаm1зашт
водеше успешна разоб.111ч11тсл
на борба срещу 11ав'Ьд11;111те ,,

спе11улантн ·- търгов1,н, ко11
то станаха особено .\lного 110

нреые на световната ю<0110,111·
•1еска крнза. запо•111ала лрс1
1928 година.

Реши се Окръж11илт ко.ш•·
тет на БИЛ ,1а се 11ар11ча Г.
Оряховсю1 ОЩУЬЖеll КО;\IНТСТ,

но ссдапнщето ,1у ;i.a бъде 11

Л11с1<овец, тъй като парт1111на·
,а орга1111зац1111 беше 11аn-здрnва

8 НА СТРАНИЦА ТРЕТА

терор в продъ. , ,е11пс на .1ue ,J.e·

t IIL1c,ШI Kb!I 1911 r. ,,, !\)!Ill
t.,11чeCliaI? ПU1JТ11Я ШIUШt.: U rp11.i, t

?n;:i,111тc. е · оран .зср1ш, 11J11нт 1-

JШ 11 1 u.·сш1 u GopU" J ч tc..i. one н
pC)lCHCTII, нuтруn .] ..1ы Ji.1.C 1\:11

unnт и nзр111 Шltil р uoтu. np ш
.шm1 upea cypouaт;i щко.1u 11.1

?нтнфа.шнстн та бopU.i, 11011 \; 111

. o)fiCCtnc110 персю 11.?тс:.1а11 • 1 1·

[ 1 ,ШЦCIICIIIIT ) ·?СТ-ЬЦ/1 11 U ы:
t! ШНСIЮнt.: ?J.T, Opll. 11 pt 1Jl1'1 ti

IC 11,шха )'I:рС11нащ "? ?·· tJu
1tllll II UIICUKO Дl'CЦIIJl.lJJ р.111 I

CIIOUC, l<OIII< 11С11ре1. С I О n,
1.i.CXJ. cъ•1ynCTB1IC1.0, "'(J е ,о

11 11o;J.J;peпaтn н:? ,,,у;?.сщнн· се.
.ь.1агодuрс 11ft: 1 L I? .1, •'- 10-

•..1.nxn tt up n1 1„ 1р t uli1L.q,..i.i.111t1
bllTi.l ujp\l.- 11 µ'U )'-:1,Н,'Т „ .В.;J.11. ;i,,t.: t·
JJO 11 ш11нн .uнc..i?oтu ;?.1.111,1•.ш :.
?:оет'1 ое нuн-uсrри.т"" фu?:it.1 н ...

oopua1a, Ila .!..!. юш, Н141 r•. нr
•. ..:раст1;u. l С1 lШUIH аапо .lHU Р• ·
u01...uичcc1;u 1.u.1н'1 срещу вt.:.
.lJIIOIЛ ще (.:_ tJCTC Сы.:сrсю1
съюэ. Цh 11n ,1apr11n1.1
JJ.).,e?c: с по:1нn, i: 1.011н.1 Пt- .iOE,
Цft. arc.;, пuрtна н uсн•u.н н ..... ?н
сц1 пu1р11ош 11 '111т11фnn.. cтtt 1ы
Gopua npOIIJB фашнс ,:1Ш1il .., 1UCI
У 11ас 1\ J.1...нш1е: Х.1tr.1ернсты1 1uc.:
noдJ.p11, 1.он?о u,1xa 1.н.ущ.1).1 ш
СТ,а„'1Ва1.1 Jill II Л U,IXU нрс11ър11,.1....

.1н в бaati. :1а прсстънпат .., яuнш...

срещу Сьне.СJm I съю.;..•нuва
Цl{ на llupr11111u 11р11аова l'••"Ot·
11иц11те. се JЯШIIl', ll3fJOД11DT..t Шt"'
т?"IИl'енц?ш, nсн11К11 11ncт111t па-
трнотн нn pcw11т?1uu н c'!\1'"'.1.t
борба npor11u окупаторите. Jlяc
нoncI\ara rpu,.:.t·н"" nарпшн., uрrа-
ннзация прнстъпн u ·?11ага 1,ъ:н
НJП'Ьm1ею1е д11рс1.111n11тс 110 Ц\.;
н Hu. О1;ръ?1ш1ш 1-ш:чнrrт. Над. ..

il.fiПIDWITe r.?:р111ш111 ч.'JCJIOU? Н.

})Cl\1Ci1CTПTC се зn.tош1х,1 t: IICJP1
Шl сн.i11 за nрстш,рпnn11е в jJal-
uo де.,о д11ре?:т1w1пе 11а Цt, Пар
1111!11ата орr,11111зu1щп 1щ р "1 11

повсе:\lсст110 11.элсннваше днрскт,1
ыпе cpe;.t н?сс 1еш1сто. 3a!IOЧJI?
llЭГраЖД,ОНt 1'0 II.\ UC.lCl'u 11.1 боJI-
НИ групи. н с с. р '"' с J: о 1ю
W!OHHaTR бд at: 1Н Lf .1 П р fl 1-
]·IIITC 11.1ено с, сн TJ.IT тр=--··

д?щ.нт?...: се, fJ... ,1 .t

11

?а ,;UJ.O&o.aяr...111... . .. , раст,1щ1·тс
11ущд1t нн c1?nput11n11тc...•111oтu дnи-
iI\(ШПС, na ПРС:'\1Шlt.?ш1е 8 11 IС-
ГUЩ!ОСТ друrnри от кnар111р11 яро
,1ono.1c·i'o1t?, сб t.:, :ю, ооспр, tL,t
1'1CitIШ?-'1CIПII II Д,). Нсобхо..111 IO

беше сь1цо • ш?'l да се нэаш·..?.
nо.111т11чеr:1.ат... 11 орга.1шзuторскu
1а puGoтa 11а Парпшта 11 РМС
пере??. НйС('.H?llHCTO.

Пе11а1ът беше 1ощпо оръ;ы?с
n ръцете на градената парtнiiна
орrан11зац?11. 'ipe;i разпростра11:1
вонето на парtнiiння орга11 п.
,.Раt]uтн11чсс1ю дс?о", пuз111.ш1е
1ш Цfi 11 н.1 Окръ;ншrn 1;0,1н·rur,
а тщш също чрс.J нс..1сга?11шт1•
01tръ,ю111 RC<.;ILl'tl1t .. !Насовю;'"
„Борба·' 11 .flар1113аш.н с? paJ
ясняваше по.1нтшшта 1ш Ilc;,prшt
та, nporpa;\tara па Отсчеtr1 .111ш1
фро111 н зn?nчнтс за n,)-Jiй 1 сы11

8 НА СТРАНИЦА ТРЕТА



В ИА ЯХА
соц'lu.lк,,ст,,?,?до• '0.???'0.":8.","",",.3eAX?.!?·;?;?t!I??:??J::A 0·:???·;E???ft?g:::??ДВ пкг ТО на вл

· дързкава влиянпего 113 'Г• НЧО Чифудов Енчо },;pu•JJ,OD, иаСН.1 11 'оu:;;,р?,:???8'ц?н??п:;11 ?аз,?????р:;,??'е'.?<??то ,щi;c11,,;d f,;J:т?'';;;p;:?, ·?1?????ы??в?;?:_;? още 'по-;о.1?аш. Р?д11?1? ??:;en "н11pniaron,. 11?:ш rf.??1·1е?iо????т:Оля:::0 ??·,???
1 ' ·

пр \1 пое I ното 1,ес шле rн
,,, Pu нашата партия след поината растяха с всеки

ров Стефан Шиков JI ет .,;> ,
11а)·•п111п сс.; шпзъи,

•
с

. ·r ?. ""'"' п pauu111 те .
н Ти стана масова партия. В нашия град ос

?едiште трима не съм сигурен.
.. с

n11pac·?11r;i:??.11?1pi.cC;? ь?с1?!:; ?:;.::????т ;? паш :r.i п?р111л, минат
.1?"?" апосто ш. "" социализма се явиха " дР)' .

'нартиi\нш1т иозштет 11,,н,ше ааседапии: във връз1ба
а

u
Б ,·11п I онrрсс ' вси Т11ър б. вър11а."11111т се от Русия през войната в подготовката 11а органнэационнитв " просветни съ р .

Д11>111т1,р Бла, оез. След уз.?уд11;.111с .
. започва ги, шп? ., е,,,,а Х него Рашев които идва като те-

ння строilваие на публ11ч1111 събрапия, във връзка с
ос110о:1 апето 11.i Партпягс през 1601 голинэ

, т 1914 r I рад Р · Р •
се , У

угарв re пр: еманв 110 11ов11
да 11? 111" аесишп .,Работшu;", парти шu 11з?а1111е о

сен соц1ш.111ст. Постепенно броят на социалпстнто
Пет чесгите арестувашш на др ,

. ilapт,;:i?a в страната
Ш92 г От идеите па Партипта се уь.ш ш ". 11nш.1.'."Т с? увеличава: Димо Кьорчев -- работник, Д11?1111ър

ар членове: във nръз1ш с акции н\ общ еъвегнпци: по-
грашдвиин Енчо Бонев Гандов, .ноi то с?.ьр:звn,,::·г','.вот? pou - - Франсето -- шивач, Хр11с10 Матров - печат • - избори - парламентарнп " з

1·
.

така ?ъщо
с11 С'Ьс социаеисшчесното ДВIIШС!JШС. Тон по ""

. JVl11xa11.1 i\lyx.,oa - студент, Нннола Голкочев - рабог случай празнуването на Първи ма t " пр .•
, асъ;шш;1еш1-

стпечатв,л: о ,,., ,.ес 11:;а II другите .1:ар?ш 1111
11_:1д?? 11111· Байчо Бъчваров -- обущар, Стефан Ма•шнов -

във връзка с абониранего на членовете I .111111. Саед решеинсц, "' Партнпта през !U_UЗ г
дс"?,1? ш11?ач Димитър Ковачев -. дърводелец, Месно Мъсев

ците н11 за партшiн:?та преса. , бразопа
чествхва пра 111, !>Т 11u труда - Първи Jail, TOI •

сч:де111· 11 други. Под аяппнието па Партията II аги Формата 113 партийната ни пр_освста ue са?100Р.1б.от1ш,1ьрв1iпт в r до нп, коию, 11а1:?1че11 с червепа :•?:па,СJ? тацията ,; тези соц11а:111ст11 " снмпатиэапги с.,сд рсзмя
ннето - чрез четене 11а парлшинтс.' рганн "в,urоен

,?щ11фест11,. 11дс111с на соц11аm1з?1а, п_орад1?
.•:;???о вал Ila на ,шс:ш" нш:0.11<0 срещи поотделно реш11хм?#?д8 чески вес111111<", ,.Ново врем з"...брошл>ат??а??

11 ?ру,11.
спечелва ироавнщсто „Чучулигата . Тон с • У раэуваме в града щ, партиина ор1·аю1зац11я_ на

18 „Що е социаяизъпт 11 има лн_ гои поч_в,а
i{J -чавашэ }·era

и IV ионгрес на Пвргнята в Габрово през 1897 г. - тес1111 социалисти. Това стана през n1. де1,с,шр11 19
·• В просвr.т1111те партныш съ11ра11ю1 се ; па тшi-

Прсз тозн пер11од, а още повече 11рез nъриото
_
де· rод11на, в ,10.,1ещсн11ето но цър1<в11:а „Св. Д?шнтър .

nът II програмата 11а Парт11л1а. В _пубm1.:.1111те
с ?е за

сет11.1ен1е па 11aiu11n вс.1:, с 1шпнта.'Dtст11(1ес.tоiо р.а.• 011.. Ту1< ло:10:1.11х?1с ос11ов11те llu п.1рт111111ата прr?ш1зац11я
нн събрашщ устро11оаш1 във връ.;ка с н?о6нт

,;те Y'I·
"·от1111 есна 01.0 ,0 , , "' ш11 Избра се 11ар111си 1,ом11!ет от пет друга

позr?авах•?е с политшшта на Паршята в 11з ори · "

тнс 11а стр.ш11та растеше II у?;релвошс II p.u
.
' .. ' · " · х Ра "

по?о·1<-·1111е зр
13 i:?acu. В кmrrnтn с.н „Що е соцш1„111зъ1н .1 ,,на .ш тон рн. до nо:1Кото си СПО!\IUШ\1, В него n.rшзaxn: рнсто реждення, вътрешното 11 ;неn;ду11арод110 • ' L ,работю1чес1<ото wen - парт11ен сс1<ретар, 11 членове Д11n10 Ньорчев,

СССР с празнуването ua Първ11 n1ail И други. ..

nо?шп у н?с„ Д. Б.,nroen дош?знnwе, 11с
,,.,. д к 8 .1ев , · r о лховнца Панаиот

11 сошщ.шсшчсско,о ;1в11:?;синс ,шат почва за раз . Jlloc1<0 i\1, сео Н111,о.1а Голкочев II шштър о n• ·
Оратори са ндвалн от орна р .

Н
TIIC II страllата 1111. В споровете с рсфорщ1с111те II общо Състави с; Ji 0иеобход11.1111лт прото1<ол от Хрнсто Рашев,

Цоllкев II Борис Богданов, от В. Търново - 11;оладе..?,?нте. Енчо Боllсв е би., 113 странаы на Б;1аrоео 1:ойто пишеше чеп11во II разбрано. Нdтоварн се дру·
Габровски. Сотпр Бран1<ов, Васн.ч Маnрнков, от у?ес "ЗРНСilСТите. с.,е, р;,зцеп.?сннето 11рез 1903 год,1110 rap nт паршilната 1111 орrан11зац11л в с1:оро npen1e да _ А.че1<савдър Атанасов, Найден_ Ниров, Георги ;{01.?,:ато СТ)'дент II дР)'Г наш съграацз1111и - Първан се с11абд11 •1 с печат. Определиха се и •mе11с1,ите внос-
шев II от София _ Христо Каuа1<'111ев, Васил олаГерда:ш:ов, става 11,с.?едсвnтс., на т.сш?rс социа:шстн. ю1 за парт11?н11те •1:1еиове, ..1<011то блха n111н11ni:1ш111 в ду ров.' Васил Мулетаров II други.

,
3111пш1ето на Пар111>1та растеше от rодш?а на го xn на nартн11н11я уснш, 1:011то бе четен, 11 r;1,зпр11ет. В

Заедно с партнiiш1те ч.че11ове II иаш11те съ?шwлс·ДtШJ n псоб 110 сред ?1.,адата ра6от1шчес1щ 1•.1Jca II за ci.opo вре?rе след тпва се нае II парт11111шят ни 1,луб
еха с враговете на народа. Таю,ва блха:llаят, 1111стuото. Ton? в.,11лн,?е порасна още повече през вторият е:r.µн, от ?:ъщата на Тошо Бързаков. д,шо Ньор

???? ???-;1<ов 1<азвахме му „Дядо Ива11" - наii-раз11 с.,сд Първата свсrоnна воliна. Геро11чиата II саnrоотвер чсв бе определен за 1<ас11ер, а I\Ioc1,o Мъсев - за за
палеиllят агитатор n паша полза, който ж11вееше в .,ia

тена <!о?ба nu тесн11те соцна.111ст11 прот11в J1011арх11з?1?: веждащ просвешта.
. халата Cn Атанас" Гаш, Мънrов _ от махалата „Св.

бур>,,оаз,ште ,:отер1ш II соц1111.1шов11ю1сппе, про111в no,, В с1<оро .чреме броят иа членовете на паr,т11i111ата
Bac11J"

"
д;,nнпър Козарката от >Jахала „en. Диоштър".иnта, снъпотняrа II г.,ада спсчел11 сър1щта 11u рабо11111 орrаинзацш, се у?в,ш и през 1919 r. вече бяха ч.,•ио

д
· •

Моско МЪСЕВ
цнте II се.,я?щте. л с.1ед Ве.?1шата 01;тсо1вр11iiска со- ue II другарите: Hнкo)Jaii Несторов, Ганчо Шабанаr,он, 11 pyr1t, ?=L t 64 t!ftit, Sм1 & f:fftZ:""'.i:$1\CI;;..;.;..___.=_..._,.

и досега Ila средните ПОl<ОJ1е1шя ЛЯСКОП·
ЧUЫI J.,1 (;t.: <.;.'Lf.,.) .&..d, .....? :н?....,....?· Ci..lp1t,1?1tT?
у.111•.1,11 1щ J,Я<hu1<0Ц ще се ?1ерие '" ,1 !!ър
щш 1 CJ)J,.\ЖllliOB t;ДliH от hut1-cтnpн е НО·
;113-·ннсrн в I"pi.tдa, скрu:н?п, тих, твърд, шнво
o.1J1.L{er?ope11нe на co.u_11,1.1иc1ичi.:.(:J-iH1 ? нц?и
в наш11я ьpail.

!11,puau 1?рдж111<ов ? роден па I сс11-
,еш1р11 1878 година. Още нато учеш1н във
Hf,IIШ01'Ьpl\OB?li3Til ГIOIИHЗIIJ! попада ll.lД
в.ш,шн<:то ш1 Дыш,тър .ЬJ1аrоев и анrиnн.о
се вк.,rочва в ?1.11адеж1:ото соцналнст1111есJ..о
,.1,nн;?;ение.

Прс? 190;j rод11на тoii постъпва II редове-
те на Пuртинта на тесните социа.1истн. Оr
тогава до последния с11 дъх неотклонно слу-
аш на нар1нлтd н Hu?u;\o:1. ?i.l un1нa:sнoro :'11.\'учасшс в рс110.1нщ110Н11юе бор1J11 е гонен,
.lpCCl.}"!:DH, JШJ1.lШ3Hpu11, но нито за :ttJIГ }!.;! от-
сгьпва or своите ко!'!1уш1сr11чt.схи убежде-
ннл.

През 1920 rод11иа под негово ръ1<оводство
парт11й11ата п но?1со,10.1с1<ата орrанизац11я спс
чс.1ваr нзборнт? 11 ycTЩIUBJ-IВdf влuстта на
о1lлс1юnс.ашта nо:нуш1, която управ„1ява грададевет ыесеца,

ПреJ 1&31 год1111а се нзграж;щ Онръже11
,:?,111тет иа Работш,ческата партия със Се·
да.111ще Горна Ор11хов11ца. Първан Герджи-J:ов е В1\.11очен в 11ero .нато заоеж,1,ащ отдел"Аr11тацня н пропаганда''. ПостоЯJIНО и неу-морно обш.а.111 селата в Горноорпховска оно.1ня, като просежда събранип, създаоа 11yi;pcnвa парrнiilште орrаи11зац1111.

Преа годините 11а 11aii-;;:ecroкa фаш11ст1<:ореанщщ август 1944 r., в Jl:?с,ювец се съ.1дава иелеrа.1е11 отечестве11офро11товс1<н н?nштеr II Първан Гердшнков е един от неrовнrе )·11ре;.t11те.111. РuUотн ш,п1вJ10 за у1.;·репване на народното ед11иство ,1е;1щу ко-
,1у1111ст11, зс?1сде..1ци, соцна.111ст11 и .1pyr11 проrрес11в1111 ГР)'ПII в борбата с а1011архо-фг-шнз!'ltа.

На Дсnеш септе,шр11 19-14 r. Ece,ia дcii·
110 )·частне в 1·1<рспва11ето на наро;uштив.1асr, заст::tвu Ji?Ч?.10 на Отечествешшфронт II рабо rн 11епре1<ъс11ато за неговотоединство II аuтор11тет. Постопuно е 11зб11ра11за съветшп, 1;ъ,1 ГНС 11 дъ.1гн 1одшш е G11.1•1лен 11а 11зоълl(о,ш. По пред.1ожеп11е на ЦК11а Паршята е 11зд11r11ат за народен прец-став11rе.1. Пред11 11 с.1ед Девети септе,?uр11той е ч.1е11 11а О1:ръ:?:н1щ но". тет на Пар-тнята.

Със своята 11еу,1ориа деiшост за у1,репса·не на 11аро;u1ото ед1111ство, с .1юбсвта сн 1<ъ 1тр)·доо11те хора и род11ш1 град II свонтаCRPO:\tHOCT В .1JfЧHJIЯ :а.нвот TOii бе В?'ЬХНО-вяващ пр1шер за ос11ч1ш отечественофро11rоnци в Gорбата 11,i за по-нататъшен ра?uв•·т11а с?;ъпата "'' Родшщ.

Мн, :шrа н сега' C•t 1·0 спо:шшт поОО.ТJн.·r
1. с 1ц .ооб???зна брvдичка. З:1 нсrо се ;;11..1.:;шс, \' с1 1tиr:;шст н ..:о:-lуJшст n ... 11с;.;uпо.11-неш1 1:pc.,1e.uu.

?п?Аu .l андов е ро?ен на 26 J!Oi.:JI;:.pн 1{...?.,'"о,?ыш II е еднн от nървнтс соцнз:шt.тп 1щс.а?,10 n алс1.;ощщ, но н n цл.?а1а cror.11??-??a.1 е в 1.нднйно учи.111ще, Пое..-,? в ?лат.1р:.ца з.1оъ,:шва се;,,:,1н 1\-.ТI«с. Прн честнте с11n1,,сt..:щсш1я на Ве..1111ю 'fъpJioвo (;? сбдижааас 11111,0.,а Габровсы1 вид,n 11ропага11да.'lCp 1.(.а СОЦИ3.'JНt.:· .1 !'СЫIТе IIДC.11 no оиов:зllpcnie. С..1ед това се &апознuоа II сб11шliааас патр11арха на соц11ат1зn1а у нас II на Ба,1-1.а..с,,11я ;.о.1уос,ров - .Ц1J1штър Благоев.В дo>Ju на Енчо l'айдов в Jlяскоьец се сьо11-рат 11щ:рсдн11 .авн. На шя срещ11 се разrоваря за сощы.111зъа1 11 неrовио пропаrа11д11ране )' 11ас. В r?vll срещи II беседи е uзenia.,у•1астпе II Диntитър Блаr-оев.
По-l(ъс110 .t.н„о 1 щ,дов прещшава 1;ъ,11uра1<т11чесю, де.1а. На 11ero му е възложенаотговорна зада•1а - да отиде II донара отШумен съв .Ье.111ко 1'ър11ово първата соц11а

..·шсп1чсс1;а печатн1щn, необходима за 11здаванс·,о па партнйннте органи: веспшк ,.Дру-гар", en . .,Ново вре:11е" 11 други. Натоваренана биво.,-сна I\0„'1:t, 11ечатннцнта CJ 'IDa успешио до?.арана от Енчо Гаiщuв във Вел111<0Търново. С,1ед това с liOH и 1,аруца той об111iа.1я се.1ищата иа Търиовсющ 1<paii, за даразпространява со1111ш111сr11,.,с1штс вестн11ц11и сnнсання, изнася ;ш1ожесrво беседи II скаашr пред снмпа1изантн II съ!\111wленици на ct.>
ц1 :1.1нt.1пческото дв11п,си11е. Ьзел е у•1ас1нев .1ър11осската соц11а.111с111чсска сб11р1<а, състоя.,а се в .,озето на Нино.1а ГМровсю1, ?.олто по,11·отв11 Учред11тел1шл конгрес на Е ,11а Uуз;??·;1н.а. Според 11яно11, тott е uзe;i участне II n Буз:?у,1жu11с1шл 1,оигрес.Rorarn над Лясновс1<ата община 11рез фе1;руарн 1920 rод1111а се развя.?,, черве11ото з?н,ic, Енчо Гаiiдов е избран за поп1ощюш-н:,1ст на Нс?1уиата. При ед110 nосещещ,е иа,Iнсноnсц, цар Бор11с Кобурrотс1i11 запита.?Енчо Гц_.iдон: , . .Когато доi:деiР 11n в„1асr вие,,;о,?уш1стнте, аз 1.а1м.в ще бъда?", Гаiiдовдосrош10 :\1у oтroi;opн:r: ,.udиnuvвeн гражда-111111!''

Ja сnоята деii11сст иа пр?паrандатор, деяте..,- Шl HO:\-IYHIIC1'HЧCClfOTO двншенне в Лясиовец п Търновсшщ 1<paii Енчо Гаiiдоо много?.;ратно е арестуван, 11шшв11з11рщ1, съден. Но1111що не бе в състояние да сло,111 с11ш1те 11во:t::та ?1у, и11що ие ,?о;ка да пю1ра•111 11еrо·ва1 а вяра в nо:.1?·ниэ?1а.
Дя;?о Енчn JТОаашя 11а в11д11 изгрева насвоя 11деал. Той посрещна победата 11а Дeut·тн ccп-re1'11up11 J.9· ...ч .1u.цн1ш 1<..1 _0 дълrооча?:-ван иеот,1ене11 ден. Почина през 1945 rо-д1111а.

ЖИВОТЪТ В ПАРТИЙНИЯ
КЛУБ - 1918 ГОДИНА

Тuщ1, Ii0L'10 сега ,1е uь.шу-
на най-',но:\> u r онова ,нре,tе.
ta в?·Jеvн1с ла, п?1,арщщ ь
1-i.Iytia J ,а I tat> iHЛI ..l. 'l'a.•,t d.J
ч.\ВС1'В)вах :НiJ.J\ у мене се НJЯ·
СJ1Ннах,1. нъ.. 1рос,tте оиоло ,1ei1\
дуна:1?<),11щ обстановна, оrю·
.10 ПО."НЦ\СШJСТО у нас,
<лю:?о !1щ?тята, Съветск11я с·;
Ю3 1 т. н. Аз оях един 01' .,1Н<,
roro :осс.тнтелн. Венка в?чер
ь-:1:, .1,т беше nре.1ълнен. Tci?11
дР. Т. J,ъ,;\ешюu правеше на·
фс, чай, <Продаваше сла.щи.
,,о.\решдаше ш1у(а, ч1ш1лвн ra
и <mбтютената. Нечерите нре-
)Шнаваха n разговори, сrюро
ue. •1еrене аа кннг11 и други.Всяка седщща ю?аше cкaJHd.
беседа 11.111 реферат. I'py1:a
от добре нодrотвени изна-
сяха таннва беседн. H;Ш()II
път посетите.,ите биваха rол-
I<Ова JШoro, че се нала1-а•111·
бесед? ra да се изнася от ,,а„
nона. В просветните форми нн
nарти?iиата организация JJЫIO·
водсrвото бе привл,шло к"Т')
проnагаиднсти другарите П•,,р
пан Гер;\шиков, Тодор Jlynoв.
Петър Нара)111нчев, М11хаи.1
Д11)1ов 1\Jух.?ов, Енчо Пш1d1iu·
тов Нрачков, l\,locнn Мъсеа 11
дру?н. Често идеха и другари-
те Пuнаi!от Цвинев ?• Борис
Богданов. Винаги завърш 1ах-
)1е с пеСШ1 и от тях 11епре?1е11
но с „Работн11•1есю1 >tapw · or
Георги Кирков. От клуба !ШР
се разот11еах)1е с ·позише1ю са
),очувствие, окрилени. Та,.1
11ежду нас нмаше другарстоо.
ние се сnлотяваю1е още 11n •

здраво, учехме се на па_ртиi!п11
добродете.111. Спомнщ1 си, ·и
nе;,нъж, tюrато доiiде 11олиuил.
не можа да )ШНе през наш.н?
ред1щ11, за да в.чезе в клуба.

В ледалеч1rnте дни са,ю;юй-
налт теа1'ра.,ея 1<оле1,т1111
„Нарл Маркс" провеждаше свои
те репет11ции. Тук участвува-
ха Христо Ив. Рашев. Нико.1:?
Нрънзов. Боrо,1ил Енчев r11 ,\
дов. И?ван Тонев Нъделков, [ е
ор:·н Дечев :\!11хлов, Иван Д11·
)IOB Стратев. Антон Габровч,1
нина. Евдокия Нннолова Н"'о·
цър1<сва. сестрите Димна н
Стефа11ка Ст. Мечкови. Зафkр
Jirt Банова (по мъж PaшedaJ,
Надежда Ц. Воl!ннкова, Пор-
;щ1ша Дю,. Напнилова, Ит,,1
Нрачков, Дю,ка Д. Бъчваро-
ва и др. Значителна помощ
на този колектив оказв1ше
Моско Нико.1ов Слабаков. Рг-

Рисунка: Енчо ДОЧЕВ
ботил през време на войн;?та
във войнишка театра,ша тр;•·
па. тоr1 щ?аше rолю, опиr в
театрал11ото 11жуство II вз?)lа·
we живо участие в репетню,11-
те на 1<олентнва. Негово ,1е:,о
беше декизирането на уча:тн.i
ците в пиесата н денори:ннс·
то на сцената. Той ·винаги прндружаваше театъра в и ьъ.1от града.

'Геатра:?ният KOЛCKTIIB „ Нар:1i\!аркс" даваше театрални пр, ,1став.1ения и в бл11з1<ите с?.• ·1- Д?;агищово, Добри длл, Но-
заревец, Арбанаси. Нашите 1 ?атраднн представления. конт·,
се 11одrотвяха в нлуба. л11тер.1турните забави и увеселен11я
се посрещаха с интерес и );а-
ссаю от трудещ11те се и жа1
ваха го.1ямо 11деолоr11чесно вт1яиие върху посет11тет1ге. То1,,вбесяваше· ?1естната буржо;,-зия.

Другарите Илия П. Нпач·ков. който отлично свир?ше
на флейта. и Бого?111.1 Енчеu
Гаiiдов - на кавал, учас?-вуваха в л11тературннте ззба·
ви.

Все?ш четвъртън 11 кл1G?под техническото рънuводспю
на ?lарин Пъргов г11)1настн
ческото дружество провенrда·
we своите упращнения. Тов;,.дружество взе)1аше участиенай-вече в литературните uс-
черн, ноито давахме в читал•1·щето II в уnеселенията на.1

града - 11а Петропавловс,ш,1
манастнр. Игрите, нонто 11з1ш-
слше дружесr1ю,о. ние 11ю?и
рах)1е нз пашите списания II ги
заучавах)1е, а псня1<ога II са,ш
си сr„10бявах:?.1е такива. Н:сНО
напрю,ер у11ражнен11сто ,.,-J,ътва ...

К1убът на Партнлта ст,,,?:1
средище на ну.1rурно-по:1ит11·
чесиия аа-rвот в 1·рада II r?.m
сnо:?-.югна :?-.1ного за yв?1;-tчatIL
11а трудещите се. Особено
с11лно дсl1ствуваха вечернте,
нонrо партийната орrа?1изацн.1
даваше за граж,1аи11те. Ila тм1вечери-забави проrра??ата CJнзнаслше от 061111нове1111те ч.1е
11ове-сю10деliц11. Създаваше ,·е
др?·жеска апюсфера, в 1<ояrо
се срещаха хора с ед11а1<в11
съдби, с ед11акв11 разбнранн:1
и идеали.

На доверието на трудещн·,е
се партийната орrа1111зиц11л ,,,..
rонаряше с още по-го.1щ10 .:io·
верне, с още :ю-rо.1я?1а р?бо·та за тяхното спече:?ване. ·rо-
ва ·наf1:·сн.1110 се прояви въ:1
вре?1ето, ,юrато Парrи.тr J•rрез Но?1у11ата взе общинат,1
в своите ръце.

'Гази 3,,рава връзliа на ·rщ,.
тнйната организация с тру:[е4
щнте се и11коrа не пасна. Вър
ху нея се градr ха и с.1едвd!!р
те ус1:ехн на Партията
през вснчкнте вре 11е11а
днес.

ГпъРвияТ\

I

СЕКРЕТАР

1

I

Роден е иа авrус г
1892 rодш,а. Баща му дъ.-1
ги l'Оди1111 е би.1 градинао
в Рус11я. Та), Христо по.л!
шава маркснчеСI<II 1<ръ;коц11
изучава борбата. конто nu
1111 ко?1у11истическата паµ
т11я против царнз)1а. по)1ещ,1
щпе и фабри1<ант11те.

През 1911 r. се завр'h·
ща в България. Участвув?
във войната против Турцю1

Сле.1

I

I

I

I

I

и е ранен два пъти.
осем?1есечно лекуване о r-
ново е на фронта. Та"

дейиос1·

I

разв11ва а1<т11вна
cp?;i noiicкaтa 1<ато разяr.
нява ча войн11цнте причи1111к за войната. През HJ16
rо;щна остава на рабо,а
в rp. Дебър, l\lакедоиня. Н
него се офор?,ят още по-яр-
ко 1ю:'.1уннстнчес1,ите и;tеи.
П"бедата на Ве.1ю<ата ок·
то..,врийска рево.1юцня пое
рсща с възторг и 11адеж.13

През 1918 ro,11111a Хри-
сто Рашев става се1<рета1J
на партийната организаuн 1

в Лясковс11. /(ORTO paЗRIIR.i
тресиава дейност. ПроRРЖ·
па пуб:шчнн събрап11я. ттu.1
негово ръноводство се 11:.

насят лшщин, реферати. ус
тройват се забави. вечери•,
ии, :на но11rо се пеят 1,

деклащ1рат рево.sюц1юш1,1
стихове II песни. разПN·
странлват весrnшщ 11 ('р"
щ\ р11, подrоrвят и изпц?т
n.иеси.

Преследван от по.11щ11ята
Христо Рашев, заедно с1,с
се)1еllството с11, се 11per.e:1·
ва в 1·р. Русе. В дома му
не веднъж са отся.:rа:ш не
:1сrалнн отговорни другар 1.

По.111ц11ята и ту1< ro npec·
:?едва и той се уста11ов11ва
в гр. Ло)t. Залавя се дз
работи с градинарство. Би.,
е парт11ен отrоворш?; за 11·1.,о

ви район
През 1925 го;111иа Рашев

е осъден на с?rърт. Нанто
nрн следствието, така 11 "
;,атвора 11реда1111ят ному·
1111ст се държи мъжествено.
Следват три последовате.111.1
а,шнстнн 11 <В 1927 ro.11111,
е освободен. l\Iaнap II с раз
бито здраве. той не престз
ва да работи за 11е:1ото на
Парт11ята.

Ila 7 я11уар11 1930 ГО,N
11? с.1ед полу1пош в до)?а
,1у по.,ицнята хвър.1я бо)t·
ба. Ныцата е разруше113.
но но една щаст:,нвJ случа?
ност, петч.1е1111ото ,1у ce)ter·.
ство остава незасе.'нато.

Ila Девети септе,шр?
1944 година в гр. Русе
Христо Рашев участвува ii
аавзе.11ането на в„1астта.
C:ie;1 проды1ж11тел110 бо.10-
дува11е, тoii ущ1ра на 6 но-
с,1вр11 1949 година.

Хрнсто,?ир РАШЕВ
В Н?'1шя ?·ри,.•lясковс•, пр?,111 оспое,н.• 1rто на парт11iiна1·а ю1 oµra,r1зaц11n ,ta 1.,pr,1,1(TC'CHII t·о?нз:а1l ? щ. ;ю1 ru cтt.U, .:t. 11 н;, 1r на

L .)!Н r )?tша. пра )i1 з""" го ни II рна ,ши ;1рс,с оµrа1111знра110 Извесrшт: 1·,."· а 1111 те··
1111 соцщ. нс111 11 •,рван Гсрд:ю.к, в. Е11чо Б"нС&, Hu?IJЧt.:.: ОЩС ?Ч)Чу.ШГ'11u Н Дi))I'И, HlnJl'iCiнr ,. Ч pncJ 1 •.ен.11. С·"' Д.I: Iii" u JIЗ гр,?-
111. с.,.:,·'ш:'!?пе t J г?зда Де;, C''l: р_ 1ллт поiJШH ..;J 3J".1Чf" HC1.j }l.l пъ,.:ш ?raj I· ЛtJC?l?lq r•,?вна 111 u iь.ru..1111.:10 ст,t;!,1 орrаш11нра

1 о HJr прсд1i лр._ JН11ч·с1 из rрадд с1.· раз.1с
1 .•xu п: .т 1Нтr ни о. Цli 1:а. П.1рт11лта. атана също JT Окр ol,,,. !JI II О110.111Rсюш HOMI!·тст познЕ ; .1ак тн 11 1<арикатур11. Наш,,
.1 д 1 ?Р \, нето ?lатров, псча1аrс.ш ра-ш1r1... ? 11 • ure ГJilfЖcЭ.Ta да нн rн 1.uста JIJ,\r1. 11) ._цс с? сре,1 rr'" .цан11тс да ВJема,,. • .с е самото пра .. 1 •. Рано с; тр1111•·• .i . 1·1л Пърu11 м.1 ,. г;'упа опре,1е.1с1111

д?1.} rr PH·2:iТJ. :IНСТИ за ..,опяла на мястото З.ч санн с or .i..;J? "'t Jeтt.: нt. щ1r, ... :.1а. л,зн&.?,,.; 111?.11 11 lk, 111( 1урн. ПO.llf?l'Bax друr„р11r, .цсl If Я„а"' 111 onpeдCi HIITC „tCCTD. На у:ш..i.JTa., х ь:tu. о. освrн па])'iнйннтс ч 11. ..пв?. 11.-1с,а II съ l; вrr 6:шцн?е Н. ?шо1<о , ?, гар11 н?1н? ?тзru:С' ,ЛJ.oro домоч;1;щс ,tm.c:a-tf;cmr,rTdpJ,if В ....нчnч НQН.,ЧС?IН CJ• .)Зl'rfН ."Ie1 TII,с Сr">бнр:.ха пред nap- нйни11 л,·б. но1iто .о
. аш1 бе н,.,1 дюкт1а на Тод р Бързаков и

ы?ха.1а1а „Св. Дю1111ър". Та)1 чакаше 11 )1уJнната от извсстr.1пе наши :\1\'31Нiанти - ·
бъ.1rарС.:JШ циrаю1·лясновча1;и, :\iсжду ио'И10С\lаШе II наши ,1ругар11. 13 т1рс;?е:?ен11я час.ll<.11.acлo с :,JJ :.нтата. norcr.1яшc :-.tа?шфсстаципта из ,·рада, който се обина.1лше от кра11 „uнраl1. Аhr.ньиспt1е п;.юдuваха на rра>Н„iа1-:итс,на11з.1ез.1и по у.11щите, първо'1аiiсю1 вестющн,1ю.1_vчс!,П npc.J.1мp11rc:1110. пръска?:а хвърч:1-щ11 .111с Гli за Пързн >1ай и друга .111терзту-
f. -1 Ноrато не свнрешс Mj:JH!iaтa, опрс;tс.,еmi другари II I\J.>j rарн11 по.1с)1а,а оабот1111-ческите ,iapшone II пес11и „Да ;юiвей, ж11·.1сй труда· ...Интернацнона.,а· и раз1111 рус·,, раоотн11чсс .11 11?nесп11 пееш, Н маннфсс
т'-,;J,IU:1''- се бях;:? н?u?д:и:ш око.10 J 50 партнН1· ч tc<Jвc II с-ъчу ,•с rвешщ11. 13 обра:щов реда ;?не ?,щ...н·?а прс.::-.шнаваwс ,1а1111фест«щп11 ..i
11 праЗli\ Бансто на Пърnи ын. Това он?,,. :1.·жава:uе нзп.чашс>ште граждан11, защото вра·rовс1? .in .щрода аг11п:раха 11 п.1ашеха с
[щ ·111 11з?111сл11ц11 гражданството. Ра:::1р·в 1
Х.1 crpaXOTl'II за Г ,n· IIOPTO ЩЯ.10 -? 1 с? l
11 В резу.1tат ..а агитацнят, ш: 11'1ашс хо-
Р1.,, no11?10 на 1озн ден нз.111?1ахr 111Б1.;1 ·pa.1u
Спо)шям с11 с.1учаi1 с Па11ю Бу"ба.?ов. rюiiro
от11д? на ннв? чак в Бе1iс1<ата к;·р11г. о:.'"'·', JI), пров дr1111. ма, нфесrаuнн?а II о
ПР<' tlfJ B;"1i!!TO на Първн чаl? опровергаха тез1, .1ы:;11 иа буржоазията II nротившщите 11а

11aro;1a. Това се отрази през есента на 113борите, където 11махJ1е бJ1естяща победа.По същнл начин се отпразнува Първи?,ай и в 1920 година. Но този път )?анифес;-тацнпт" бе 110-ве.'lичrствсна. В редиците себяха наред11ли uколо 220 партийни ч11еноnе
11 съчуостuен11ци. llpeз тази година се бях

ПЪРВИ МАЙ

Пеню ХРУЛЕВ

побратимяваха с червеноар?:сйците, 1<011тов своето бо.1wинстыо бяха or А.юннр, ?lapoко и Тунис. Чуш1 .. !!нтер11ац11011а:1а" и .. ?lapсилезата", те наизк?чнха от гимназията ?t
се наредиха нран огр"дата да г.1е.1ат манн-
фестац11ята. Тогава друrаряr То,1ор Лупов,
зн&ещ френски. с? качи 11а един 01·рязан
бряст и на френски се обърна liЪM тнх среч проrнв вой11ата - за мир и против 1111-
1ервснц11ята n Съветсю,я съюз. Чуха се ръиол;шснання II когато :i?а1111ф?стац11ята продължи, НЪ:\t нас се ПРНСЪ('Д.Вr!ИХа HЯfi0.11IO души от тях. Посрещнати от Гор11ооряховск11те другарv начело с Панайот Цв11кев, Б:)·
р11с Боr-данов и др.. ние продъ.1ж11х?1е 11пред памстшша на Георги llз)111рл1н,11 \JШШфсстацнлта се 11зраз11 в м11т1111r, на ко1\то говори др. Цвиl(ев II други другар11. c.,e;i ?111тннrа бпх?1е изпратени от горнооряховскиrедругари.

През 1921 r-однна празнуването трябваше да стане по същ11я начин. нa1rro пре.1,шта годнна. llo за раз.1ика, сега съ611рансина )щн11фсстац1111 от разни насс.1с1111 местабе забрD11с110 от властта. Ноrат0 ??ан11фсста-цнята н11 от .'Jясковец се 11рнЦ.111нш .10 ГОряховнца. на ,1яcroro на сегашна а болин
ца ИII пр11срещ11а чанащата воnскова часrначе.10 с напитан Вел11заров. Започ11аха пре

EA ii tili&+ьiЫPFM

В МИНАЛОТО
?1е уточ1111ди с ръководството 11а Партията
11 друr?рите от Горнооряховската парr11Ан<1
орrаш1зац11р двете манифестации да се слсят. .'lяс"овснитс ,?ан11феста11т11. отправенины1 Горна Орлхов1111а с )1узш,ата начсдо,
1Юято сr,11рсшс работничесю1 '1аршовс и „IJнтсрнациовала", при в.1нза11сто в града, засвири .. :1!арс11.1е:?ата·, защото в края на rpa
,1а. в б11ашата r1шназ11я 11маше разквартир;
ва1111 11зтеr.1сните от Съвстскин съю:: ннтер-
вент11 от френската ар?111я воиницн, които се

ronopн, но то,.i бе неотсrъпчив. п.,uщсшс нн, нартсч111щ11 и с·,·рс.1ба. В rозн мо?rснr доl!;ioxa II дру?-ар11те от Г. Оряхов11ца. 11 •• ?1сс11ха се II те в прсговорнте. И донато се раз-реши спорът. двете )tа1111фестацн11 се 11р11бщ1-шнха и слнхи. Събрани наедно, nр1.ю,.,;о.1с.1Jнсъ11роп,вата. )1а1111фес·.·ац11та завърш11 до<>ре, uез ш:ц11денr11 а жертви.
По споразу,1е1111е с другарите от Окръж-ннл нщ.щтет в Търново II Оноднйсю?л KO)IIIтет в Г. Оряховица, празнуването на п·ьр-в11 )13/i в HJ2:.! r. стана със среща n )IССТ-носrта под манастира 1<pai1 J!ясковец. Посъщия pc;i се uJJX)JC събра.111 на onpc;ie.1e11ото млс10 над 500 членове II съм11шле1111цн на /lap, нята П?rнара.щ 1очтr1 це.,ияден з,1е,11ю, нап.,?ав11х,?е 11я?.о.1но сшшк11.опознаuнiiнн се, L 1yшax:itt ;1c1-u1r'ittщ1штc 11реч11те на другарите Сот11р Бранют. !11що.1а Гаu;?овсю1. Панайот Цв11кев II други.Имахщ, от.111чн11 декла)rатор: - ча.1ютт'Ia?tбfl, с.ин на 11звестн11я наш другар orТърнов() - CTO.id]JЯ Нуцаров, със CBOIITP дек.1 t?1rщ11н спсчс.1н сър1t,.па нn вснчшr. Не падnха по-доду II два?1ата братя Пеn,р и Сте·фщ1 Боrданоnн. Един слс;? друг с Ламбнсе редуваха с разнн сr11хот1юрсшm. Та11а завършн тази годш1.1 пърuо:\ш1iс \' ят пра:ишн.

/
Моско МЪСЕВ



)
:·1:ешкn бе. иконовшчеснотс и

1ю1.111т1Р1еското аоложенве на бъ.:?
гарскня народ през фащ11етко
врене, Ппрвбителят, беше сви-
рец II безмилостев, Но кой <1 уе-
ю71щ.1 с огън II меч да убне жаж
дата. IJ/1 един народ аа свобода?
Да ?·бис онова, кеето не у?ш-
ра. - духа, силата и, волята ,щживее свободно, внц твърдо 11
ПJ11\PIUШo насочваше II органнзи-
Pl!IIJI: f борбата пропш фашизма.

?fl,ЩJ перисда 1923 ? 1944 го-
дина ·11• България през фашистии-
те ::участъцlf, затвори JI· концла-
гери вреиинака над един инлнон
11а{1о,vщ борци.

Нашнят град има бога-
то. историческо •11 революциоц,но rаннало. Против омразния фа
1m1;i·ы1 Порт1шта и РМС в Ляс-
новец водиха дълга II упорктаборба, Над. 40 души мвваха през
за,rвор11те и ионцлагерите.

По време 11а Деветоюнсния превраr.•nрез 1923 година целият
nар111ен актив бе арестуван. По
време па събигнята през 1925годява пол1щuята арестува 300
души коn1уппсти, аемедеяцн. ком
сомопцн и апт11фашист11.

'В' Софнйскии централен за-
тво?. лежаха другарите: ЕнчоСтайков, като гл, редактор навесnшк? .,Работническо' дело" 11член на ЦК на БКП, Симо То-пdл?в зверски нннвпанран,Васил Москов Качаn1а1<0в. СтатиГераплнев

През ?935 година в затоора-Велнко Търново попадат другарите Дн:,111тър Стоичков, АтанасАфенкостов Минчо В. Чокоев 11
още нянолко лясвовчаяп.

През те-чк-о- п?rнод 1941 -
1944 година Партията ц РМС CIIсъздават wн?,,щ".., ??.11нн•1е в гра-
да II разгръщат огромна рево-
люционнц нелегална дейност. Партнэапсиото дn11;t·e1111e взема всепо-големи размери, Фашистка-а
власт прилага драконовски мер-
1,·1 да линвпдира или поне данамали размерите па нелегална-
та дейнэст, но стана тъкмо обрат
ното все по-голпма част от
народа следва и подиомага бор-
бата на Партията. Отново започ
ват масови арести, внкввэиции,
а затnорнте се прrпъават с оео-

.1111 синове и дъщери на народа.
През 1942 г. през месец ап-

рил в Ллсковец става провал, из
вършен от агент-провокатор. Аре
сттвапи са 11 11рате1111 " Плевен-
скпя сатвор другарите: Тодор Ма
лев, Веселин Boen. Недялко Гър
мялолов 11 Ганчо Боадуганов, На
съдебния процес, който трае три
дни, осъждат: Тодор Милев и
Веселин Боев по на 15 години
патвор. Останалитв са осоободе
1111. qрез Сливенския военен за-
тнdр nii1Jiuxa Георги Вачков п
Христофор Заиrов.

Антпвна ревгсова дейност се
разгръщаше и о гимназията в Гор
на Оряховица, където голям дял
11 участие вземаха ученицнте-
ревтсиетн от Лясковец.

Пак през 1942 година в съща-

та гнмнсэня става провал, в кoitто са аамесеви имената на вя-ко„11\0 ?'lяскоn•щ1n1; от тях самоИван Предqв II Богдан M1IXaii-лов осъждат по на 5 rощщ1 за-твор. ? ·

През месец януари 19Фt rследваr други арести. По.11щ?шт?се насочва към най-?t{тпвното?wко се>1еiiство на баба Марияачева - ,,.1яскооската бабаТо1ша·? арестувани са баба Ма-рия, .с1ъщер11те " Иванка II Л11-:тя11?, сшrовете Ii Кръста11 11 Пор
?1111, заедно с тях са: Христо ЛеIев Зарзалнео, Д11n111rър II К11иаФур1ш;щшев11 и Александър Балтов. От арРстn освобождават по:нпса на доказателства: Нордан
(?01!_'Ieo, К1111а ФyJ?IIDДntнeoaаичева] и Александър Балтов.Кръстан след два месеца престойв затвора го освобождават Н16. 17 и 18 май 1944 r. се" rле?
1:ra депото във Вещшо. Търново
И

здаоат се следш1те пр11съд11:

т
вапна Гюлчева _ на дожнво?ен затвор, Д1mштър Фурнаджl!-

Х
- 118 5 години, а баба Марняр11сто Зарзалиев II Лиляна п?на 3 ГОДIIНI! условно.

През .,ятото на 1944 г. мощ-ната Съветска армия нанася решите,11111 удари на неn1ската фа-шистка арм11я. По11е?1че11атавласт n Бъ.,гарня губи nо•шапод КР,аката си, тя pe;i:e клона.
11а които сто11. В цшшта стра11асе провеждат •шсов11 арестн но-601!ща, носят парт11зансю1 гЛавн,
на1111т11 на колове, нзб11т11 са х11-
·•яд11 борци, предани на Пар-тията и яарода.

През месец мaii 19Ф1 г в Лясковец идва жаидармеристка час1:н група аrе11т11 от обществената
безопасност. Над 50 дуШ1t отново
en apecтynaHit н )f;естоио нн1ши-
?11ра1111. От тях са?,о 7 ?ю;;t'IE:Ta- у•1еници-реn1с11ст11, бяха нрате
111! в затвора: М11х,ш1 КовачевДи,штър Прсдов, Георги Папоn'
Христофор Ко'iна1:ог.. До5р11 Мн
•,ев, Стефан Ж11л11ев и Стоян П.
Ка:1яндашев. С тая група беш?,
н др. Петър Манев от Горна
Оряхошща. П.1евеис!111 военно-по
леш1 съд. КОЙТО :;aceдaug ВЪR Ве
.111110 Търново, осъдн Георги Па
пов и ди?штър Предоп no на 15
rод111111 затвор, другите 11а ПО· ,,а
.:?ы: сро1,, а Добрн М11'1ев II Сто-
ЯJI Кп.1я11дш11еs бяха осnободеин.
От задържаните една ч?ст ncnO··
бождават. а 01ю1ю 20 д3' Ш11 пра-
щ:?! на лагер в rp. Русе.

'>'аш11ст1сата в.?аст беше lie·
зуnпю свlf!)епа. Па.1ачите не по:?
иаваха предел n жестокосrrа.
По.1111(11ята с11 с.1ужеше с 11ечо-
веш1ш ?tерю1 за нзtръrваие на
показан11я. Июсоизнраше безnш-
лосшо до заrубоаде на съзнание.
Тя нанасяше побой с па.1ки, с
тояrн и други уред11, 11абнваше
клечки и 11rл11 под иокт11те на
заловените борц11, служеше си JJ
с електр11ческ11 ма111111ш, чрез 1со'
нто пре1,арваше електрически
ток през тялото на apecтyвam(IJ.

Трябва дебело да се подчер-
тае, .че както пр11 сJ1едствията и

ШIRBIIЗIЩШJTe в ПОJ\IЩJIЯта токи в съдебШJте процеси, "ллсхов?
ча?и се държаха •ык.1юч11те.1110
?1ъжестве110 н достоiiио. Те Сiи-а

.
за1,ърn1е1111 с реоо.1юц11ош111апа1ос на Ботев и Левски, на Хай

,'1УТ Сидер •• Га11•10 Kocep1·a1u
?е бяха С НСС.101\Ш;\l' ;JЗХ, IJ?CЪ?
КруШ1101а ?1Ора.111а СИ.'10, IIM?X,,сн.?иа uеизмерюш вяра в право-то .це.10 на Партията, силна об11чJ;'ЬJ\t BC."JIIIOIЯ t:ъветскн СЪЮ3 1( иuобе.,а?а на N(}щната съветс?··,
арщ1я. "

8
Та 1,аRно дру1·0 освен Т-dЯ сн.1-а вяра II в11со1, Gорчесю1 духнакара баба Мария 1·ю.?чева ?потщията заедно със с1111оnете

11 Дъщер,?те с11 и цруrпте аресту.nани, 611т11 ,..до с.t1ърт, да ю1:н?р11
с11л11 в сеое си liрадешкоnт дасе обръща к11,n, тях II с ясен поr-
:е? . 11 с111сиаш юмруцн да ,ш

д хва сn1е.1ост II нздръжт,мст
nрц теil.аште 1шквиэнцш1. Там,в !Реста, тя развява червена хартшща 111щ в11ка: .,КУРАЩ. MOI\'!
ЧЕ1]А, I{И,ТО ДУМА". Какшr 110-
си.11111 дуnш, каква по-голяnщ 11.У-хоnна снт1 от n1aiiчи1шfc. душ?нзлизащн от сърцето, нзпълн?нt;
·с оn1раза I? презрение 11ъn, орагооете п е безrраинчиа обич къn1свидm?те чеда? Потоnша на ба-ба Тонка, съвреn1енmща на бабuПарашнева, баба Марня проявя. ua нзключителна твърдост, no-
Лlf, достоiiиство и майч1111ско обаяние над измъче1111те ,1 пребити
политзатворн1щ11. ·

Та lie са ли тоя BIICOK дух 11тал снлuа вяра, които пакарахадруrарнте от Ве.111котър11овсющзатвор през 1935 rодшtа с rо·
ле1ни присъди (внлючите.1но 11
др. Стоич1<00), под голяма се-
кретност сантнметър no са11т11че
1ър да копаят 1:а11а.1 под дебс-.,ата стена, за ца из,; ..."-"' а
??;стта са 11зяасJ111И о джобове-

Та не е :нr товn, което н· 1:1u.1
17 -20-rоднш?ште учешщ11-реn1сис

ти през 1944 г. пред военно-фа-шисткия съд D'ЬВ Вел11ко Тър-иово д? се държат твърдо II даотговарят на въпорснте и,1 съда"признавате ли се за щшов11i?'' с
твър?ото „НЕ! Ние uя,1u:\1e u11.
ШJ.JШil вина!·' А седе:щшдесетrо·
д1IШн1tят ?,лnдеж - предап дослърт рtлс11ст 1Н11ха11.1 Ковачев.нзправен с друrар11те си пр?дфаш11стк11я съд, захвър.1я 25 i:r..:не.wзна верига or J131'1ото си ШJ
по;1а и 11а , заплахата ua прсдсе-
дате,1'! на съда, rдаоореза Го.110-rанов; М.11шо отrооар11: ,.Хвърщ1хuсрнrата, защото ?щ1 тежн, 1·оспо·

• да съдн1111• •

Въпреки зверс?;11те иечоцеш1ш
отноше1111я на фаШ1rсп1те. шriepe
сен И 0Сi\1ИС.1ен бе 11\IШОТЬТ на ПО·
.сштзnтворющите. В затворите съ-
ществуваше HCTIIHCIШ ':щрав. ЦО·
.,е1:,11ве11 жнвот. Tyi< нai1-1!J)iio ·се
прощ1яваха ко?ту1111ст11ч.есю1те · цо
бродетелн; другарство, 0611•1, чие
т11 о?ношешш ед,щ wьn, друr, грнжа зц •10ве1ш. за другаря, едиа
хапка хляб се делеше n1еж;{У
UCUЧIOI JI up.

Зшrвор11тс ,бяха преоъриащо napт11iiщ1 у,щверснтети. Макар
11 по1.1 пъден секрет. зад поr4сд11 fте na ролицаите полю:затворю1- .

ците нзучаоаха 11стор11ята на
КПСС. на БКП. под11т11ко110ш1я.
Ф1щософия, четяха прогресивна
художествена л11тература, изуча.-
ваха стенография н др. Ca,10-
дeii1111 художествен11 1<0лскт1ш11
подготвяха II n?насяха литератур-
110-n1уз111шщ111 програ1щ1. пееха
се революц11оиш1, хубави съвет
ски и наши псснп, въобще жило
тът n затоорнте бе напъ.1110
оползотворен.

Hn 7 11 8 септе,шрн 1944 1·.

фашнсшото nрав11те.1ство noi\
иатнс?:а на бързото напредване
Jla С'ЬВСТСКНТ? войснн и под на„
тнска иn нар ла бе lf!)И11уде110 да
осоободн вс11чк11 по.111тзатворн11-
ци в цядата страна.

Георги М. ПАПОВ

Ремс11ст11 от Лясковец след съдебния процес.
Рнсунка: Хр. Коiiлаков

В ЧЕЛНИТЕ РЕДИЦИ
НА БОРБАТА

Заслуrнте на Ляс1ювск?
та партншш орга;.н шцн·1 u
peRo. JIOЦltOIIIJIIТC б 11 1' К 11

през период 19:10 !fl 11
r-. трябва да Cl' 11амсрт.1т 1о,,ръжсн мащаб. Hei\11010
дс.10 надхвър.111 rtХ!lt!Щитг
'13 свон собстве:1 rрадс1т
мащаб II достQiшо зас.1, -
>li'clвu пр1f :11:шнстu Jk Ц(;-
лнл Гор110Орl'\ХОВСJШ nap-
TIICJJ окръг.

Преэ 1930 r. 1,0 рсшс1111с
на ЦН 11,1 t;НI( се,1а.111ще
то Ш\ Оnръншн.н JIO!-.ШTl''I'
на IН{fl беше прехuър;?е,ю
от В. Търново в Г. Оряхо
вица, къ;1ето той се опря
на по·широ1ш н' по?1ю:?.шакт
на rаботш-1чес1ш :\taca, с по.
подчертано 11зя11с1111 рсво-
JJюцио1п1и тра,.1.иц1111.

Лясковец с.,сд Първата
световна воНшi преживя
явев процес на бърза про-
летаризаццл. В този rrpo-
цec Парт11лта ·

на,тер11 благо
датиа по•1ва за: оргапиза-
циощ?а и политнчесна р,?-
бота. Заедно с1,с седа.,ище
то си Г. Оряховица, 011-
ръжният комитет на Пар-
т11ята превърна Лясковс11а-
та парт11й11а-оргаиизация и
llJ)aд Лясковец в своя ба
за о 11ай-широ11 с,111съл на
думата. Тун парт11!11111те
tрад1щ1ш бяха дъ,1боко вко
ренени сред част от рабат
ницнтс.. занаятчиите II ш1-
тел11rенц11ята. В Ляс1ювсц
11зрас11а цяла фa:ia11ra nap
т11йш1 ръководrпе:111 от ,1ес
тен II окръжен мащаб. Пие
се уднв.чява:\'IС и пренланя
ме r1pe;1 rерп11ч11ото държа
ние на Ннн:ола,1 'Уссн.11:1Рв.
ИНКВ\fЗ1!ра11 ;10 С>!Ърт не
с;щн пъ1 от пат1.1r1iте в Со
фнйската обществена беэ-
опасност. Особено се радва
:i.rc. t,, с :"11с;1-.ду вае Ст,10
Топа.'1<,В, пре;( чисто мъ-
жество пр?1,.1оннха r.1аnн
не с;1ин 11:ш двама палачи.

Iы.лl]j 1) ПOHQJ1CJIH? о.
ro:tн ытс 1u Снмо Топ с, з.
Пем,р Поп ·1, RaCJц Ii, ? 1
,iai:oв II др rll •.е nu
t" 1t ... J'" (r Ш - .:1l44, )ТО
, \11, 11-?,11 С',-011 в, !11ко
I )"е ?., D. П I,\) Р1 -
JOB, 1111 > З ? рн r:111чо
Шuо ·щ,1ю?. Геt '11 liоп;щ.
ков, Пордэ I Гю. ч ,. 11 r
,r.:,;::? I !Цf". и J1 ll ? }f
1ыдр11 са О ръ 111 1 1,0
т, ·т 11а Ila.pr 1 1та! ?! ro
тях Gяхп н.1;?.11:-1·1т на гт "')
1юр11а паот111\11а ,аб ,та
С11мо То rа:юв. Jlнм1n ьр С r
н•шов. Цо1111 Hc·ion се"
рстарн на 01\.рънщш; •.rо1г?
тет на ПаJ)Т/J,1та: Петър
Jlo?м секр?tар на 01{
на БРП: Петър Рнзов II Гс
орг11 Jiоттаиков - секрет?
Р.11 113 Окръжния ?<о,штст
на P?IC: Пор.1а11 Гю.,чсв 11

Baillio Христов - 11сгоо11
членове: Ннколаii Усе11лн
en - връзка на ЦК на
БКП с I'. Оряховица. Га!i
рово, Ло?1 11 друr11 градове.
Н11ма това ие е l)рсхвърля
не rрашщитс 11а .1ясковец
в служба вече на цядата
011ръж11а партиiiн.а орга1111·
зация. Лясковец беше бu
за на Окръжння НОМIIТет
на 13НП за орган11зира11е
на нелегащш 11011фсренц1111.
заседания, събраюш. съвс
щаи11н. явю1, срещн II дру
ги. Десетки ce>iciicтna. кон
то ссбеотдай110 с.11·шсха на
Парт11ята, държаха ДО'10Ве
1 с си на разположение на
OJ, на шш. р?,с II пс
·.юш·,ата орса1111•.ащш. Ок
ръннrият IIO:\IИTP.-f на Па '1-
тията II Р?!С нрс·1 пср110-
;1а 1930 Jg.и r. u:>ra1111a1
р·,х.1 ре:(11ца онръжш1 ко11ф1
рснцин. зuсе;щншr, С""сщи 11

;1pvr11. Ту1>, L .1 снове , с
идва:?и пъ.?шомощ, 1 11,

ЦЬ: на Б!,П. прнсъствуn,
.?н са на онръ>nш. 1ю11фЕ'-

с
AJX XII Р ) .11) Т К
n?nцнт.- 11 р IC IC""II Пl>t'
\tilXF'! Н 111111. 11,J XU 1: 1[)'Jllfi
НН IIOJY1)ЧCIIIIЯ0 yr,C'.?\,t tXil Шl
срещи. яг.ю1, връз?;,, 11
т. 11. liакво C.J!ao,.o дс.10,
нак:ва roтunнuc1 n c..ratНtбa
на llaJ)Тшrra II народа. може лн м.,адото поно:1сннс
да си предс?ав11 СВ)10mерт.вата на сНро)нште ?орц11 "Лясковсц -· оня ЛясновеJ\
на Ф:111111стната днктат;·р.,
с. на/J-кръвожадния II жес-
ток ю1ет в окръга - Cto
ян Тахр11.1ов. Под негово
ръкооодспо са а?т?·ваm,
битн н шшu rзнранн ,пюrо ·

рево.1юц11онер11.
Но Лясновската nартиii-

ш1 оргuш1зщ.\J'Я ?апазн ре-
во.1юц11? .t<' тр, 1щ1щ,
paan11 l"I! 11 " 0601 ат (.',,r
своята постоянна орrа1111за
торена н 10.-111т, · чсс1\ ра.
бот'"J II lJЛHЯIШt Т Cl\ тn
СПСt С 111 MIIO ,щrс, О ro ОТ
pгfOTHtlЧCCI\aT , Н i1at:u, • •
Шl!С •11 Т' Ъ 1JITC{ Ч
С 3 ' tl.{( .n. р !iIJJI ? I
бедни rp, .-1.д(.11i , де.в :t 1r
ДО П J ){\i'1T II U С(.'
BPII 1 g I I г II е 1е т ,о l r
П()DС,°\ и no ш II р 1, д
Ш ro Шl сщ" cl 1HC'Тlf С ЮiО
о ?С"ствn

Петър ПАНЛПОТОВ

в под м
ф ОТ СТРАНИЦА 3

че н11е от Л11скооец, за
едно с rориооряховскнте дру-
гари ще проведе" n111т1111r на
11.1ощад Г. Из?шрл11ев. Сут·
ршпа на 1 мaii пред клуба па
Партията се събра м11оrо на-
род. Стронхме се по четир11
?ta в реднца II начело с пар-
ти!iиото знаме, n1уз11на II пес
1111 потегл11хnте за Г. Оряхови
ца. Бяха определенн другари
за охрана II въдворяване ред
110 n?аннфестацнята, ко11то с
червена .чента на ?ъка вървя
ха отстра1ш 110 ма1111феста-
цнята. Аз бях в челната ре-
дица н 1-;оrато излязохi\tе вън
от града по шосето за Г. Opn
хоонца, обърнах се назад II ви

дnх, че кралт на ма11ефеста-
ц11вта беше чак до у.чнцата.
ноято идва от :\1оста 11 отива
за махалата Св. Атанас. Ця
лото това пространство ре·
ше изпъ.111еио с народ. Това
показваше, че Партията деи-
ствнтелно и?1аше вече• голя·
l\IO вл11яние.

През 1921 r. 11орад11 rо.,я,та
суша рено.1rата в 11яко11 об-
ласт11 на Съветск11я съюз бе
ше напълно унищожеиа II Ila·
селеш1ето в засегнатите об-
ластн беше застрашено от
гладна смърт. Лясковската
партийна орrан11зац11я се отзо
ва на прнзиоа на Партията 11

о града ни беше образуван ко
nштет за rладуващнте в
СССР. Бяха образувани 5 ко

!нн.тетu nъn всяка 111:.:.);а. :t
г.о с;нш. Събраха се прс л
но зър11еш1 хр;,ннt 1ш rP.:-Jlf.
конто 11ю1аха такава, дэnшtа
парн. Граждашпе се отзовава
ха "' сово на тазн mщпя 11всеки даuаше 1юй какното >10
же.

Спою1я>1 ell, че беше събра
на една досu rодя,щ парична
cynta 1( 5-6 KOЛII ПЪ.1111( ДО ГО
ре с чува.111 жито.

Това беше същсвре)1еm10 11
едни спонтанен 11зраз на .,ю
бов 11 пр11знате.111ост към рускнn народ. Когато 1tО)Шс1111те
казваха че събират храна за
гладуващите в Рус1щ навея
къде иn1 се отговаряше едно
и също: .Щоn, е за братуш.
нnте, ще дадем". И действ11-
те.1UJ0 даваха. Отде.?яха от залъка си, но даваха за .бра·
тушн11те4'.

Петър ПОПОВ

Дядото - Петьр КараА?ин•,ев, t: би,l изклю1ттелно
у,wен и граАютен човек, у•штел. Синът на даскала - Мин-
'lО - би,? строен, пъргав и як, издържлив и на най-тежка
та работа. Казоали J.ty „Чилика". Лlа!i1Ф1а на Петър
Тодора. била с 11розорл11в ум, едра, трудолюб1tва и краси-
ва жена. Ето от такива родители 11роизхожда Петър Ка-
раА?инчез ·-- бъдеtцuлт борец за социална нµаодп, роден
на .?3 авгу.:т 1887 i. в J1_1,жовец.

Дядоватq. Alf/ буйна кр-ъв, леиндите, 1<оито витаят в
до.па на КалаАш1-?леаи, и силното въображение пиdrиhват
Петър и към ,?о·буйни игри. Основава ,,?,етаи от лшхлеп
ските деца, на коttто той е „войвода". flариrtат го „хв·ьрко
оатилт Пеrър", а за бсэстраиш??то AIY -- ,,Петьр Бъ.?гария
та«.

Лудориите не ,Щ: по11реr?ват да :=.аиър?ии с отличие ги1,t

назилта във В. Търhово. където пол.rр,ава и !lлатеи часов-
ник. тик Петър се :?апознава с работни•tескотtJ rJouжf!ниe- ду.1111rе на съграJ1<,данина ,11у Първан Герджи1<ов 1101111ват

като дъжд в душата на юношата. По-късно Петър учи и эа
вършва uраво в Женева. Тук се запознава с Плехан.ов и

Ленин и пилу•1ава. първите си !J/Юl{ll 110 ,11арксиз1>.м от JJ(,
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През д1ай 1912 г. Пе77>р Кара.мuнчев oe•tc е 11равоспо

собен адвокат в Русе, к?дето ш,а добре организирано Р"
ботничество. калено о ,\tасиви ста1LКи и де/tюнстрации. То
е ръководено от социалистическата група „liо.щ;на". r..:оято

.застава твърдо зад Дшштър Благоев. Тук Петър Кара.11ин
чев се хвърля с l{C,Juл си жар на своите 25 гойщш на ре-
111ите_1на (,орба срещу бъ,:гарската 6!1J!?1СОаз11я. Той е ед1т

от отговорниците на канала Москва-БукШ)ещ-София.
Но не вина.ш всич;(о е сполучлив? и безопасно. При

6ягс·1оо на рулnнски другари ат затвора, ?ou;o Карамин
•tев успешно цкриоа и препращ11 по-нататък, полицията го
арестува. Нан-асят ,1у жесток 1rобой • .Делият е окървавен,
11ре6ит, но ш1що не казва 11ред полицията. Полуыъртъв го
хвърлят от чардака на участъка върху калдъръл?ения двор,
:ю да инсt{енират самоубийство. Двата Aly крака са c•iyne
ни, но остш1а жив. Поради липса м.а доказателства ?о ос
иобожrJават. ЗдравNО ыу е сериозно ражлатено. Единият
,".f/ крак остава сакат за цял живот.

1924 г. Макар 1t куц, Петър се включва активно в борба-
та. Избран е за секретар на Русенския окръжен коыиrст
на Партията. През 192.5 г. са арестувани 131 дуtuи, ,1tежиу
,:оито и Петър. Из,,ъчван е эверски, но не отронва 11реда-

гелсха дума. ,,Ло1,тя го като в,1ера. Слаб, съсухрен по фи
гура, с 60.,ни ·крака " из11ито ,11ще. Трудно бetue да се облс
ни как в 1ооа слабоьато тяло люже да се крие такава dy
ховна .,ющ, тт.аоа Аюбов към трудещите се и толкова O/t!

раза къА? технатс врагове. Винаги тих, б.1аг, с поdкупваща
ус.4шока. Стане .?и оба•lе дума за врага, 11о?,1сдът Aty изгуб
ваше своята краткост. о о•ште 1н; плал1оаха искри иа dъ,1
(,ока ненавист." Такъв е в спомените на своите другари. о:
пиоаа вре,ие.- С врага ш1а само един езщ? за µазбирате.1стоо -
борба.та! - заявява Кара,11инчео. - От прага Мtlлост Ж!
се •тка, затова, ar·io трябва да ул,реш, у.ири с такова dot;·
тоин.ство, че да се разтреllери палачът. Нека да Ary нанесел:
удар ll със СА<ъртта· cul

Геро11чно е негсвото държание и пред съда. ..Друга-
ри/ Близка е наUtата 11обеда/ Не падайте uyxo,i/ Жиии са
силите н.а работническата класа и те скоро ще 110.werar- таусАtрадлива сган/ (сочи съдиите). Тесни са затворите, ма.?·
ко са въжетата и куршу.•rите им, за да унищожат нашата
cu.,a, си..,ата на труr!ещия се .чарод/"

Ос-ъждат го на 15 годин11 строг ТЪАIНU'<ен зитвир и ila
за11.1ати 500 000 лева г.юба. OceAt години 11ре1<арва той о
затвора. Излиза и отново почва борбата.

22 юни, 1941 ?одина. Хитлеристка Германия 11а11ада
СССР. Каралmн?lев с секµетщ, на О,..:µъжн.ия ко.w.ите1· на
Партията. На 20 февруари 1943 г. той е арестуван II интс·,
ниран о .,агt>ра „Кр1?сто 1ю,tе ?.

Поради права,:, на 30 .t:ай същата i;йдина го откариаr
отново в Русе в обществената безопасност. Започват ш1кви
зициите. изАсъчват го зверски. Краката му се пречупени,
гнояса,ш, с,!агит го на електрически то,..:,, стягат г.,авата
л,у с '""нге,??е, от устата Aly те•tе К()ЪВ. По.ttщаите са y,t,o
ренu. Караминчев на вси11ки въпроси отго9аря с ...ня.•tа Kai\
во da к?жа, нищо ч.:: знаJ.t". flрова.?чт се rиановете на 110?
.1Ul{t1Ятa. Без доказатсАства не .,,огат да ги прат.qт а сьdа.
а и да го пуснат на свобода не искат. Тпгава здравите р1,
це на па.1ачите го под,ъкват К?;,1? ишроко отворени.ч 11розо
реч, който е на най·горнил еrаж и ?дсда къ.?r 1шстата у.ш
ца ,.Отец Паисий'\ Кара1,шнчев разбира, че кра.Чт .иу t• до
тъ,? и Ошi.а: ,.J!бийци! Ще riAaтr1тc! Ше 11,?атитс!..... ЗаесJ
н.о с неговия последен. вик тя.1ото AlY 1ю.1ита къ.?t папажа.

Та1<а геройски загива на /.1 ю.,u 1943 г. беэстрашният
1<0.11унист от Ляс1<овсц. Сал11с ТАДЖЕГ

ЖЕНИТЕ В АНТИФАШИСТКАТА БОРБА
Бълrарсната же1tа а1<1\Нвно с

участвувала в борабта ни 'la
освобонще1rnе от турското ро,;
ство. Не ос'l'анаха настрана 11

лясковските жс.1111. CмeJ!IJ ЛЯ(:
ковчаики са О'I\ЦЗЛН своята да•1

'!l))ОТИВ 11эдевателотвата на тур
сю11те порос1rrел11. През Пър-
вата оветооиа война же?mте от
11ншня град не можаха да тър-
ттят тежкото положение на
фpmrra, глада 11 щшерият:?
оред tDOЙIOПIIКlfTe маси и 'I'CXIIII

11е семейства. ?п,аха своя
лротесте11 глас. С)1еш?те 11атр11

oтIOit баба Парашкева Казанд
яшева. баба Иµ1111а Ръженкова
JI )IНОГО дР?'ГII без всяканва ор-
ганнзацня, увпичаl!Кlf масово
жените със себе си, вдигат
бун!!' за хляб II за лрекратяsа
не на во1!11ата н за В\УЬЩЮ;Jе

113 синовете 11 )1ы1<ете 1ш O'i'

фронта.
. CJJeд ве2оло?шото нападение
11n Хитлерова Гер\lаннл над
Съветск11.л съюз в 1941 года·
1ia не бяха мално же1n1те. ко-
11то се отзоваха на призива на
Цli 1111 БКП за броба за СМЪI(·

нане иа tуржоаз110-фаш11стната
в.1tаст. Първа от жеинте др. На
11\Я Пана!lотова напусна сво,1
люби>t дом II пое бойния m.т
,ia парrnзш1скня живот. Тя на
aiep11. топъл 11 сърдече.и пр11е:.1

в ДФtа на баба. Мария Г!олче-
ва. ,.ьдето се у1?рива окол:, ме

,::ец в първ11те дни на своя не
пеmлен ж1mот. Други женн бn

ха 11.11терн11ра1111 зарад11 С'11111·

вете ю1 н техните близки, за·
бягнали в Ба.,канц. за Да во
дЯТ борба срещу общия враг.
Такива бяха баба Кина Стонч
нова, Елена Драсва, Куна Чз11
чева, Дена Поптодорова. Саn-
ка пазва11това. Пенка Пазван
това, Куна Усе11m1ева и други.

А 111огато през лятото на
1942 година бе създадеи неле
галннят Отечествен фронт. под
знамето на същия се нареди-
ха много ллс.иовчанни-ятач1ш.
,които подпо,шrаха всеотда!!1ю
11е,1егалната борба. Тогава фn
шиогиата власт взе наn-жесто
ни ,icp1tи срещу тiFx. Изп11тала
жестокостнте на фашнз,1а, дРУ
1rарката х,ристнна Усенлиева
остави невръстното с11 де,?
Таня i1 33)11111а пр11 другарите
11а своя разстрелян друrар 1-!11-

колаn Усенлиев, ;ко!lто в 11ос-
лед1шrе ?пшутн на своя живо,
и завеща да продъmк11 (орба-
та срещу фашизма. Въпреки
зверските издевателства, кон·
то фашнстките палач11 и жан
дар,1ер11я цровежпаха спрнмn
вс11ч1<0 nрогрес11В110. же1rите-
ятач1ш продължаваха да укр11
ват II поцпомаrат nаJЦ:?1сно
то дв11же11е. Те вече з11ае
nporpa)taтa 11а 11елеrа,,11111я О,е
•1ествен фронт, нояrо прозву-
ча по PaJ!IIO „Xpf/(:TO Ботев"
от 11аш11я всл?ш оЬщц Георг;;
д,пш?тров. Вдъхиоояоаliкн се
от нея. те не жа.,еха >ю1воrn

CII.
През един ,юразовнт я11уар-

с1т ,цЕ:н на 1944 rод1111а бе 11:,-

даден н обJ{ръжен до)1ът на ба
ба Мария Гюлчева. Тн беше
откара.на о Търновската поли-
ция С двете CII дъщери И?II
ка II Лил!Пlа и Д11амата си сн-
на Нръстан II F!ордан. Вината
fl беше о това. че тя пазеше.
укриваше и подпФtаrаше паr·
т11за1111те: Петър Панайото".
Надя Па11айотооа, Борис Нон-
чев. Кирил l{осев, Дl!МИТ'Ьf>
.J-!а11'денов, Ванко Паз9антоn.
Иван Пазваитов. Калчо Ча•1-
чев, Дю111тъn Стонч1rов. Тодор
Поптодоров н други. вс11ч1(?
от Горнооряхооания ,партизан ·

ски отряд.
В пол11ц11ята те трябваше да

отговарят на nuюro въпроси.
1<011то фаш11стю1те палачи от-
праnяха 1м,м тях. Тежкият ф,,
ш11ст?ш реЖIИм беше зака1111;?
тcXJJJJЯ дух. Затова те ,1ълч,1·
ха II не предадоха никого. въ11
реки жесто1(11Те 1111.КBIIЗИЦIIII С

ry?1c1111 палш1, дървета и елек
тр11чес1н? тон. Ila 16, 17 11 18
,1арт !944 г0,11111а Плеоенсю1ят
11о?шю-полеон съд осъд11 Иван
на Гюлчева на строг Т'Ь'1Н1Jче11
доживоте11 заТ1Вор, а l\lapн11
Гюл•1ева и Л11ляна Гюлчева 11-1

"' 2 rод111111 условно; поради л11а
са на доказателства Яорд8.11 11

Кръстан бяха освободени.
Всеотдаltно по?1аrаха II уирн

ваха nарт11зашrrе ятачките К1111·

на Шопова. Пенка Пазвш1то-
ва, П1,ша Рускова, Янка Гу
rучкооа, Стефанка Рухова. Та
11са Бабулкова - ятачна н.,
Д1шитър Найденов.

Ногато noiiнaтa още не бешl'
свърш.11ла и нашата Пъµва бъ:1
гарс11а ар)11111 се биеше о Унrа
р11я с общия враг, жените о?
Лясковец. члешш на помощ-
ната орrанизиця, проведоха at:
цня ,.Вс11чко за фронта, ·всич-
ко 3а победата". събраха мно-
го средства. nриготоиха ,nюt\J
?;олети с хра1111тел?ш продук-
ти. обленло и друr11 11 със спе·
ц11ал11а делегация изпратиха
колетите 11алраоо \1а боевата
ЛJIIIJIЯ. Това (е JJCТIШCl(O ОД'ЬХ

11ове1111е за бойц11те 11а фронта.
Же1111те от .'lяснооец не оста

на.ха чужд11 11 1ш страданията
на 11аш11т11те юrославСJш сес-
три. ЧJIИ'l'O деца останаха без
дом. без родителск11 ласю1. без
средства за ж11вот. У тях за-
говори 1111тер11ац11оналното чун
ство. Под ръководството ш1

Партията II Отечес?ве111111

фронт нашите жени с готов-
иооr пр11еха 0110.10 90 юrослао
CKII де113, като JIM ока3аха
топъ.1 11 сърдечен пр11е>1.

Иванка Диn111трово ГЮЛЧЕВА

ИСТОРИЧЕСКАТА 1923 ГОДИНА
Девстоюнскилт превра1 през 1923 година

бе извърше.н от „ Блока" само за една нощ.
Обявено бе, че властта на зе)1еделцнте е
свалена •• законно правителство да се C)t:1·
та това па Де)юнрат11чн11я сговор - т. е.
партиите, вл11защ11 в Чери11я блон - демо-
нратн, л11берал11. широ?<н соц11алист11 11 на
род11яци, които се обединиха о ?flнa 11арт11я,
наречена .Дсмоюратичен сговор .

в Ллшовец на 9 и 10 юни се 11звършиха
арести само иа зе.\\еделцн. Нито ед1ш кому
нист или анархист не бе арестуван. Помня
даже на 10-11. ногато въоръжени сrооор11ст•1
nшшmаха кра!I една група, в 11оято беше 11

Моско Рашев - анархист, нелегален по то
оа време, последният r11 ирон11з11ра: .За
що не 11е арестувате. налн с ь?, търсе11 от
nae?" Сrооориститс отм1111аха, правеliк11 се.
че 1шщо не са чули. Обаче 11а 11 юни поло-
же1111ето в Лясковсц се измени. Тук идва
Па11айот Цвнкев и събира иякои от ант1mа
на Парт11ята - Първан Гердж1шов, Петър
Цуцума1:ов. Ди?10 Кьорчев и друrн. със за
.l!ача да обмнс.?ят създалото се положение 11

решат как да деi!стоуоат. На това съвеща
нне се решаnа Цвнксв. Цуцума11ов. Днмо
Кьорчсс и Петър Калев да заминат за Ки
лнфарево II да видят там на11 е по.аожен11е
то, а оста?шл11те дpyra]Jll·K0>1yt111cти да
останат в Лясковец II орган11знрат група.
иоято да иде в помощ на к11лнфарц11. след
като се вър1шт първ1rrе. След като м1111аоат

Търново, разб11рат, че к11т1фарц11 са разби
тн и решават да се оъриат обрат110. Заваля
ва 1·11 0611ле11 nъжд II те се скрнват .на су-
ш11на в едиа но.111ба - хем да се изсушат.
хем да пратят 11овен до Ляс.ковец да вн:111

какво с там положеннетс. .Ц11мо ?<ьорчев,
живеещ в Чертовец, 11ай-бт1зко до кол11ба.
та. отниа в града. По свсдс1111л 1ш Петър
Налrв. освен тях тn11мата, дрvrи не е н11ало- Цвикев, Цуцуканов и тoll. Ед11а група
анархисти са он.нt в др? ra но?1нЬа, отстоя
ща на едни кило?1етър в Ь:ост1шя.1. Стопа11
ката на лозето ги з::1.бедяза:1а н нэда.1а.
Друrарнп, я в11н;дат, но щ1с.111т, че 11я"а да
r11 11зда;1е II остават вътре. Обаче тн се връ
ща в rрада, от11ва в кощ,?щантстното II съоб
щава, че е в1111я.1а хора в ко,111бата сн. Вс,1
иа?а се събира ед1111 отря;t б.?онар11 11аче,10
с 1Iаве.1 Porco, който се отправя кы, ко.111
бата. Ограждат я II поканват :1р?тар11те да
се предадат. После;11111те се ПО'1ЪЧJl.'111 ,1а ОТ
rоворнт със стрелба. но вс.1едств11е прол11в-
ш1я дъжд О\УЬЖllето 1щ (11.10 ов,1ажия.10 и
11с дало 11зстре.1. Torana решават да 11злязат
от иол11бата. Пръв нзлязъ,1 Паиаiiот Цвп
кев. Cтpemrr по него и го раняват. Из.111за
Цуцр1а1юв. Убиват го. Последен 11з.111за Пе
тър Калев, по когото също стре.1ят II го ра
11яват в крана. После ,1оуб11ват от упор Цnн
исв, а На.1ев оставят поради тоnа. •1с е бра
товчед па 1,омендтrга на 1·ра;1а. носещ съ
що двете му нмс11а - Петър На.1св. Съ,,11Т
го и го изпращат в затвора. 1,1,дето се разоо
дява от костна тубсриу.1оза, 110 У шра 11

Лясковец. а не в затвора. както 111шо11 пи-
шат.

Чет11р;1ссет II пет год,11111 ?IIIIIa.X,I ОТТО•

rава. Не м11 се вярва. Karo че вчера беше.
Но 11с остартшс. Щаст.111в съ,? че нс?'?Ко,
което 11зтърпя:u1е. 1·0??0 npcterлi1:u1c. се
увенча с успех!

Вас11.1 КАЧАi\ТАКОВ
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За пяс.ковскнте l!'OIIIYШICТ11тези конференцн11 бяха бога-
та шнола, Тяхно дело бе ох-
ра11ата 'Ila ю:щференц11ята, гряжата за техническ.ите ЛИЦ/1,аа ооигур11Ване Ila разяС11ител
ни ,11елега1111И материали нuраалични въпроси, за отас-чатването 11а пози.ви и др. 11разнасянето IOI: из окръга и
сред населението. И най-го-лямата награда за напрегна-
тяя рискован 'ПРУд бе това, че
под носа на ПОJIИцнята стана
всичко, без тя да се усети.Двете ?юнференцин проведох·
ые в къщата на братя Бозду-ганови. Събрахме се около 20
души - целият Окръжен не-интет и по един лредставитея
от почти всички Q/(ОЛЩ{ 111\Търновски окръг. Третата
конференция ое съотоя ID го-
J•a'r" щщ манастира. Заседn·
,?ахме цяла нощ и на сутрин-
та вснчкн тайно си разотидох
ха. Оценката 11а ЦJ{ на БЮ1.
направена 111ъз основа на на-
несените доклади на тази кон-
фершщил бе. че партийната
органиаация вече се е отърси·
ла от страха 11 плахостта, •1Р
вече се организира.

По това време нашата пао-
тийна организация проведе
на пазара в Лясковец много
внушителна лемонстрация
срещу сnекулантнте. На наша
страна мина голяма част от
трудовото население на гра-
да.

Нритерн/i за нарасналотовлнянив на Партията бяха изаконодателннте набори през
1931 година, Партията участ.
вуваше със своя сребърна листа. Начело в пистата бешеПърван Герджиков. член на
Онръжния номнтет на Работ-
?щческата партия. Само е Ляс
ковец той получ:11 над 400 гла
са. За съжаление. иашнвацин
те на полицията попречиха 11а
Първан Герджинов да бъде
нзбрап.

Независимо от иашннацни-
те. алиянието 'Ila Партията бе-
ше голямо. Това пролича осо-
бено ярко в следващите изёо
ри за общински съветницв,
1Ко11то се проведоха през фев-
руари 1932 година. Ренега-
'1'ИТе Стефан Стателов и Ни
кола Нрънзов, които заблуди-
ха известна част от населе-
нието, че все още са членове
на Партията. откъснаха око.ю
150 гласа. Ако тези гласове
бяха КЪ.'\1 Партията, Лясноввц
щеше да бъде за ВТО))И път
комуна, И все пак ,в тези из-
бори от 14 общински съветни-
ци. от кандндат1rге на Рабо-:--
ничеаката партия бяха взе1111
5 места. а от 5 места за учн-
лищни настоятели 3 бяха спечеленн от Раёотническата nap
тия. Председател на )'ЧИЛ11Щ··
ното настоятелство тогава
станах ао. а съветници-с ном«.
1111ст11те Пъ,рван Гердljtнков.
Симо Топалов, Петър Попов
Недялко Гърмидопов, Цони
Ненов.

Този критерий за nора,сна·
пия авторитет II влнянна на
Номуюsсп1ческата партия, коя
то беше нелегална 11 развива-
ше деl\иост чрез Раёотничес
ката партия н РМС. особено
ясно пролича в подготовката и
оmразнуването на 1 маl! в съ
щата 1932 година.

Окръжният номите- 11,
БКП издаде първомайсни по
зив от името на Работничее.
ката партия. Пол1щнята беше
надушила, че се печата позна
.и дебнеше пред печатницата.
Но комсоиолциъ, успяха ;.а,
се проиъкиат от дРУГ вход
:под носа на полицията, и са
чо половин час след тоеа пар-
тнйнитв и младежки куриери.конто чакаха в гората нрай
манастира. вече получиха по
янва и ое разпръснаха по се-
лишата и околиите. На дJ!)'·гня ден окръгът беше залян от
позивите,

Това вбеси полицията. В
своето безсилие тя започна
поголовни изстъпления. Сут·
ринта в петък, два дни преди
Първи май, тя арестува 50
души от Лясковец. Всички
арестувани бяха откарани u
Търновската обществена безо-
паоност, където бяхме жесто-
ко никвнзиранн, Най-аверекц
беше fнт старият партиен деятел Първан Герджиков. га?
рейни се с него, попицият ,

'!>tY остригала брадата пред вси tки задържани. а от косата ,1•1
оставила само проскубани ни-
ЧУР11 111ъв формата на кръст.

Биха ни 11 на сила ни изтика,
ха - беше разпети петън
караха 1111 да се нръсгиа н це-луваме два нръсгосани ноига
11 да се провираме под тях
Първи в колоната беше Пър-
ван. След него вървях аз. Из·
веднъж ин хрумна II му по-
111е1111ах да бойкотираме гаврв
те. Прсд.1ож11х i1y да сезне
на земята. Като подаден знак
всичнитз, 50 д}'IШ! иасялахые
на земята. Че като почнаха
да Н"1 рвтат II б11ят с пални
да станем и м1111?1 под разпя-тието. Hu ние не се по;щадох·ие, Нито един от нас не сеогъна. Н11коn не се кръсти.
1111коn не пристъпи крачна 11а.
пред. А наоколо се бяха струnaлn fllOвeчe от 50 по.ошан.

Борбите. които води презтези години Ляскавската ко-
J4УННстическа орган11зац11я. за-иалнха работническата 1,л?сu.
трудоВ11те . хора на Лясковец.
В тези ГOtl\lUl11 се иJrради>.а
11стннск11 борци на П<1ртията.
Or онеэ?, преда!!и HO)IYJIIICTII.
ноиrо не жалиха през тоз11
neP1t0д с11.111 н време. не сеuJlawexa or несгоrоsте II извс-
nателствата 11ta nо:1иц11ята. из?
раснаха ?tиого ръководНИ дell·
1111 на Партията. Те оглав11,:ы
01<оъжната партиnна ')РГаЩt·
?аuия II с.1ож11ха здрави осш,-
в11. Трад?щнята б? продъnжР-
на II не случаliно Лясковската
щ,ганиэан;tя дад „ 1вn-много
ятаци, партизани II поm1тзат-
норющн t• герои11Р.'ото 11npn:i·
но съпрот,1в11телно :щ11жен11i!през 1941- 1944 :од11на.

Or 1931 1
годш?а станахсекретар на този комитет 11влязох в състава а1а ОкJ)'ЬЖ-ния комитет на Рабо-murческu-та партия. В него от 7 ду11111,4 бяха ллоковча11и.

Предпоставката за тезn'Промени води началото сн uт1930 година - в Г. Оряхо·вица бе изграден Околийски1<омитет на Ному:н.нст.нческатапартия, в който влизаха поедин представител or Рабо1·-
11нческата партия в Пчелище.Елена, ЗлатаJрнца. ДолниТръмбеш. Долна Лнmrнца.Павликени 11 дР. Ц?лта бeureтози комитет да noмorne дв ct:
'1КТ1!В11ЗJ1ра създа.пането на орrанизацни 11а Работннчес1,ата
?1артня във вснч:ю1 села ча
ОКQ.IП!ята. В резултат на то-
1111 в .скоро 'Време се, създадо-
Ха организации почти въввсички села.

В работата 11а Окръжниякощ1тет ,ia БКП Лясl(овската
11арти1!11а организация взе мщ,ro деll.но 'УЧастне. Тя органи-зира явките, адресите ?а Ht„легално живеене и nре.коЩ)·
ва11е. отпечаwа,нето на поJн-'ви н дР. материали. Естестuе-
1ю беше при това положени?
именно я Jlясковец па е? ор-
ганизират ·през 1931-32 г.
т?щ 01tръ;кR11 111елегалнн кои-
ференцнн. И на трите имаше
n??щставител на ЦН на БНП.
На тях се взеха важнн реше·
111111 за nо-нататъшното укреn·

ЮБИЛЕЕН БРОЯ
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Вси•rко това допр1шасяшс заразстройване тила на хнт.1ерuстките разбоl!ннц11 в страната, проваляше техните зantиc.m н ш1n1е-ренията на бълrарскнте им слу.
ГJI.

Неудържимото настъплс1ше наЧервената арnшл къn1 запад, разрастването на съпротивата отстра11а на населе1111ето лред11.1в1шаха смъртеn t трах у фашистките уцраввнцп в града. За да осуетиназряващото въоръжено въст:t·
ние, фаш11сп<ата власт uJeniaweкрути n?еркн - извършваше уб11йства, арести, 11зпращаmе и ?.01щлагерн, с което це.1еше да псееужас II страх сред населенис·rо.
да създаде 11mозш,. че е сшmа.

Но въпреки това. народ7,т по-
беди. На 9. IX. 1944 r. народ-
ните парт11заm1 взеха наii-uктнвно
участне в завзеnщнето II у?срен-ването на народната власт. Ед-
на •1аст от тях се вляха u редо·
вете на народната арnшя II уча-
ствуваха акт11в110 в първата 11
втора фаза на Отече?твената uой
на. а други влошиха своите с11·
л11 за изграждането на 11арu1111ото
стопвнство.

Оглеждайки 11зnшнатш1 нреJ те
зн 25 години път на 11ес1111реи
възход II разцuет на нашето об-
ществено-нкоио•111ческо и култур
но развитие, нне с най-дъ;1бока
nр11з11атеm1ост си спомнтtе за
вс11чю1 онези, които отдадоха аш
вота си в аит11фаш11ст1сата борба
за •нашето прекрасно бъдеще.
Наli-величественият паn1ет11нк, д<,
стоеи за техния подо11г, ще бъде
построяването на соцнализиа н
коn1у1111зма в нашата Родина. По-
ловинвековната дейност на Ляс-
1,опската nарт11й11а орга1111зац?ш
ще бъде ознамеиуваµа с нови ус-
пехи в 11зпълпс11ие решенията па
IX конгрес на Партията за no·
нататъшното развитие на наша-
т,? прекрасна Родина.

uото ра3rръщвне 1ш въоръжем1-
та борба. Освен това широко се
осветляваха между11nроди11те 11

вътреmвн събнт11я, успех11те на
съпротявнтелното .движение 11

се разкрl!Ваше неизбежното 11ора
женне ва германския фаш11JЪ?t
11 гибелта на n1011архо-фаш11зщ1 увас. Всичко това n1оби.чнз11раше
още повече силите 11а народа за
борба прот11в мо11архо-фuш11ст1,а-
rа власт II за проваляне ла ней·
1mте n1ероnрият11я.

Особено големи грюю1 110.,о;?ш
rрадската партийна орга1111з;щнп
за укрепввнето на nшаденшата
органн3ац?ш, благодарение на
което тя увел11ч11 сво11те чле110-
ве II съnшшлен11ц11. В 01111я тсж
кн нелеr,?mш ус,1овня тя бе ве-
рен II активен поn1ощ11нк на Пар
тият,? 11 здрава опора 11а парТl!-
завското дв11же1111е. Боnшш1с1·nо·
то от членовете tia бойннте ГР.)'ШI
11 парт11завсю1те чети бяха ре?1-
с11ст11. Но най-голяма грю1ш 11а
rрадската партнiiиа организацип
бе изграждането на Оте•1сстве-
1mя фронт. за сплотяваието на
вснчю1 сили под пеговото боiiно
знаме. За тази цел rрuдс,штn
11арт111iиа орrа1111зац11я нзпърш11
огроnша работа сред ш11рою1тс
народни маси, благодарение 11а
което трудещите се а1?т11в11u под-
крепяха II подпомагаха парт11!!а11
ското дш,ше1111е като своя 11аll-
св11д11а рожба. В това бе нашатз
сила 11 11епобедиn1остта. Парт11йш1
те •mенове, ремсистите II безпар
тиiiинте ятаци подпомагаха парти
запите с оръжие, с патро1111, хра
на 11 т. и. Ятаците и по:на1·ач11rе
бяха неразделна част от съиро-
тнвителното дв11же.1111е. В ред,ща
случаи те участвуваха активно
в провеждаm1те бoiiюr акц1111.
Шnр01ште вародин маси подпо·
ntaгaxa 'Съпротивнте.wата борба
u като изпълняваха лозунга на
Партнята „Нито едно зърно бъл

?
..в РЕДИЦF\т.f\ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЦУЦУ-МАНОВ е 1юден на 3 октомври1900 1·од1111а. Той възмъжава тък

мо то1·аnа, когато u Jlяснове11
назряват со1(11алистичес1<11те идеи.
когато жените се n..1иrат на ...

бу111
през rJJадната воr1111а 1918 г..Hf\ ПЪРВИТЕ когаrо в края на същат,? годи-
на партийната ор,·аш?:Jацня в rpa
да е реадност. Този революц110-
11ен поде)1 не остава скрит за
Петър. Той е един от първите.
ноито с.1аrат началото на комсо-
молската организация в града. Роден е в зе)1сде11с1ю ce,1en-a в дните 11,1 Лнсковс11ата кому- <-'ТВО през 1891 r. След завърш- През август 1919 г. се 11р<)веждат избори за uщ·oiJ11oна помага в1>в всич1ш акции на nане на прогимназиалното сн об· събрание. По това вре,?е партийната организация 8 Ляс-Партмята. разование се залавя с градинар· кооец е о,це Jt.taдa н11нав1,ршu.tа е,Jна ,.,·uдин.а. Но 6.1аПетър е нався1съде - 11 в кръ ство. Заедно с братmа си зами- годаре,ше на го,1ямата разяснителна, пропа,аµ'Jаторска ижона, и на събранията, и в изле- ??;?s??еР)?Ср:яд??J?а?о;и л:?кз::чеа? ?ог???:?;?;,;к:ад:йн.ост,

а
която npooe1,c,Uaд, тн сьбиml .uиоготите, и в събирането на помощи J г „ т Ясl\·ооч ни и се нареж а на аторо .?tясто.за стаЧ11иц11те н гладуващите в ни в о11ол11ост11те на Ростов на Партията се превръща в цент-ьр на рево.1юцион'1i,с• борбиПоволжнето. Добър орrанизатор. Дон. и ОI\Оло нея се г11уиират всич.,-:и ,цюгµесиони cu.1u з грш}u.дисциплшшран н с:мед, Цуцума- Кьорчев е nритежавал ТОЛЯ:\1:'t ffейн.ите идеи nе1tелят все повече ЩJUt.Jopжeниl4u. _111?дui,raeноо спечелва симпатиите на ор- физическа сила, бил е дързък. и ст11ват все ио-Аtliогочислени и бойки. 3'крепва tl.1pcr·l нисмел. Обаятелна негова черта е народа в справед1111оостта 11а нейното де.10. На .•итинги иrаннзнраната В иомсомолското

била умението ?ty да общува с събрания осе 110-оисоко се вее алено-червеното зна,1г, вседружество младеж н тя ro нздн-
Об а а ичк бъ· 110-лющно звучат революционните 11есни.га в началото !На l923 Г. за се- ?ig=??paд:a: с

??
,вс

Ро?то?: В резултат на неу,юрна,а дейност на Парт11:т, ., ен
кретар на това дружество. По

а 8 Ляс,юяец отрудените хора го тусиазираната rюмощ на }(омсолюла о общ?,нскиrс 11з1оои
време нt Деветоюнския преврат.

има1111 като cвoii наll-добър дРУ· през деке,?ври 1919 годuпа болш11нството от изС>щ•ит?!!""когато КОЛГJI.ЙСЮ1:1я0т номитет на
rap и приятел. даоат соол глас :ia кандидатите на комl)нистичесюна nар-Партнята в орна ряховица при тия. Така се ражда Лясковската коА1уна. Нарооът лш,ува,зовава комунистите 11 1юмсомол- Димо Ньорчев работи в Пар- а враговете ,щ са объркани и изt1,?пшенu.ците да се вдигнат с оръжие u шята до последната минута на Разнообразна, дълбоко народна " пропита с рсвп.1юръка срещу превратаджиите, Пе- живота си. Не е имало случай цио,ш, дух е дейността на }(о,?уната. Още в nървотозасетър 11?пъл11ява повелята на Пар да не изпълни поставените му дание прозвучава нейният лющен протестеп глас срещу 11ре

тията, .като актнвно се вкmочва na!)'rиlti!и задачи. През 11ятото дате.,ската rюлитика на буржоазното правителство. В ц.1.1ав борбата. Той е в бойната група на 1922 <Година ръководи деl!- та си дейност през деветл,есечнотп r.u същеr.тщ1,?ан? Кому$ Панайот Цв11кев - секрета- ността по въоръжаване на nap- ната се ръководила салю от интересите на т11удсщите се иря на Околиllския ко,mтет на тийния и стопански актив. След градската беднота. в нейния бюджет r.e предвиждат сре,•Партията. Разработен е план да Деоетоюиския преврат в 1923 г. ства за безп.1атна детска тра11езария и учебни 11особи,1 насе нападне Горна Орнховнца и се
Димо Ньарчев застава решителнn уче11иците, предвиждат се средства за nб.1ек.1п и vбу,:,;изавземе жп възела, да се напад-

на бедните де14а, а за да 11олучаиат .бедните и щz,юимот-не Велико Търново н се разгро- на страната на Панайот Цвнкев ни" гра:ждапи хляб с нал,а.,ени цени, в бюджета е npeдыttмят фашистите. ·но проливен за органнзнра!Не на въстание. дена сул,ата 430 000 лв. Предвидени са II средства задъжд заС'Iавя групата им да се Haro областен ръноволнтел по разкриване на общински .11агазини за да се снабдяват .бед1? военната подготовка на Партия ните и ,чалои.1х.,тни.,. с евтшщ обувки, облек.ю и други. Вприюти през 11ощта на - юни
бюi!жета са 11редв11дени и реd,ща благоустройстаени r, ко ·в колибата 11„ П. Станев под та ,след априлс?ште събития в
мунално-Gитови л,ероприятия като поправка на у.1ици, на' манастира. На д!·\тия ден подло lf/25 г.. Ньорчев е разкрит от права на градина-парк, градскл баня r, dpy,u.са предадени от жената на Ста- полицията. зверсnи инквизиран Паотиех секретар то,ава е Христо Рашев, а ,: ,,е, -

б в Търновоюиrе назарми и убит, Мо:"'о Войны,оо. П,:,.ртията тпгаиа още ,?овече :racu.,m: г.вон.нев. Въстаниците са O грацени
та организ:1ttrюнно-па.щти11еска работа среа .,,асите.от фашистки главорези. В 1щрав без да отрони прсдатеJJсна дУ)!а

Но 11олит11ката. 1,01.то 11ровежда /(о.1<уµата, не .:., Xaf'eCН!!я бotl Петър Цу1?ума11ов наред пред падачите.
ва на управляващите кръгове и затова рс1и?ват да ч раз-с Панайот Цвнкев заrn:ва герой- Умирайки, тoii се обръщ:.? t<ЪМ турят. Тази груба прооока?1ия на 6щ1:жоаз11.чта не с в състоя

ек!!, своите убийци: "Изверги! С мое ние да заличи 11равдивите и народополезни де.,а на }(о-
б .нуната. Иdеате .ча Партията и де.tата 1-1t1 н1>йнатп .пrн f,uв знак на почит II уважение то убийство вне не ще у иетс

}(ом,тата, бяха ,1уснал11 дълбоки корени в с-r,знаниетокъм пюtеrта на кОМСО)JОJJС1Шя се Партията! Тя ще живее. ще се на трудещите се в града и те възтържествцваха с огро.,ща
G J Не е далеч времето - по- си.щ ua Девети септе.11ври 1!1-М г.• когато ,е роди CtJoбoiJaкретар мr.адежнsе преименуват ори

та.ДИМО НЬОРЧЕВ своето дружество „Нръстьо Ра бедата ще бъде наша!"

•••••••••••••?•а••...•••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1<оас"и" на негово име - ..Петър
Цуцуманов·'. Тана неговото иместава знаме в борбата с настъп
ващня фаш11зы1 и пример за re-

,1JJl\HЧH11 ПОДВНЗII.

ДИМО ИЛИЕВ КЬОРЧЕВ
е един от учредите.,ште на пар-тиi\на-rа ор1·ан11зац11я в Лясковец
през 1918 г.

Нетър ЦУЦУМАНОВ

ЗАfДИО В &ОР&АТА
в rо.чемнте борби, които нашата Парtни ръководеше преJ пе

рио•?а 1919-1923 год., партий.ните орrаинзац1111 в Горна Оряховн
ца 'Ляскоnец II Налт1шец провешдаха общи акции 11оито ю1 дава
ха' нъаможиоеr да обединю;ат око:10 себе си повече рабошнц_ин:други трудещи се. Пърuата >1а1J11фесrац1_Щ .'{ t.!,ОЯ'!'О a()'чa:i;:?'В??IIKTла1 номуш1ст б1;ше тази tta 1 ма!\ 1::,1::, rод. оор >то м · ' ·

т ите сеJJища беше г. Оряховнца. нъ11.ето се
???ш:;1;;:?1;:с?? ?fнтинr 11 след това цялата ,1а11ифестац11я се
отnраш• аа ляс.новец 11 завърши с·ьщо с м11т11н1· на площада пред
старото .:шт\шще, ената акцня l(ОЯТО трите партийни 9рrаннзаци11На11-вел.1ч:ств

и на 2-1 ·?ы;емврн 1919 rодина. На тази дата сепро11едоха. '\еш, т.?з
O Н?родно събрание II Ц!{ на БНП прикаоткриваше 1юво11? ранот
ст аната да нan)'OJ1a1 работа и да манифесни всич1ш 11рудещ?1 се ва ng·Сносен ж11во1·. за повишаване на заплатнрат своитеа иясваиа1111е11яназ скъ11оr11ята за осигуряване ншлнща на трут11те за нам д • о Ляс овец идещ?те се Партийннте организации в Г. ряховица. к

заНалтш?е?( ·реши:,а да проведат обща а1щня. 1<ато сборен пункт
11с11чк11 се опре?елн fа!J?сJ?я??:;???\юш?тст начеJJо със сенретаРано оут1р,111та 6??е вече в Налтинец Там пристигна II рыю-ря Панайот Цвнкев

вената партнина ор1·а11;1за11ия. На съвещаниеnс>дството на Лясно
ешнха да се проведе анцията. въпре1ш поли-трите ръководства р

9 часа о• вс11ч1ш стра1111 па шющада пред гацейск11те мер1m. Къ?? хJJуват железничари, работници от Захарнатарата за_по•:на?t а??,; ?1 i· аждани и много м;?адежн. Войс1шта се стъфабрина, tpa ? РН д 2000 ма?шфестанти потеглиха за гра-
л?саI!??:?ом;?,???=фтеостац?ята вървяха МJJадежн с червени рубаш
?1„ 11 носеха голям пла.кат с надпис: .. Войници не стр_еляйте с?<:.щ;;
б си·· Народните синове пр11брахэ. пушките ..прн ноз
,gа??с?,яха .

да стре.1ят нъnре,ш за1<а1111те на някои офицери.11 · •

ът nред na,icтiш1<,i на Георги Н:ш11р,111ев се изпълни сПлощад
Г О яховнца ставаше тю,ъв пеличествеи ми1?арод. За nърви иът3вооо· друши От две трибуни говориха НнкоJJа

11111, имаше над · i съ?оз ит
член на ЦН 113 Бk.н н се1,ретар на 'l ранспо!)'rния

.
,Пенев.

А секретар иа Тър1ювския окръжен ,юш1тет на ПарВърбан нгелоо.
коrа10 са?1одеен хор o·r руски пленr11ята. Вълвунащ момонт беше,
б и1·а з. пяха революционната ме-ницн. paбOTHlll\11 В ?a:ii1щзr3i Фt р\:и??н ?ваш1ха шапки II почетоха

?:???::1 1::ci:?i?л?;:\· р:в;:??ц=онните борби работници II селя-
юi С r·opa от 11д11г11ат11 юмруци беше гласувана ре:юл???:ф?стацня·

м,юголюдшшт митш11· се разгърна наново в .1 •

а а Ляс?ювец и пристигна там. На площада nред чи-
аа?: v;?ц??оо?нха Панайот Цвикев и секретарят на партийната о?
::1111:цш? 0 Jlнсsшвец Христо J>ашев. С щюго е11тусиазъ?1 бяха

р:дигнати ис1?а1ш11та за повече хляб II свобода. И наново пз път?та о?-ботшщнте от Захарна1а фабри!iа иснаха ;ia демонстрират сво
Hanла. "ато минат пре? двора на фабр1шата и завършат а1щ11ята в ·

тние,1 Така II стана.
п ятад;щнята на 24 дскемuри в:,я 11ов11 с11лив редовете на артн

ята II онv ажи желсзш1чарнтс о1 гарата и района. кон.то на сле?нн
ен <J? де1<смври 1"19 година първи вкнrнаха з1ы,1сто на .оляб'\ата. с;а,ша на шел?;ничарн и пощснцн, конто за няколко дни о .

,·вана цялата страи;?. n· та
··

Искам д:? отбе.ттеша 11 'още една крУш1а акц11я. вече '?/1 ,1\е·

но по трнте органнJацин вло1J;нха ?шого силн. ова
Ol(OЛl!rirl'?ecт;e,1111a ма?шфссrация за съ6ора във Rетшо Търновоwe ве

19'>'> год св1шан от Окръжния 11ощ1тет на Ларна 27 o1r??:ut?11н1;e- на б?·ржоиз1111я блок да. с?tъкне земеделскототнята про а вземе наново властта в Рьцете си.иравителство II д представители от вс,?чк11 11ассле11и мес-Двех11лядната ?rолона с
Велю,о Тьрноuс, нре:? Арбанаси начсдо ста n околият? поrеглн за

11. от rю;юс·?·(ач11 06,1ечс1111 с чер-десетки чepBCIIII З!J3Mella II коr.:;1; а ЛЪI(" (?е1·а ,:ВеЛЧОВа за&ера")
11?1111 рубашюr. На площада „

;;д??цнте 118 ·tругите 1<0ло1111. дошнашата )1аш1фrстац11я се вля ? Р
Пред 8 хил;дсн ?шт1111г говорихаms от nс11•щ11 ?ранща на окръ1а.

оратори от 5 тр11бу1111.
Г а Оряховица 1,а.111111ец II ЛясПарт11li1111те ор1·а1111зацнн 11 0??1ети н? ?дин' път ч11талищн11ятtюоец правеха. общ11 вечер111ш11 н
??орат? н та?щ11те на l(ОМСО)tо1щисалон u Лясновец се тресеше о\; весел11е.те II но,1у1111ст1пс. дош1rн 11а др) н, 0

е боiiната др,·,нба 11а ко)1у,шсВ тня общн акц111< се изграждаш к· oiio ·шят11тс от тр11тс се.1111ца н цялата Горнооряховс ,, , .

Борис БОГДАНОВ

Първан Гердж11ков 11 Пaкaiiot
цьnксв, ноито често пъти бн ·

ваха пре1,·ьсва1111 от бурните
ры;оnляскаш111 на rраждаии
те. А ногато на трибуната на
широките соцналист1r се качи
да говори Ива11 Стратев, тоn
беше посрещнат с дюдюка,шя
11 nниове „Долу nредате,f11те
на работинческата 1шаса . ?тооа време една група граж-
даю1 се 11ахвърл11 върху гру
патu 11а шнрок11тс соц11алнст11
11 стана 1sзвест110 спречкuане.
Така трудещите се в Ляско-
вец 1(ад.охn тоrnва_ сш1ен от-
пор на мест11зта реакция 11

особено нn шнрок11те соцш:?·
.rшсти, 1\онто напуснаха nлощn
рп '"'"'"",.,?m,n1111 като предате
пи па работш1ческата к.?аса 11

01ve енн от народа.
Тук трябва да ttaжa, че са

;'ti{) една l'OДJtlfa от OCII083B3UC
то на партиiiuатв оргаи11зац11я
в града 1111 тя JJ1'1aшe rодяn10
под11т1111еско влняшtе II етапа
п'Ьроn полнтнческn сила в
града. Toon се дължеше до 11з
вестна степен на rоляn1ото 11е

доволстuо па 11арощште ntacи
от войната II тяхното бсдстве
по по ..,ожсннс. 110 11aii·naжиa
ро.ТJя в това от11ошен11е 11з1tr-
pa правилната II упорита рабо
та, която ПарТ11ята водеш?
сред трудсщнтс се.

01.0.10 25 де11е?шр11 1919 г.
желсз11нчар11тс от цялата стрn
на обnонха стn'Jка за поnнше
нне заплатите 11 подобояnnнс

ус.?ов11ята па работа. Трудещв

те се от Лясковец вземаха
най-ант1шио участие в нодкре
па на стачнуващите железни
чарн. От Лясковец 11,шше око
.?о 50 души желез1111чар11, 1,011

то работеха II разл11ч1111 отде
Л11 11 вс11Ч1ш стачкуваха. Пар-
тпйната орrа1111зац11я създаде
комитет за подпоn1агnпе п?
стачкуващите II техните семеl!
ство. Начело на тоз11 ко?111тет
застана др. Първан Герджи
коа. Бяха образуванн 1<оnп1те
ти за събиране на пари. Ак-
цнята продълж11 до края на
стачката, като съб11раn11те су
nш биваха предавани на стач
IIIIЯ комнтет в r. Оряхов,ща.

Няколко д1111 след обявява
нето 11а транспортната стач-
ка в подкрепа 11n желсз1111•ш
рите обявиха стачка 11 работ·
шщнте от Захарпата фабрикu.
По тооа вре,tе в нея работеха
о«оло 300 душ11 лясков•ш1111
11 BCIIЧHII до СДШI стачкуваха.
Трудещите се от града пи се
отзоваха па nр11з1ша ш1 Пар-
ТJrлта JI с готоnност подПО:\оtаrn
ха ста1.1нуващ11тс с проду1tт11 11

nарп. с доброволната по,1ощ,
която беше събрана от Лясttо
веr( 11 ш.оmште ce.sn бе създа
дена безплатпа кухня за ста•1
куващите работшщ11 11 тех1111
те ce?tciicтna. През вре>1е на
стачката беше проведена гран
д1юз11а манифестация. в която
в3емзха vчастие II една голя
,1а група· от Лясковец.

Тук трябва да кажа, че по
това вре,1е в Захарната фаб-

Периодът след Първата
световна вoii11a беше период
113 голям борчес1ш поде,? на
масите) коiiто се изразяваше
в стачкн н деi\tонстрацни.

На11то е известно Първата
световна война завърши с на
ц11011ал11а I<nтастрофа за наша
та страна. Съгласно Ньоiiскня
договор па нас 1111 беше нало-
жено да плащаме теж1ш ре
парацннJ а освен това 11 от?
iiъciiaxa от 11ас 11звест1111 терн
торни и ги предаваха на
Сърбня и Гърция. В знак ш1
иротест протнв Ньоl!ския дого
вор буржоазната власт в гра
да 1111 през о1. ноемвр11 1919
год1111а 11роведе траурен оsо;rе-
бсн и траурио шествие 11з гра
да с попове II херуrон.

По този cлy•iaii Партията
призова трудещите се в Ляс·
?совец !ta n111т1111г в същия ден
на площад J,Пазарш-ш'\ к?дс
то паш??те оратори закленnш
ха българската буржоазня,
която доведе страната 1111 до
пъл11а катастрофа.

Присъстuуоащнте 11а 01олебе
!'lat 'Jаедно с една ,1алка гру-
пичка ш11рон11 соц11ал11сти се
отправиха 1<ъ"1 площада, нъ-
дето беше с1шиан ношнят ntн·
т1111г. Но порадн това, че це·
•ч11nт площад бе зает от 11011111

хора, те д11r1шха тр11бу11а ш1
наii-северната част на 11.?оща·
да, Jtъдето 1-ta"i1ep11xa nш.JJitO
празно ощсто. От нn1ето на
Пilрт1шта говориха дР:{Гарнте

Лfитинг протав 1/ьойски.<1 .,тре,: Uоговор.

р1ша беше създаден профко
l\tl1TCT' J(Oiiтo CII беше IIЗDOIO
uал ш11рою1 права. Toii ед1111
стве11 шнаше правото да nрне
n1a работ111щ11те във фабрика
та. Процедурата беше танава:
Профко,штетs,т прие,ш съот-
ветното ч11с.10 работшщ11. а ail
,1111111страц11nта на фабриката
ги раз11реде.1я 11oii 11а ?.акво
,шсто трябва да бъде поста
вен 11а работа. В РЪl{ОВОДСТОО
то на този nрофкощ1тет беше
11збра11 11 11аш1шт съrражда111111
н член нn Ллс1,овскатn партнii
на орrаю1зоц11я Иван Секалов.

1\lo1tap че стачш1тn на ще-
.sез1111чn1>1пе II на работшщн
?- -м Зnхар11ата фабр1ша за,

/върш1?11еус11ех, тези стаЧ1ш
дадоха I сво11те по."'Jоаште?нн
резу.,та , тъil 1:ато работ1111
ците по езспорен 11ач1111 се
убепнха. че сд11нстве110 ко>tу·
1111ст11ческата nартня защ11що

щ1 нnli-npaвн.1110 тех1111тс ш1tе
рес11 11 се бори за щастието 11

б.1агоде11стn11еrо 1sn тр)·доn11я
11ород.

:}а отnраз11увn?rсто ш1 1 мaii
Парпшт.1 отдаваше Dшoro го
люю зuаче1111е. Това беше по
вод за ,1об11.111з11ра11е с11.111те
11а нашето ;to11s1:rш1c и съще
upc:.1e11110 пробен 1ш:нън· за
ръста на IIOUICTO D,111ПШIС.

Сnюшя?1 r11 отпраз11ува11сто
на 1 иaii 1920 rод11на. То бе
we съnроuодено с 11рс.:1вар11-
тс1шn подготовка, 1:оято зв·
почна I 5 -- 20 wш вред11 праз
1111ка. Нсзаонсюsо от това че
бяха по.1уче1111 от Соф11я ;ioc-
тat"ЬЧJIO :натерна;ш :ш с.1)·чо.п.
1шрт11iшата орга1111зац11n нз.?е
зс 11 с 1'tecte11 по:з1ш, ноiiто бе
we разпръс11ат 11:1 rрадо. Со111ц1
110 беше npeд,,niicкo събра·
m1e, на J<Oero .rooop11 .1р. Пър
nuн Гср;?ашкоt:. Беше )ТОВО
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ив.тн НИНОЛОВ ГЪРМИ
ДОЛОВ (РУСАН) Светли riартизанСкиr ._ ? ? • ,..

тркчесечви ежедневни нечува 1943 г, с парт11за111111, многовн мъчения с най-рааличии пъти роднте.,ите ,1у са аре-аннвнанторсии средства. На стувави, 11ш:011з11ра1111 и ннтервснчни мъчения 11а врага тон ннрани, а с тях II Ваньо. Пое·отговаря с твърдост. лецните опити на полициятаПрез поща срещу 9 юни да го арествува обаче остават1944 година Иван Гър,шдолоо 11апраз1111. Той умело II се изе изведен от полицияш II раз- плъзва от ръцете " ··а
стрелян 'на у.,,щата нрай тех-
цическото учнлнщв,

lluщ1 Гър: шаолсв е ро,,с,1
нс 19 април 1909 r. в Ляско-
вец, в P.aD<m11,чec110 сеяейство,
Qy , ,.,ъ?; остана uсэ ролнгели,
отrлс?r:дuт го негови родп,
в11. Поради липса на средства
nре1?'Ьсв.1. гпмнааие.знсго 1.Н
образование. Става общ раёот
111.1: в :Ja р11 та фабрина :,
Г. Орпхошщ , после чирак 11

1 ости ,шща в Соф1111 и от
9?8 r. с тенстнлен раёотпнк

11 Габр о През 1931 1·. в.111
за U едовете на Pi\IC. T_vrt
ЗJtP:i о се свърэва с работни
чеекото ре юлюанопно двнше
г. . В с ш дейно участие в
с, • те б?рб11 па рабогничее
еатс i..?aca сре.цу напнталиегн-
ф„u ..1:а11т1r. В Габрово е приет
, за чяен ы Партипта.

Иппн Гт,?; шдолов застава с
челшпе р ? щ11 па въоръже-
иата n11т11фаш11ст .а борба 11

огдава всичкигв СИ снлн Щ)
тържеството на ко,1у1шстичРс
ката правда. Подгонен от по
лицията, в края (Щ 19?2 ГО?-
той минава в не.,еrа:шост 11
се nr,,,ю•ша в една от габров-
сниге партизансни чети. В 0'1.
ряда С бил сме.т, находчив Jo
ец,

През март 1944 r. над селп
Л11с11чер1,а прн сраженив с 110-
лнцият» Иван Гърnшдолов е
тежко ранен и заловен жив.
Отнара11 е в Габровския поли
цейски участък, подлошен е на

ва без родителски грижи. П 1·
рите едва стигат за хляб. 1,, \
цогия, ДII штър не цовьршва
осноьяото си оцрааовацве, i
ракува при различни 18UCIO
р11 об) щари. Започва дру .оа
с пршреснвнп !t т1д.сж11, га
конто допада с u) 1411111 си
рактер, С"ЬС своата честност И
прямота.

Д11 тнтър е прнзован 11 на
зарпата, През отuус1. а сч
донася оръжие 11 (Joeup1111a 11

ьа cъпpor1w11тe1ruaтu оорш.
llpeз една от последшие си
отпусни 1011 11с се .ръ \ в
казар тат , а н nь,n.11.11 а реше
1111е10 на Uнръжшш 1,0 штет
на Партията да оре 11111е оl орноорлховсквя партпзавскп
отря:1, където става нар ша
ннн 110:1 името Чuпдар - пре з
август 1943 година. Ф11з11,.,
ки здрав, с 1с.1, съобра: нгел u
той участвува акшвио в акц«
ите на отряда. Благодаренис
на своите иоаожителип ю111е1.:r
са, той е назначен за ощельо
нен командяр.

През лятото па 1944 г. 11

месгнсстта Тцсладша 17 ды1
отрядът води ожесточен бон
с nшоrоч11с.1е11 враг, Та I заг
ват 28 паргнзани, Димитър се
спасява. С група свои дру1<1
ри отива в с. Павел. Пол11ц1

l

ята r11 открива. В престрс 1
ката Найденов е теншо р;111с11
и шестоко 11з,1ъчва11. Откарват
1·0 в Чаоnевсю1те rop11 11 та 1

го разстре.,ват на 11 ю1111
1944 година.-------------

ИВАН ПАЗВАНТОВ
(ТИШКО)

Toil е с1111 на проrрес1ш11и
ро11итслн. Баща му е взе,, акт1шио участие в Септе)1вршi-
ското 'въстание. Под вmtn1111e
па родите.111те II пай-вече 1ш
бра.т с11 Ба11ко - сенретар 11,1
Рш10111шя ноnштет на РМС,тoii се офор?1п II закалява ?•-
то акт11ве11 съзнателе11 деец
на нелегаляата ремсоьu opr?
mtзaц,rn.

През rод111111те на Uтoparn
световна нoii11a техинят домстава c11ryp110 убеш11ще 110 не
.,eramш дейци - Петър Па-
11uйотов, Дтштър дюлrероп

11 др. Тук стават ред11ца иеле-
ru.11111 1<011фере11ц,ш II събра-.тя, печатат се поз11в11 и цру1.·и
,,1aтep11amr1

Зарад11 рено,люцпошrата де1i
нос'Г па Ба111,о, ко!!то от ,1atl Исан ГЪРМИДОЛОВ

И 1111е, раснn,111 почтн като шп за11р11пшщ11 се превърнаха
връст1111ц11 11а пашата 11арт11J\ о сред11ща за саързка, сиаб·
11n орrап11зациs1, дълбоко в сър днтешш оу11нтове, място зацата си чувствува?е 1,олко пров?а:дu1ю на 11елега,яю1 сб11рправдиво звуч11 11 1ю:rко 11? 1111 11 васеда1111я.
обхо,1т10 е Пuртнята, вснчюr Въnреюr постопщ10 иадвнс-
11с1i1111 ч.,сио?е и фу11кц110 tfa.1aтa см·ьртна 011ас11ост наднер11 дu nод;t-ьр;щ.1т J{ръnна 11 а-ашоrа 11:\r, те - честннте и11enpecтat111a връзки с народ,.. убедени до с,?ърт в правотоВ 1шii , е 1:«нп етап на бор napт11i1110 дело, отдаваха вс11•1
бата 1941 - 1944 rод., 1 :? кнте си снп11 па разиоложе11ие
другари, иаш11 съrрашдаин, въз на ре2олюц11оииото дв11же1ше.
11итаыщ11 па парт11й11ата 11 рел Родни братя, мaiiRи и бащ11сова ор1•аt111зацпл, :'!шнаха g бяха те за нас и ние за тях.11епсrалност II станаха партиза , ршrосът 1101 в бороата, то-
1111. Като боiiц11, о·,дс.%онип 11 ьовта 11м къn1 nартиза1111те, би•1ет1щ ко?1а11дири, ч.1е1юве на ха с?111сълът II съдърща,шеrаЩ'1ба II ОК на Парт11пта по не 11а тех1111я щ1шот - rлаве11го вре,1е, ncll'IKII с достоi!иств" ,;p111ep11ii за 11ero n1оn1еит. по,р;:т)·nаха за разпространяnа1/с раД11 11евъзможност, за ноето
11 доблюкаваие до 11ародэ п:111 аюпя да ,1е извинят вси•11111 патнйната правда, понасяха су 11111 ятаци, ще споn1еиа ca?IOровите услов11я 11 несгодите 11а ащпка част от тях.1шртн3а11с1шп ;1швот. Майна на niнoro дъщери 11

пп??iе?-тр?:???иц1?е:.;??·:'"б1оирзбаа?:? сшюuе, баба Мария Гюпчевu.
11аша ятачна, заслужено иосснласо пя враr п11ш11ха от 11:11 ше пр11з11а11ието 11 като нашавот е11рас1111те наши другарн n1айна. llоредните 1942··-па 11за1111: Иван Гърnшдо· 1944 rодииа 1ех11Яят доn1 орилов >уса11), Дшштър t-lailдe· ютпваше десетк11 път11 отговоu

11oi: 'швдар), Иван Христов и11 неле1·а;ш11 11арт11iiии фующи(Тнш <1). Те 11я,1аха щастието оиерn 11 пuртизаии. .t:д11ата 11
да спо:1е,1nт 11езабрав11,ште nш дъщеря бе хвърлена в затвора,rове 11а свободата. другата - 11а1н1ал?.ата - аре

Пр11поnшяйю1 с11 кристали<> стуьаuа, задържана 11 подш11·а
•шс111те иn1 образи в де11,1 па па побояща п гаври пгодъ.1
на 11аш11я юбилей, 1111е 11а1ю жителио вре>1е or фuш11стк11те
во yteщan1e колко дълбоно в жаидарnш, tиновете неед110·
сър'-\ата ю1 е про11ш,вала II кратно 11икв11зирав11, а самата
се е иап.,астпвала вярата къ,1 тп 1111тер1111рава в разпич?ш
парт111i11ата правда 11 любовта 1,раища па дърыаt1аzа.
в народа. Въпрек11 серията от perpe

Дълооннте иореш1, които сив1111 ме1ши, ка11онада от уда-
Паршща спуснаше сред ш11ро р11 върху про1·рес1шиото ce>1eii
ш1те народни маси, с 01ar11иr- ство - то не престана да б·ь-
1ш с11па вrш11таха в сто•1а11с1ы де наша връз1,а 11 опора. Ба
лрежз услию:а на честш1те II ба Марш, не заrуб11 nерспектн
ороrресюштс с11.111. В лицето ва, гордо пш1аспше опитите 11а
на кому11н?та 11 11uрод1111я па;, врага - да късат части от а;и
тизашш народът в11.<.даше сво вия орrа11иэъn1 11 плът, тя ю1·
11те 1Iilii-coи;:,.и11 чеда. Не с то за мнr не престана да n?.-
c,1yчaJ1110, че II този период де паша nra1шa. Колко rp11шm1
повече от 22 домакинства na ro во бдеше, ю:шви ус11лня noJ1a?
,:т„цн бяха предоставн.,и до,1" гаше за запазdа11е дъJiбока за-
uете с11 на рuзположе1111е 11.1 1юис1шрираиост, да подrотои
парт11з?шrте, а повече от 150 храна от оснъД11ите н вече из
ч:озеш1 чес1?111 ллсноuчаш[ н чер11а1-1н възможности.
о r с'ьста?;1111те се.111ща ю, об- Сде;; попу,иощ 11а 8. IX 1944
щшшта, м:1це;1,11 11 девоii1ш, rод. пр1rдв11л;вавнn се от Чолз
110 11аii-раз.1иче11 1шч1111 по,100- кова nraxa,,a през В. Търново,,iaraxa рсвu.1ю1щоwt0то дви- nз и 1·аоран,;1 (Ванко) оля-
и,е1111е. зoxnie в JlлL1ювец и пан n, ..11

Па11стщ1а, щаст11е бе за 11ас, нашите ятаци. liaбa 1vlapю1
че при поссще1111е о род1111я пан бодърствуваше 11 1ш п?с
град II се.,а, в1111а1·11 11an111pax- рещ11а с маliчи11а целуы,а. Heil
,1е готовност 11а р?душен 11р11е,, и11ят син - Иордаи - участ-
11 бащ1111сн11 гр,шш от птацюе. uувап предния де11 при посре
С гордост II сега отбе.,язоам, ща11е 11 в де>1оистрац1111те с
•1е тез11 хора бяха 11ашата з,;ра осв(lоодените политаатвор1111ц11.
вu опора - без 11011то пр11 11а- 1.апнал от умора, дълбо,ю спе-
шите услов11я 1ш oopja бе 11?- ше. kопко ентусиаз-ьn1 11 е11ер
ш1с.1юю съществуването на rип бе 11зразходва» тоа11 наш
парт11за11с"ото дв11ше11ие. верен другар II nтан. че 11якол

Ня1;о11 от кт,щнте па теэ11 на но nншути бяха 11y11:1-1.r до1,ато
f1llllllllllllltlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll1111111111111111111111111111111111111lllllllllll!Ш'l:IIIIII,,

го разбудrш. А тя, ;tюбящата
,1aii11a, като орллца бдеше 11ад
нас. предвнусоайки вървите
?11111ут11 на народната свобода.

Кощrо щастл11в11 се чуству
вахме 1111е II другарите попит-
затвор1mц11, дошли рано в този
nом на 9:-1х., nопучаваiiн11 ней
,ната „благ,1слоuия11 за успеw
но завземане II уста11овл2ане
1,а народната власт.

На 4 август същата rодшы,
11апускай1ш яташка нъща n
с. Д. Оряховица, парт11за11инъ-r
Андрей н аз се на1ъква,1е на
в·ьоръжсн секретеl( пос'J. С.т?е,..?
кратна схвnтна, нзползуuаn?е
ед1111 „норндор" 11 бързо nри
дв11жваiiю1 се, решаваме да
откдео1 в с. Д. дя;t nрн nep
ннл наш ятак.

Трудно пи беше с ранен
другар II м1111ава11е 11а 1:одио
препятствие да пропътуваме та
КЪВ преход. 110 ВСИЧКО бе Пр0
възмогнато. Къn1 nо,яу11ощ вл•1

· за)1е в двора, раненият заета
ва до входпата врата па къща
та, а аз nочуквао1 на прозоре
ца, за .па и?естя идването шt.

Бай Иван и 11eroi,aтa другар
на наr<а Мита, 11011111 безброй
пъти през всяко вреле, безро-
потно, винаги с ус.?1пвка и от-
крито сърце пр11е)1аха десетки
11арт11за1111, с 11011то деляха 11

последната хапна хлnб, радо-
сти II с1,ърби, и тази нощ, без
да подоз11рат състоmшето m,.
прояо11ха готовност 11 111! пр11
еха.

За нашата майка партизан-
сна тази IIOЩ бе ИCTHIIC!<O 11?-
п11та11ие. В резултат па голя
,1ото напрежение, ноето изис
?<ваше борбата, тя получ11 с11-
ле11 Пр11Падък в n1омента па
появяването н1-r.

С поnющта па liai! 1•11:111 ние
се свързахме с :1щ,3р II под
общите н?1 грпж11, бях ..1 въз-
становени силите 11 па paJie·
IШЯ другар.

CanIO десет дни по Н'ЬСИО, «о
rато опнтвахn?е пре,шиаваие-
то па реката около Г. До.1ен
Тръмбеш. пан бяхме посрсщ
11ати от иотщеiiс"а засада. за
С'Ь:r<але,mе номандуваиа от
наш съгражданин. Отб1шай1ш
огъ11я, незасегнаn1, ние отнояо
се оnрлх?1е на nо?10111та па ята
пнте от Д. дn11, Лясковец 11

Н. Богданов от Нозаревец.
Тан11ва прекрас1111 хора въз -

пита нашата партия, готови
на всичко. Из средата па чест
шtте н предани цо с,1ърт бор
ц11, ятац11 11 политзатворшщн
идваха попъmrеmшта на пар-
т11за11с1шя отр/1)\ 11 чети. Ето
защо борбата бе 11звс:1е11а дu
yc11eure11 край...

Тодор ПОПТОДОРОВ

ЛЯСКОВСНАТА ,,БАБА ТОННА''
Б.111зо ..10 „Пазаракя ..

, токv аа
глапната у.111uп, се. на:,.шра 1·ю...1-
11еnата къща..\\алко к.1ю:?.111а.1-1
!f;J Сдl!;\ сr.р:ша, под ТСЖКIНI Kt'·
JН?ЧНДt!Н покрив, тя с IIИLILO не
щнш.11111.1 nor.1e.:1a на ,11111уuа1ш
те. днс :i.ta.,,ш nрозорче1 а с:..
e.JJНICT8CllllЯT НЗtОЧШIК на соет
11111а о тозн снро•1;.ашю1 ·?1.

т,··? ж1шеL:' с многобрu1111ата ctt
11е.,яд 6aUa Марня I ю.1<1?i.J:1.
IUc-,?т п на с отr.1еда.?а, от ?·,.. ,.
t ·11 ЦО flCЧl..:p т1111а с по CIIU?.

no ·1уж.10, :t.? с дръr„шь,tt,
ираu11 11 тr:лt"тат;1, Тежкn е не·
"-·остнот..t участ на n:ionннa r·1.
,(!'цата 11JparJiaxa, 1ю 11 1шхът1
1 не са 1r.м:1.1a.;1tr. Е•о lluaш,,
с р:.?6отн·111ки о д1.ржаu11,на 1с
{ат111111? в Ссфня, внукът с 11р11

сн. 1!0 Ч{'С10 дъщсрn fl CJI It 1.

u ш1 в rooa, ш1 n оноn,1 врс?,е
Нощс 1 11уа тропот 11 np11ry.1<•
ш1 гл,. оое n 0.1:?ятz. а сут;нш
Иnанк.1 от11000 ?с rотв11 ;ta за
щi,1ana 1а C<>фtU/

Н rn1rз к1,с•Jа се . 1,1 np1111c•t„;э
i;a 19-1 J ro.1 1110 raxo с?ръuа
орт т .1 11 1J 11ора бързо с?

111
· 1ar 1\_а ьст I Бз11ко П:.,

u;шт011. За t 1JIX в розоJИЯ xiм...:r
е С нр ·?-111. ,1 ф IГ)PUTQ 118 ,1,111

мо,111•11· Б.,ба laJ)'IЯ зна?
11с том вс11ео Dn11ho ще доье·
д сооя првятс.1ка, която ще 110?

(.."1'011 известно вре:,.1е лрн нея.
1:.то, това е Надя, мамо1-

11рс;,.стаuя я Кръстан.
А·а, Радка - дочува же·

ната.
Така баба .\\ар11я прне,с,, "

своя дD:\t първата 11елеrалt1.1 ж,??

11а " ок?ъrа - Надя 1Ja11a11uтo
ва с партизанското 1ше Ра:1-
ка, 1:оето без да иска II дав3
нt!йната ятачка. Често тя ?
ur.tt?ждa о слабото „111це на ма·
ьшчсто II розоu11нката по нсйни-
rt: 6у:ш я радиа. А Надя е ое<:е·
па н жнз11ерадост11а, Uързо ?е
спрнятс.:1нuа и с Лиляна - Hdl:·
мёJ.,1,ата дъщеря на баба J\\a
р11я <.;.,? 1яко:1ко дни тук 11;>11

t·111ra 1(1.:тър Ilaнaitoтoв с nарr11-
.1?нсното име i\111шо. ТоН с
<..'<:крстар на Оа<ръжннн 11елrга·
ol\.!JI KOMIH?T на ьк11. Едnа 1·1.:га

р,1з611ра старата жена, че Надн
,. негоuа дJ>.УГаркз.

Зад с11ус11аr11тс перденца на
проэорцнт<: ЖIIВОТЪТ ? трОС1{80
я шшрегнат. Л11ст сле.1.. л11ст И.)

nнспа с дребiн1я ?1 11очерк Пt!
тър Панайотов, а вс11срта u
стзята ;io n.,сшшк:а 3rшо1ша 01
r1t.:•1Jтna11cto на н?леr?п11нте ?щ·
т\;p11a.1t:HIC) 11101( If ОЪЗDВIIИЯ 11ро-
1,ш unpuapcкoтo 11ana!le1111e на
х11тлер11ст11а Гер?1анщ1 над Сь-
ветс1шя сьюз, зз no;i.p11вa11e ус·

таите на фаш11з,1а у нас.
Uc-111 25 дни престоява Налq

Па.наnотова в Гю.,чеuата къща
uс ..,и 25 д1111 баба Мзр1н1 r.e rрн
1ю1 за нея, за неiiюпе ,1руrаг11
като за cno11 Lle.1a. Чести rостн
тук с:а Баш.:о Пазрантов, Кап11·1
Чанчев, Д1он1тър Най.1.еноn. о:1

11аi1·удобно е '1ястото за събра
ция 8 къщата ?На Иордан Гю 1

ч,•о. Поез съишта есе11 на 19tl
година 11зш1эат едни от nъо п
те 8 11е.1сr..1.1ност - Д11ч?1т1,-.)
Стоичков от Ляс?<овец, 11 Хрн
сто Коз.1е,1 от До.111а Оряхоо11·
ua. Из:111111аnа в опасност 11 по..:

тоя1111а треооrа з1вtата. Хубав,
r.лъ11чев прс1,11обсд в t<pnя 11.1

npoлerra 11а I942 rо.111на. На к,1
мъннте пред С.1аnt1овата къша
са насядали жените от ?,ах 1

пата иа голямата шура. Съсс?
ните 1ш ба(а Мария де с раб,
та u ръка, де без работа са 111

раздущ,а, ПЪ!t !IC е без1111т"
реrно да огле:1ат 11 ?11111аващ
те 110 n?,тя. В тоnа 11;,е,1е кр
1'ЛХ с11т1111 одърпана влахtn1
Кд _ nр11брnде11а с шарен чe·1-
ufip. C:re:t ,1иr тн по:оопnа 11.i

Гю11чсnат,1 пора1·а 11 се на,11,
ква внш1юш:

Жетвnр1ш т-ьрс?нu т,. ?ta
ри бульоl - А кoraro във вы

нощ на септсмор11 1941 r .чрез вярното яташJ:о ce:"l1eiicтno
на баба Мария Гю.,чева, прс
щ111авn n Гор11ооряховсtа1n nap
т113аисю1 отрлд, под 11?1ето
'Гншко. Toii е е;щ11 от 1:а11

::u 1-1?·1t;,.111те на 11е,1сш1те Oh"Y·
ш1,тор11, Т11шн:о са,1 поше.,nnа
?а озс?1е у•щст11е и заедно с
ко>1n11д11рn на отри;щ - Д.
·?юдrероn. 11 още с;?.н11 пnрш
.ан н )'пешно 11<)r1ъ.11ншат 1n·
дачuтn. Заретдuт се боiiнн ан
цна на отря:щ снаб;щтс,:11111,

:\J.1а;щте ту1r, но днсц11п.1щ111-
ра11, С'1е., 11 съобраз11rе.1е11. 1,о
raтn ръководството на отря.?и
поставя отговорна задача
да се запащ1 сеното в Тър11011·
с1ш"·с но?ар·щ1, пред,наз11аче1щ

И11а11 ПАЗВАНТОВ Ди?штър НАИДЕНОВ

,

?

Г..?????!??i::.?"f!???? I
ner dуши.

МАИ, 1919 2. /Jьрошо о;1,Qн11.1иµш и v·r Партията
•сестиуоанс на П·ьрш: .иаи.

!v1АГ1, /9/9 2. Пъраинг кон,•рсс ы, БКП а Спф,
Де.?ега.1· от JJЯCl\06('11 L ,?.ос,.ц "'l>C( в.

!ОЛИ-? AB/'J'C, J91V f'· L, 1,1аtш t.'I! .}1,1ад?жко л.
.wуни.стш1сско 11ру. ц i ''J ,./\.р r ,1 1 иктн.:1?и • със C<:l\pt: ••. ,
Ен?ю Стайко· , а нас :..иро д•а тов,.1 t ·• щ, 1 опа.юв. Ч.1е
ниое. Jlc:ш, Ьахов, //е1ър /lono1, fl 1,1 ,.(.t цу,,?анов, Ники
,tmi f-!ес;оров, Ганt/о Шабинако , 1/11л Pu(,cIOJtJ и (}µ,

Д1:К.Е.?11н-11. }?19 "· iЗ .h\.. Л(?J?u•.apr аrц Cl"Qrll,cl уrш ,
вуt1ат ';П .1ы.·м,а•иtш, а и cтiz.lt,.ara • v1 ,., "'HUЦNJI..! и1 :;а
хuрната ф·161тка дру,'11 JOO..\1enat1 т ..( n:r. :о ни.то е Jtm.
с,,.,,кои:1.,•,•1mшс.

ДL:.А/-· · ПРИ, 19/У , . fJ.,ur,pu за ov11iuы,;11 с иет 'Ч"-
Пt•1,1ипи1 (!?че ioa и.:;бщтте.

Ф/?'ВРJ -1РИ, 19.:.U ,•. ,"/.?с.• 1Gl'lf Уи,11;,ш. А.щr 1 \.щ;
!{О ВошJ ,,ш,·, rm., ,uщш1. f\.t1cт L n,:u ii. / 1t' lnв.

//(!/;,\,iJ/'/1, /9,9 г. !, .'!:1еоо 1сц llup11 та 11гr
.ш.1.nJtг 1чю, и11 f11.1u·a.:ыu cJr:1oвop, Г(jапри J/ащ,йот L(ui.к1..!u.

ARf"?CJ, 1919 .... На. t!_tJNJ1Jзonню с ,.1/JШ/Ut! .t JUlCIШ-
a.•r{ го>?щm rJu •а Га61юuск1l.

!91У ..•vtlшш. l..fftз пег кo.1<u1era JU vсяка .,axa.ia
nu t.:Uин, J1ap:,:.1JJru в Ляскt1щщ ор,юнu:.J1tпи ;,1кция за t ъ,iu
pai-fe IЮIЮЩ за ..'.1й,Jуващи10 HU[i,; ?11{' 8 J.ruю.1 сиети.

JI IVHИ, JY.!J ,. lЗ J/•2скоц'J./ rюи µt-1,uвv Jc ви10 н.й
ltuн ..йor Цопг ·а сехр.•1ар на Ико.11.исhи:1 1;11.11итег Н.t.l

БК.11 о Г. Орл.(11?·щ1и. с• o,Jc:uнu:mpa гру110 ;,,z с. ,pva щ,итии
Jt'tJ('IOIOHC/i.tlTe /pQmu ... ?Xll fli'Jl'1tf)QTQr)1·(!:U

l.l?li I l.:..\1lJYJ-f, 191:J • C.ptUfY ,. 1 \. с арt1стуван чс-
.1и:1 акrи;1 /{а ,ltl..'CTHU{(l nur [llUН.U ;,.t..HUJQЦШI.

.l/1/'И.1! \1111/, /9!5 ,..-\рее, шп:? са 3и0 дуи1и
u.itym{C1u, эе.иёаеАr,? и up!).Ju. анти,.,а 111 ги. tтават ж fJTBll

на фашисткия терор 11 d!JШU инrtщ1и. шсти.
19Lб I UДИflll. Възои11u:Зяна и J1.1аисжкvтv рабогн:L-

1tеа.:о dружество съ.с сеирf!тар Цопи Нен.ов и. 'lAt!HQtJc: Ва·
CUA Aa•ta.-itaкou, lfuкo /J1JUШIOtJ, Дu.;,uт,ц, Ах.,юков, Дилш
тър 1/оппетрив, //еню Беров и др.

/927 /"ИДИНА. Възооноr;лва , 1'а6отни•1есt:ата пар-
тия. Членове са ВасиА Кшшма1\ои, 1lьры.н Герdжикоа, Н,,
,о Раdинов. Цини //енов и dp.

19.П ГOДlfllA. В София се r:potNJiCUa ,он,р,с на
1/РПС. От Ляскоаец присъсrвуват LJacu_, !(ача.11акоо, Цони
Нснов и Пеню Хру,1?в.

24 MAfl 19L/$ 2. В Соф1111 се 11повежdа ,\'•,реdите.тият
консрес на РМС. От Лясковсц 11рис·ьствуват. Наси.1 Ка•ш.11а
1:ов и Цони Ненов.

1928 ГОДИНА. В JIяскове11 се завръща от е.1щгрис111я
Си.но Топа.100 и стаеа секретар Jt'l Ок.ръuни., 1,оиитет иа
Партията в Г. Оояхоаица 01 l9JO 31 г. и,.110читс.1но. Цп
mt ilt1to·1 t' •!,1t:н на ко.11ит..:та.

/928 ГОДИНА. Секретар на Ра6отн11ч,·ската 11uрти.1 в
Л :o,,.-)l{ е П, ,t1v Хру1и:о.

1929 ГОДИНА. Jlолицията разтурва работническия 11ро
фесио:-tаАсн 1..:оюз о града.

J9'Jl I ОДИНА. //ровежdат се :п611ои за нщю,Jчи
щи1Uстанитt:i:и. В Лы:n.am.>tf от ко.нунисrи 1(•:1::1та партия е
lпrJигнатп каж)идатурата Рд /Jъроан Гr•r(. ''f'U.'·iVfJ.

1931 ГOД/IiiA. В Лясковец се.,рс1,1р па Район1шя ко
.11uт 'r на Б/\П е 11_·.-ър 1!011ов. В Pl( ,1.:из,11 re.iaтa Дра
?UJ• ·•ао, Добри и.'1,1, K0Japeee1i, ДжJ1.ытаr{11, Родина, 7>1и.
•'Оuчца, Върбица1 /Jш.ар„юо.

i931 ГОДJ/!IА. В J/яскавец, о до.11а на Ганчо Боэ•Jу
t?ачои се прииеждц Ui\.р'Ьж"а конфсреНt;и.ч на Партията.

1932 -J3 ГОДИiiА. Цо,т Ншюв е се,:рстар на Ок·
рь'1(11ия /\о.юаеr .на БКП.

19.'18 ГОДИНА. Окраж,:ите ко.11игети на БК/1 и БР!l
се обеt)ин.яват. С:•кре1ар на Ок.ръжн11.t ко.,?и1l'Т на БК.П .era
оа Ди.1щтьр C1ourrкoo до /93З г.

1940 ГОДИI/А. В Лясеов.'11 1100 ръковоисгвото на
Партяrа усп!"ШНО с,, 11рооежсJа „СОБО.7ЕЬА/'А АКЦИЯ".
Събрани са un.0:ru 600 noшru,a O подкрепа Ila r.рсд.?ожение
то на с·?оетското npauu-.· е.1стt10 за <-h'АЮ1tван,? с България
na1,: за дружба и н(;наllааениа.

1941 ГОДИ/-/А 5 СЕПТЕМВР// из.1иза 11ъры,.чт пар-
1и·юнич от Jlясковеt., - Дu,,rитьр Cтou1(KOfl.

1938-19·1/ 1·одИ//А. Партията эащ11щава интересиrс
на дребните · лозари в борйита им срещу гo.ic.\lure винар
ски фирми. През 19·11 година тя организира .щrтинг, на
кой.то агигира .юзаритс да нив.1язат .itacouo в ...lозаро-ои.-
нарската коопера?,ия.

/9-1/ ГОДИ/-/А. До средата на 1912 го,Jина Гfордан
Гю.tttl.'o с ч.?ен на Оиръжния. ,-.о.нитет на РМС, а секретар
е Петко С1аянов.

/9-12 ГОДИНА. Окръжната организация 11а РМС се
разпреда?:я на районни ко.нитети. За Ляс.....(.18f'Ц с1..>кретар а
Банка Пазвантов и •1.,енове: Порда" Гю.,чев и Хрш:то .<.
Гецов.

/9-12 ГОДИНА. Банко Гfаэвантов с ч.?ен на Окръжн11·
лт ко.tщтет на РМС; секретар е 61l.l Китц Косев.

1948 ГОДИI/А 7 ЮНН се сфщт11ра Т-ьрнооската ""•'
TUЗQHChO чета С KOJtnндup Ди.АШТ'Ьр Дю.1гсроо Cl 110,lllTli.O,ЧU
t'Uf' Дим:lТър Cтouitкoo.

194,? ГОДf/1/А ДЕКЕМВ1'1/. Тодор По11тодоров
? на сцаба на ГорнОоfJяховсrщл 11иртизанс1.и отряrJ.

1941 -194-1 ГОДlf//А - Ляскозец .Jава о борбата 1)/Ю
тmJ фаши:,ма 12 души иарrизшш: Ди.11ип,р Стоичков, Бан
ко /1а1ааитоо, Тодор По,rrодороо, Х:,иr.:тина Ва11коаа, J,u.r·
•to Ча1-1чсв, 1/оан Гz.рлидоАоо, Иван Па1в?:.нrоо, Ди.1·· тър
1/шiденоа, Тодор Т. Захариев, Псн,р l/ер,•и.1аное, ffвин
J'ип.шео, Георги KшiaнxotJ. От тях загинаха J/ван. Хрис·
'"" Пазвантов (ТОШhи). Ди,1ит-ь11 Нашlенпв (Чаооир),
lfnaн Гътшидо.100 (Руаа11). /i,1т,, антифашист о гр. Права·
lluч е разстре.zян, С!ефан 1/оанпо Ши1.оt1. /111rJ 40 110.штзат
воршщи и l\'Oнt(,IGl4.'f'Ul..'Тt' и нaiJ 20 п гаmки cc.?tcйcraa.

В Сор6ата щютuо фшиuз.1ш и .Плсn.оаtц са за.-!ина.,и
обt1(О 22 души, .1te:жUy ,-.оuто са и нац:юпа.tнитс герои
п,,тър Кара.юtн•1е11 - секретар т1 Окръ,-,1.и1 ко.1шrеr на
БК.П п Рус?\ 11 f/?.лилай ,Vсен1tиеи тсхни1ll'С1Ш с-ьтруd1шк
КЪ.\1 UK 110 БК//.

19-12 1917 ГUj(JJ/1,t от J/яскове11 t"a ар,•стувани и
пратени в :mr1,npt1tt' 10 а /rlШ, •1.н·.-,ове на БК..П и РМС.

Лf 1П, /911 ,•. В Л с,;; '"'I стаат ма vou арести на
11арrийни и pc1tcoou tлсновс, като 7 рс и"ти са u.1пратсни
о затвора, а част or ,?арrийните ч.1еновl' на лагер в гр.
Русе.

J•....•••••••..•..••••••••..••.••.•..•..••••••..••••••••••••••••••••.••••••••.•••.-.?

имена
11anaJa1c.11111. по„111тичесн11 11

;ip. llnмстн11 ще останат ера
i,,еннnта о 1еспюстта Tuc..,a
.:?.жа нрез ашi\-юин 1944 ,.
1 'l ДIUI не З811.:'IЪИНа I?1 СН'ЬТ Ш\
бо>1б11те, rроз1111ят .1a1t 11а кар
течшщнте 11 Ш)1аJ1зср11rе. Т11
шко заедно с трюrа другари
ус1шват ;.tn раз1rьсат и;с.,:езшщ
обърч от по.11.щня. жсндар,1ерил
11 вонена II се отпр,шят кы1
с. Б.,аrоево. Та.11 сред ж11та
пt r11 открнва uъ;t3рлт II r11 пр,?
дава. Отноnо rн обграждат.
Завързва се престре.11:а, в 1:011
то на 6 ю1111 1944 r. Ваньо па
да с пос„1е;tннтс .1?·nш; ,,l\Iолт
нратъ1, ашеот свърш11[ Нн„
що. Другар11те ще про;?.-ь.,жат
борбзта!"

ДИМИТЪР AЛEltCAIIДPOB
(ЧАВДАР)

Toil беше е;1.ш1 от 1щ1оrото
безстрашни редници на Пар-
тията, за които 1\О:о.1уннз:а ьr
беше 1?адеж:1а, с:1ъ11це, спnсе-
1111с.

Роден е на 6 август 1920 1
в rp. Лясковец. Баща "У с.1у-
ш11 във nойската да:?еко от
род1111я rрад. Д1ш11тър е ос,,,
ве11 па дя:10 с11. Не11з,1еч11,н1
бо.т1ест сиовава :\tайнn му 11.1
.1er.10. Ос11ротnпото ,10,1че оста

/4 ао,уст, /942 годин?
Дра,u другари,

Jl,iщ,a,, невинен, но едно ме утешава че ,це У"'Р" чес-rно. Пали
1ште ни Хит.lер и Бориса отн-Jха и натите г.1а9и.

Не се отчпйаайте/ Борбата е тежка, но с.tаана/ К.рснl'"lйти rio1 да
е наtиа! flexa наишrе г..,ави tl до6лесию иър ани ии с llJ ат кат при.i.ep/

Ваш: 11. Н. ? СЕН ill!EB
(Из npeдc.\lъprnoro я11с\lо 11а II· < 1а.1 \с i,11 s\

:Започна B1opara сuстовна воii-
на. Цснтра.1ннят иомин•т поста- ?E••·,,i, .._ ::::::- ·--
ни 11ато особено важна и отrо- ' с.,с,1 .\JJ' r ·

нитс а1-щ11н 11?1 rp п 1т,1 сме ?

??f?1\:a::??.T?a н;с 11????-??д?:?. 11 винаги ?сП!'ШШI ;I.в,, 1емск11

ннте iЮtзненн интереси на тру;t1· иа:?.шона с u.1рнв1111 м.1 "- .iJllёlJ •

щнте се, ;;а сплотлванеlо на хвръкнаха във възд;ха. ll • LTli·
щата Враждеб11а II Gошур11ще швснчни ДС::"tЮI?ратнч ш снл?1 лротнв чсJваха uажнн с: -орьжс111, .. нuвъв.1ича11с10 на Въ:1гарин във

I?

во/1ната. • нс?1ската ар?1ш1.

Нш,о.tа11 пак б ш? rpc Р бот it Ннно:1ан чувс, ь ашс. If шмн
б?анш ;,? td :Jell Цltнra: ? CИJ,t 1 V rH lIH ОН J. О 1- ?гоIШЦИТС ОТ СВОЯ t Н О 1.

\J /
l'ofi С1!1На UЩ? 110· ,; .IU1C н.. '1. hO

11,, с11н;11ш 11юГо ръков,,,1ство.
(? на 1в юни lcl l'l 1·. 111 пь, .,.. дu

'Гои органн;шрашс ст1ч1штс- срс,1 1

1
:\l:t ,1: Шt:.'С1ш11,1 „ j 1 ...-"J,I с Ф'·? х

WIIBdЧИTe. беше с.11111 от П1>}JВН· 'върху ilt. го н 1(1 ,\}I T{li,tX l. Дt „
'а" сет днн го рааr:,1тваха. П; е6нх,те .} час :11шш в Сf>бО.1енат t·o or (юн. Iн.> r) J 1 , 14, ill ,1.

цш, пр11 раэrр· ,ща11ето на дс11011- '
ко.1но 11ътн 3.,овещ11я 11ачJ.11ш1.
11а отде,1е1ше •. , кы1 Дър„шв1,а
с11гур11ост l lшю.1а !'ewe,. в 11:1" с11

?•У 011каше: .lie сн човек ти.
СВIШКС CII TII. l'onop11 II.Ill ще r,
11pc?1aшc,il"

Не, 1011 беш" ·юs, .: na-(1 ;ip?-
rнre. Cn?to Чt.: tie: J • · н 1,J-. ll II с
м.,яиото на. Прr) I r ,) 111 ЮНС'ЩI
хора. А негова 'lalшa беше Ila р-
тнята. Ila не., roll :, '''-\О ,ra
света нл ашс да н ,ii ш.

Осъ:1с11 на C'IЪD „ iii .-н?т,1
ко"е;,.1111, pa.1111·puu<1.,a рн ,t:JII от
фаш11стк11я съд. ?.ш1,рш•· сз11
тр11 думн.

с,.,ет1нт борец 11por111, фаш11ст1<ото ?1pa1<oucc11e Н11ко.1ай Уr.е11-лисв е })О;{С'Н на G ССПТС)tврнlD 1 О r. u 1·р. Jlяскnвсц в бедно
·1анаятч111\скn семейство. От ?ш-1lън изучава заштта на бащu си
11 сrава също ш11в11ч. Оссмна:1е
сС'Тrо,111шс11, в.111за в редовсtе на
J:>Л1С. Онръжнилт но:-.tнтст на,'
,J1tvr11нтa в Горна ()ряхоu11ца ?1ув1,:зла:д за,1ача да прне„1а ШIС·
:'.1ата, д.и завеж,1а .ящш re и адре
са.нтитс. llu-1,ъcнo става технн-
1IС'С!iН сснрстар. на 1,0„штста. По
па,(а в .1ап11те на Търновската
обществЕ111а безопасfюст, но ю1-коrо не t1здава.

1:1 първите д1111 на 1935 r. 1111-ко.,а(: Усснпнев 3а)11111ава 3а сто-
.11щата и става профес11онаден
революционер. Шивашката rабо
та само прикрива рсuо.,юционна-
та му ;?.еииост. ll11ко.1ай работс
ше в шивачницата но.1но10 за
х.1яба II не знаеше нога е де11.к ,1·а е нощ. C.1e;i .1инви.1иранс
на .1ез:-?се1tта11тските ).tетоди н:1
р«бо1,1 на,.rякъдс се укрепваха
11ar,r11i11m. с орrа11иJац1111, разпръснми с.1ед I О-то ?1а11сющ п1:свраr
пр?J 193-1 1·. llартняи. вече ка-
то нслеl'ална. възсыновявашс рабо1ашчес"ата nарт11п, ·погрешно
.,fшв11д11рана с.1ед преврата на 19,шй от сектантите, за да нэ·
пола:·ва не1i11ите широки uръ н?и
с работницнте. Нико.шй раuоте
шс 1,aro сътрудшш кы, Окръш-
н11п но;штс1 на БКП в Софня и
ед11оврс;1с111,о с -rояа беше връ"
на ,1са1;.1.у партиiшитс щ:rа1ш,1.1-
ц1111 в l'орна Орнховнца, Габрово,
Jloм 11 ;tpyr11 1·ра;1овt' 11 Цс;щы.,
нин но:митет_ На него nr)всрява
ха най-отговорни ::J.дачн. Осъ-
.щестuяваше връзка с почтн нсич
JЩ не.1сга...1нн ПСЧ?ТНИЦИ, 01' !IOI!
ro nо.1учавашс запоqнатн1 о ю
во ;i.a 11з.111за в...Работ11нческо .1е
.10", :.того позивн II обръщения
НЪ:\1 стачкуnащнте II Uорещн ('е
раоотннцн.

страцшrrс за си.,ючване на па1\т

I:1а прня1е.1ство 11 в:1:э.нчо!lо)ющ: 1

:i.teiН ,._у Съветснин съю: - а Бъ.1-
rар1111. Успоре?но с това. в ?ъ.1·
бона конспнратнвност. работеше
нато сътру:11шк на Цn 1ш llap-
тпята.

С.1с.1 всро.1омноr 11а;шдсн11е
на х11т.1ер11стка Гср;1аrшn над
Съвстск11я съюз Jlарт11ята не;?-
нап1. прие нурс нn n ,I\C1Jc1

борба. Cera ,?а.,ката ш1шашка рп
боr11лнrща на II11кoлaii )"сен,ш-
ео се превърна в бое11 щаб. Ту1.
JIДUUXD ;{СССТНН парн1НJ111 Ч:ICIIO-
HC н c11?1П.JTII ·антн ,.1,а по.1:учанат
ука:1ашш. :1,а Ч )IT JIOBJIIШTC По
цс.т1 1ющ11 нш<.'н)ст11:1ът се :пф
п•шс н от него нзтваxu ПUJH
11н на ЦI"\, ноито. засz:.,.о с пе fie
rа.rш1п: nсстшщн, се раз.?р I сы,"
x,i бързо н. crp 11ar...i

Пре;.? срсА.1та ш1. м :олн Г1сшР
сформ11ра11а п,,рт11iша ,·р)'Ш> с у,·
•. QН110TU IШЗВJ.ННС „J I IOU{ilД С.1;1
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