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Възпомена.те.л.ен .хист

rеорчо копев Корvцжиев
На 30 май 1935 г. бе прострелян мощаб.

от фашистките палачи в цеятърв не Първи мей. Денят на междуна·
гр, Марица прекрасният другар, чо- родната работническа солидарност
вен н номуннст Георчо Колев Нору- н П'ърни август денят на протест
джнев, роден на 28. VI. 1905 r. против войната не минаваха без да

в най-ранната си детска възраст се развеят червените знамена над
той изпитва върху себе си тогава- черковното кубе, над училище или
шнвта тежка селска немотия н не- друга обществена сграда, без по-
валя, вижпв бирника, който nродв„ зунrи, написани no стените или без
оа бакърите и чергите на 6.n,иэ?нте нелегални позиви по улици.те и из-
му за данъци, вижда двете черни дигане на трибуни.
забрадки в родния двор на сестра Със своя организаторски талант
си и буля си, вижда много случаи той правилно насочваше поцпопна-
на нещастия. които носи пойната. В та работа на районнвте номсонопсна
годнните на неговото юношество се организация. Само в града от 9 чле-
оформя определено чувство на ом- на през 1926 r. Комсомолът нарасна
раза нън енсллоатоторсната буР- на 60 члена до началото на 1933 го·
жоазно-непиталистнчесна класа. дина, от които 9 ядни с 27 члена в

В реалната в Марица и в гимна- казармата. Също така във всички
зията на rp. Харманли той членува· села на района бяха изградени кон-
we в челните нелегални комсомол- сомопсии организации.
ски ядки и беше един от най-разпв- При зверските изтезания от по-
лените и дейни членове на Ком- пицията, предпочете смъртта и насомола пе това врене. Следен не- два пъ711 посяга върху живота си,престанно от тоrаnашннте учители- само и саио да запази другарите си
реакционери и полиция, беше иэклю- в казармата. И през най-тежките
чен веднаж завинеги от гимназията, дни на нелегален живот през 1934 г,заради комуннстичесната му пей- и 1935 r. roll работи всеотдайно заност. делото на Партията. Нед двадесетПрез 1925 r. беше арестуван във села в помаричието по четирите по·
връзка с избиването на политиче- сони на гр. Марица познаваха едрия,ската чета 11Христо Ботев". li?roвoтo висок и строен като топола момък
дърэквие пред полицейските власти с ръце-лапи, с живи кафяви очн, ус-
е несчаквано мъжествено. На соб..

_ михнат и убедителен. С простите систаен гръб той изпита жестокости- обяснения на всяко събитие, 1-1а
те на фашистката полиция, получи нуждата от непрекъсната и упоритапървата революционна эекслва и борба против буржоазията, противдоверието на Партията, стана още отвратителната фашистка тирания ипо-упорит а борбата срещу вилнее· всички буржоазни и фашистки пиг-щня над страната фашизъм. мен, той печелеше сърцата на тру-с излизането си от ареста той цовите хора.се включи отново на работа в Ком- Геерчо Коруд,ниев нито за ,10•сомола. През 1927 r. беше избран за мент не се усъмни в правотата начлен на комсомолския рейонен но· воиунисгическите ндеи и в победа-митет. Възложено му беше да орга- та нз работническата ипасв в съюзнизира ремсовите дружества в рвйо- с трудещите се селяни, над буржоа·на и града. Същата година беше из- знята. Статиите на Георги Дими·бран за секретар на районния ноии- тров за единния фронт от авггуст итет на РМС. През 1931 г, стана член септември 1923 ёяха за него ръко-на Партията, а през тежките дни на вопство за работа, Образец на 60·1934,35 г. - секретар на районния рец и вдъхновяващ го водач ба закомитет на БRП. него Георги Д11митров.При близната помощ на Партия·
та ·Георчо Коруджиев работи със Опитите на полицията да го за-
забележителна енергия. Под негово- лови чрез засади и хаяки останаха
, 0 ръководство ремсистите бързо безплодни. Тогава тя си послужи с
нараснаха в за11аятчнйск?те рабо- измамата-легализира го чрез печа-
типницн, 8 тютюневите сн=адове, 8 та и два месеца по-късно го про-
учрежденията и в селата. Организи- стреля, когато четеше вестник на
раните десетина душ иЁремсистн другарите си. Идеите на номуtiИз>?а
през )928 r. в гр, Марица враснаха го правеха Т1'Ърд, организираната
на двеста, през 1932 r. 6 р йона има- оорёа го лоrл-ъlща11Jе, любовта към
we 25 ремсови дружества с над 400 труцещите се хора му даваше кри-
члена в селата. ле. И дирята, която остави в nома„

Той организира през 1 О-1932 г, ричието, ще остане завинаги неза-
няколко младежки събори по случай лнчима диря на последователен 60·
годишнини но убити от фашистките рец за тържеството на комунисти·
банди членове .на Партията. Превръ- чесните идеи.
щаше селените сборове в явни на
комсомолци и ремсисти в районен Тодор Недков

Марко Г. R.1>аджов

Пезаменим и kомунистдругар
(Спомен or .i\л. Загорски)

От 1927 г. 11 в малкото, от- пяше, а не можеше да говори
хъснато от света селце Бащино, още. Денем те прекарваха в при-ет. Загорско, започнаха да про- готвеното скривалище, а нощем
никват идеите на комунизма. слагахме пердета и разговаряхме
Връэката с Партията бе съада- до късно. ·

дена от брат ми Делю, който Другарите преживяха многоследваше в гимназията 11а гр. дни и нощи в нашия дом, който
Марица. По-късно той бе при- бе заобиколен от обори, навеси,
нуден да емигрира в Съветския кошари и плевни и само два-трисъюз. 1 двора с големи градини ни де-Под ръководството на ила- ляха от гъстата дъбова гора.цежкиге и .партийни ръководи- Когато южнякът започна датели от гр, Марица: Георчо Ко- топи снеговете, другарите напус-лев Коруджиев, Атанас Ал. Ге- наха Бащино. Една нощ ги при-
нев, Стефан Димов, Мар1<0 Генев дружих далече от село, посо-
Аладжов, Марко Тенев Недков и чих им най-правия път за с.
flP·, бе изградена първата орга- Долно Белево, Харманлийско, из-
нвзация на БРП в селото от мен пратих много здраве на брат си

I и брат ми Теню Петков, която Делю в Съветския съюз, защо-броеше от 11 до 14 члена. На- то тяхната задача бе да отиватшият дом служеше, като клуб и в Одеса при него. При раздялата
в него се провеждаха много им дадох автоматичния си пис-
събрания. толет, защото бяха въоръжениЕдна януарска нощ на 1935 само с една нъса карабина и ма-
г., когато севернякът блъскаше лък бровннг. Коруджиев го бесняг в проаорците и вратите, искал много пъти и 11е очаква-
виреше в .комините и голите ше такъв подарък от мен, защо-клони на дърветата и сковава- то знаеше, че не искам да оста-
е реките в лед, на двора ни на без оръжие.почнаха да лаят упорито н Очаквах да се обадят от Оде-. вно кучетата. В бялата 'сту- са, но една нощ те пак дойдоха

д на нощ, когато всички спяха, у нас и разказаха, че ги хuана-
на гости ми дойдоха нелегални ли в Одрин и след д·ьлrи разпи-
другари от гр. Марица. ти ги върнали обратно. Една- Другарите от с. Левски не нощ харманлийската конна по-
ни приеха, уплашиха се - каза л?щия нахлу в селото, 1ю ние я
Корудж11ев.-В Бащино разч11та- забелязахме навреме. Докато на-
ме само на тебе - каза той, и мерят кмета и заемат пътищатазачака отговор. около нашия двор, другаритеНе за пръв път идваха у нас Коруджиев и Недков бяха nотъ-Коруджиев, Нед1<ов, 110 този път нали вече в гората.

\:. те бяха въоръжени, а и ние ве- През лятото ги амнистираха,че знаехме, че r11 търси фаши- а по-късно научих, че фашисткитката полиция. офицер застрелил Коруджиев, r<а-Приютих ги Cl(PIIШO?t от ро- то СИ четял В6СТН11К.11тел11те и сем11!ството си, но Скромен, упорит и безстра-след няколко дн11 разбрах, че шеи, предан до смърт на дело·така не може и поверих тайната то, Коруджиев остана на свояна цялото 1111 семеl!ство. пост. Нека неговият пример ш1Малки деца у нас нямаше. служи в борбата за по-хубав иъщеря ми,{която едва пристъ- щастлив живот.
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Смелият Георчо
Брой единствен

Иеrьрпеливото сърце на rеарчо Коруджиев
И този път българският на-

Беше студено и rьмно, а ние бях· род бе излъган. Сговорът бе сва-
,?е поrьнал" в пот. След като се от- лен от власт и на негово мястода:rечихме, Георчо отпусна гласа си. дойде лъжедемократичният блон,- F\но боше тръгнал обратно, след но положението н<2 работниците
1<ото спря 11n половн11ата от пътя си и селяните с нищо не се проме-щих да го застрелям. ни. Класовата борба още повечеСлед иинута, като че ли забрави се изостри. Безработицата всеопасността на която предим,ю той се повече и повече растеше, мизе-беше изложил и запо•,на да се we· рията и гладът все повече душе-гува: Xii обезправения български народ.- Знаеш ли нанво е това Парти- Работническата класа, под ръко-ята? Огнен потон! Зослеr,ява вс«чно всдовото на Българската работ·наоколо, о ти си ,юдиш сводобно н си ническа партия, на масови митин-правиш нонспиреция. ги и демонстреuии поставяше

?Много са случаите, в които Геор•ю своите искания за работа и хляб.
r10дчерrа110 се nо1<азваше със своята По решение на ЦК на Пар-неустрашииост. Такъв е случаят с при- тияте, през 1932 r. 4 януари бе-креnване червено знаие 1<ъм кръста определен за ден, в който no ця·
рърху кубето на църквата за Първи пата страна в градове и села, р11-май 1930 rоди>tа, когато около църк- ботниците 11 1рудовите селяни l'aвата патраулираха постоянно двойни ми,-инrи и де?юнстрации ;(11 nредя-еойнио.и, полицаи и родозащитници. вят своит? законни иска НИJ!, даТакъв " случаят с гаровия стражар им се даде работа, за да могат сf\танас К. Казъ11оа, ноrато поиска да труда си да се прехранват и жи-
разтвори ян11та "" п•лтото му, ,а да веят по-сносно. За тази цел град-види ной е, застина на мястото си ският ком?тет Н• Партията и РМСЬт опряния • коре,?11 ну 11истолет. То· в града, няколко дни преди 4

Георчо Коруджиев беше човек, raaa Геор•ю беше в нелегалност. Само януари, р1!1Зработиха план за ор·
,шнто се назаа, с 0Т1<лю•1ено сърце. блогоразумието на стражаро да се rанизиране и провеждане митинг
Мъката беше негов неизменен спът· смълчи, го епоси от смъртта. пред общината на граАа, в мо·
нин, ,ю той я гонеше по саой начин, Го11ям? смелост Георчо показа през мента когато :,11сед11в11 общин-
та се виждаше 11а вси•,ни, че той эu време на разпитите в полицейската 11.и- ският съвет. PaбOТllTII беше ор-
ннщо не страда. Fl страдаше непрен.с· ремция - София. На два пъти по- ганизирана такll, че когато работ-
ното и цълбоно. Имаше другари, пред ?яге на живота си, за да не издаде ниците издигнат трибуна и по-
t<онто не скриваше нищо. Сподепяше р.руr11рите си. Но ,?а?·rолямата смелост искат работа и хляб, общинският
и слуката и неслунат&, разсыкдаваше 'rеорчо показа след пуща,?ето иу от съветник на Партията др. Динчо
с тях за неуспехите си, за допуснатите??-атвор11. Пред нас, неrоаите другари, Фералиев да постави въпрсса
от него грешки, ругаеше се сам. ,.,ал- 0>по останахме в :1атвора, той 11.ар.е пред съвета за отпущане помощи
цина от нас, неговите другари, можеха бещанна, че няма да престане до ра· на безработните в града. В ПОД·
така открито да се осъждат ,о rреш- оти ,а Парти?m. но и жив в по11и- готовната и организирането н11
ните си и с такава откроьеност да rg- '• няrа 11яма 11а влезе. И благодарение митинга взе активне участие др.ворят за своите слабости, както ГеоР:' а неговата неуиорна дейност след Георчо К. Коруджиев. Но понеже
чо правеше това. Това беше един асо- : элизането му от затвора, партий,?ите беше на работа В общината, за
бен род сме,юст у t1ero. Тази смелост dрrанизации в района, по„аз?ни от да запази мястото си там, бе ИЗ·
обаче не беше нищо пред сме11оспе, рично предупреден от Партията
която проявsшаше, t<oraтo се касаеше роцесите, бяха бър3о изправени на

д11 не вземе участие в демонстра·
до изпълнението на трудни, придруже- ttpaнa, укрепени и поставани на бойна цията. В определения ден, час и
t1и с опасност за живота му партийни 11ora. място, само 311 1О- 15 минути се
з;,цачи. j .,,,,о..,. за нас ? 01:ъnа эа,·уGа Ге· събраха над 250 души-членове

На северозападния ъгъл на 1<азар- орчо Коруд>киев.
·

I

на Партията, на РМС и трудещи·иення 11.вор на ЗD-ти пехотен полк има-
Марко Г. Rпаджов те се. Др. f\т11нас f\лекс11ндровwe rоляr,.1 6яJ1 камък. Този камък бАХ·

ме \1Эбрали эа поставяне под него не-
легална литература, позиви. писма н
разни нелеrалt-iИ документи, както от
страна но номсомолските ядки в не?зар·
мата, така и от наша страна.

На 31 март 1931 година член от
комсомолска ядка r.tи съобщи, че тем
е поставен подвижен пост и че о
r-1ента под камъна се наNирвт важни
.1.онументи. От само себе се ра:,бира,
че ско не се вземат н бъдат намере-
t-1и, неr,.1и11уемо ще се дойде до провал,
резултатът от който щ7 бъде много
страшен.

Сам не r1ожах да вэеr,.,а никакво
р?шение. Намерих Георчо и му 1<азах
каква угроза ни заплnшва„- Ще действу•аме с оръ11,ие. Про-

Инджов, опрецепен з11 ор1тор,
започна да говори и постави ис-
каният11 на трудещште се. Яви се
полиция. Полицаят Иван Б. Маз-
галов се нахвърли върху орато-
р?. Започна се открит бой. Полn-
цият11 почна да стреля. Ораторът
бе смъкнат от трибуната. Издигна
се втора трАбуна от др. Марко
Г. f\ладжов. Пристигна още по-
лиция, но се оказа 6езсилна пред
напора нll народа. Прист•вът
Марко Паричков потърси помощ
от командира на полка в града,
който изпрати един взвод войни-
ци, но преди тяхното пристигане
демонстрацията бе завършена.

В тази сурова сх•атка с бур·
жоазната власт Георчо К. Кору·
джиев, въпреки изричното npe·
дуnреждение Hll Партията, не ос·
тана настрани. Той не можа да
търпи, когато неговите братя по
съдба са в сражение с експлоа-
таторите и техните слуrи-поли-
цеите. Георчо напусна работата в
душната канцелария, излезе н11
прага на общин11та и извика с
басовия си глас: "Позор"! Него-
вият протест бе поде? от всички
демонстранти, конто се н11хвър·
лиха срещу полицията и я при·
нудиха да отстъnн На следния
ден Георчо К. Коруджнев бе
уволнен. f\рестувени бяха той и
няколко другари, конте бяха от-
ведени пеша във военното ко-
мендантство в rap11 Раковски -
сега Димитровград, а от там в
инс:лекцията на полицията в Хас-
новт, където rн биха, а след то·
ва бяха освободени.

Тази демонстрация активиэира
партийните членове и РМС. Тех-
ният авторитет сред трудещите
се порасна още повече. В Пвр·
тията и РМС та виждаха своя
верен и неотстъпен защитник.

Така вярно и всеотдайно слу-
жеше Георчо Колев Коруджиев
н11 Партията и народа.

Стефан Димов

Един смел
Името на др. Георчо Колев

\{оруджиев от rp. Марица е из-
вестно на младежта n р е з
периода 1927-1935 r. Той лр11-
тежаваше обаянието на добър
11гитатор и опита на смел орга-
низатор ?,а младежката организа-
ция на БКМС и РМС. Неговото
име стана още по-популярно, ко-
гато през 1933 г. месец май, беше
арестуван, заради уч11стие в кон-
спирацията по така наречения

вал няма да допусliем - отсече той. ненел.
Нямах никаква представа, как ще 0действуваме с оръжие, но на Георча '-' полицейските• участъци и в

не можех да Hfl вярвам 11 эетова се съда в rp. Х.:!<$КОВО, държането
съrлосих. му е твърдо и решително, подо·

баващо н11 истински комунист.Въоръжихме се с пистолети н щом Тук той разобличи буржоазнияпадна нощта се промъинахме покрай полицейски апарат и нечовешки·плетищата до поста.
те инквизиции, на които са билиВой„инът не се отдалеча•аше, >ta подложени арестуваните в nоли-повече· от 10-15 метри от нnмъка, а цията. Фашисткият съд беше при·от мясrото, н'ьдето бяхме застанели, ....нуден да ro оправдае и тон от·иато най-удобно до камъка, разстояни- ново /литна като орел на свобо,\11.ето беше оиоло десетн110 метри. За-

легнахме до плета и 3а,1анахие с на· Съвмес, ната ми работа с Ге·
дежда, че войникът ще се отдалечи орчо Колев Коруджиев датира от
на по-rол•мо разстояние. месец ноември 1933 г. до месец

Измиt1а ,,ас и половина, войникът август 1934 r.
като че се беше зарекъл да не мърда
повече от 15 метри.

Започна да ръми дъжд.
Георчо нн дод<> знак с ръка да

следи войника с насочен срещу му

Веднага след излизането си
от з1пвора, той

f

е прояви никак-
во колебание, а върдо и реши·
тепно пристъпи ъм изграждане·
то на нелегална партийна орта·пистолет, а той, щом почна вой1-1икът
низация. Преди 8 ичке бързо въз-да се отдалечава, долази бьрзо, нето
CTIIHOBИ РК на БКП в състав:l(ОТКЭ ДО К6МЪНа.

Kr
Георчо Колев руджиев-секре-Войнинът, вероятно доловил шума тар и членове: Стефан Димовот сrьпннте на Георчо, спря и зопо•,на
Митрев, Марко Тенев Недков,да се озърта, беэ да подоз"ра, че в f\лександър

П?

ев Донев, Делчотози момент срещу главата му са 11а- Гочев Дойков и Димитър Ройдев.сочени дулата на доа пистолета. Пое·
тоя така о«оло минута и продължи Вследстви на нанесения удар
нра•,ната сц, отдалечаоайки се 01 на- на Партията в гр. Марица в.зс.та-
мъна. Този момент използуоа Георчо, новяването на рrаниз1щията труд-
извади изпод камъка сложените доку- но се извърJ?ваше. Но в селате,
иенти и с три четир11 скока се на><е- къдет:lк]рите и хората бяха
ри эед плета.

\ З!lnазе • възстановяването ста-Из зад nлa'Jo видяхме, ?1е войникът
пак спря и пан се заозъртв после с ваше по-лесно.
по-бърза нра•,на тръта към( 1<амъ1<а. Напрегнатата обстановка в
Като стигна до него, поочуп? тялото анатll белият терор и поето-си и отново забран крачките· напред н 9'lP '

назад под падащия ситен п?дпроле-. /я ните удари, нанесяни от поли·
тен дъждец. 1 цията "11 работническото движе·

,.

прибягваше до много рискувани
и крайно смели действия. Ето вдъхновяват младежта
един случаи. При Иван Николо11- подвизи в изграждането
Т11б11кll им11ше работник нв име циал11зма.

Руси, който обичаше да се хв11ли.

организатор
ние нзисквах/J бързо да се изгра-
ди нелегална организация н11 Пар·
тията и БКМС. Другарят Георчо
Колев Коруджиев непрекъснато
сновеше ту до с. Левски, Бащи·
но, Свнрково, Помощник или
село Тянево.

През r1. март 1934 r.. заедно
с Георчо Колев Коруджиев, об-
ходихме селата Розов t<ладенец,
Обручище, Медникарово, Стра-
жари, Мъдрец, Орлов дол, Гла-
ван,'Помощник, Тянево, Свирково,
Дря-.ново. В всички тези села б.я-
ха изградени нелегални партийни
или младежки групи. Обикновено
др. Коруджиев nостъnваше тена:
най-напред влиза в личен pasro·
вор с някои от познатите другари
и се ориентира кои с;а най-доб-
рите чценове на работническата
партия. След това устройва съ-
брание, изнася доклад и се стре·
ми да оnознае психологията ка
отделните другари. после rи свик·
ва отделно и изгражда нелеrап-
н11та партийн11 група. Освен в по-
сочените сел11 той изгради неле·
rални партийни групи и в Злати
дол, Левски, Бащине и другаде.

Превратът на 19 май 1434 г.
прекъсна легалното съществув11-
нне на РП, но изградената пред-
варително нелегална организация
в района на rp. Мар"lца ни дава-
ше възможност да се опираме
!!а нея.

През н. юли 1934 r. с др. Ко-
руджиев обходихме всички села,
където бяха изградени младежки
и партийни нелегални rpyn1t, за
да бъдат инстру1<тирани и ори·
ентирани относно линията на
Партията, която ще се провежда
след nре11рата на 19· май 1934 г.

Често Коруджиевпъти др.

иа БКП
Срещнал др. Коруджиев на ули
цата и без да имат няканво лично
познанство му казал; ,,Ела някоя
вечер да ти дам една пушка".
Др. Коруджиев, съобразявайки се,
че ?1оже да му бъде устроена
полицейска клопка му казва:
,,Хайде сега да ми двдеш пушка-
та". Работникът възразява, че С!е·
га е обяд, могат да ги видят и
не ще може да крие nушк11т11.
Коруджиев обаче отива в квар-
тирата му, взема пушката, сваля
nантвлвна си и я скрива в еди·
ния крачол. После го взема с ед·
ната рък?1, 1<ато че ли ro пази, да
н?е 'му се смачкат ръбовете, пре·
газва р. Марица и пренася пуш·
ката на подходящо място.

Към кр11я на м. юли 1934 r. в
района н11 rp. Марица се установя·
ва нелегална група в състав: Лю·
бо Кирилов. Маргарит f\т. Гогов.
Коста f\нгелов от rp. Харманли,
др. Милчо Оюров, Ваем Талма·
зов, Димитър Дулев. 0т rp. Сви-
ленград и f\лександър Пенев До-
нев от гр. Марица. Др. Коруджи-
ев беше в стихията си. Въпреки
непрекъонатото полицейско и во·
енно разузнаване, той намираше
възможност да изнесе от града
чували хляб н11 гръб или пък
впрягаше магарешко каручка и
уж че отива на бостана, пренася·
we хляба. Неизбежен спътник и
негов другар в бедствияl'а му бе·
we наrантът с дълга цев. С него
той си отваряше път, където ст11·

неше нужда.
По случllЙ 22 rоц. от героич·

ната смърт на др. Георчо Колев
Коруджиев ние скланяме чела
пред светлата памет на пл11мен·
ния комунист и организатор на
Комсомола и Партията. Нека не·
говите дела служат за пример и

за мирни
на СО·

Rn. n. Доне„

\



кииrптп-пюоим APvrпp ип rеорчо Корvажиев

След Партията, втората любим·
ка на Геврчс, това беше хубавата
книга. Не мога да намеря .1уми
JI.Ii изкажа голямата му жажда ва
знания, неизмеримо„ голяА?ата му
любов към книгата. Където н да
беше, винаги носеше със себе си
книга. На полска работа да отива,
слага в терёата си книга. На гос-
ти, на седянка да отиде, или:на раз-
ходка из града да излезе, винаги
носеше в ръката, в джеба си или
под. палтото си книга. Да си лег-
неше, пак спеше с допряна до
главата си книга, останала от но·
щното четене. На екскурзия да
тръгнеше, туристически маршрути,
които той така често ни караше
да предприемаме из полето, в ло-
вята, край живописните брегове
на река Марица, в гората сред
красивата природа. той носеше
цял вързоп с книги II щом сед-
нехме да отпочинем, развързваше
го и на всекиму раздаваше по
по книга да чете.

Но кръвожадната и ненаситна
за богатства, разкош и власт фа-
шистка управа отне най-съкро-
вената и възвишена мечта на
Георчо-да се учи и да добие об-
разование, като го изключи вед-
наж завинаги от училище. Целта
111 иаключванего беше да го ли·
ши от образование, за .1а го оса-
кати и то само за това, защото
еще ет ранните си ученически го-
дини прави?но се ориентира и оп·
редели своето класово отношение,
като прегърна прогресивните ко-
мунистически идеи. Но Георчо та-
ка лесно не се предаваше, не от-
стъпваше. Партията беше разтво-
рила пред него чудотворните си
книги: съчиненията на Маркс, Ен-
гелс, Ленин, Благоев, статиите на
Димитров, Келарев, Кирков и др.,
безбройните вестници и списания:
,,Ново време", ,,Наковалня", "Чер-
вен смях"; .Работнически вестник",
.Вечерно знаме", ,,Младежка ис-
кра", ,,Поглед" и др. бяха за него
единствено утешение и училище и
затова той здраво се вае за свое-
то самеобравование.

На първо време, след изключ-
ването му от гимназията, се снаб-
ди с излезлите тогава твмове на

( Спомен от Марко Генев Аладжов)
Карл Маркс и съчиненията 11а Ен-
гелс. Започна внимателно да ги из-
учава, като от всяка прочетена
страница си правеше изводи и си
вземаше бележка. Този метод на
самообразователна работа, той
практикуваше винаги, когато чете·
ше М а р к с · Л е н и н с к а
литература. Георчо се учеше все-
странно, той беше най-ревностния
читател на библиотеката на чита-
лнще „Развитие" в града. Въпре-
ки че тя бе една от богатите биб-
лиотеки в Харманлийска околия и
в нея имаше съчиненията на Карл
Маркс и Енгелс, той се сърдеше
на библиотекаря Стойчо Бонев за
„мършавата му библиотека" 11 за
натрупаната в нея излишна· .люп-
шина", Библиотекарят беше про-
гресивен човек и много добре раз·
бираше желанието и вкуса на своя
най-добър и сериозен читател.
Той се стремеше да му услужи
и те станаха. добри приятели Биб-
лиотекарят Стойчо Бонев често го
сюрпризираше с някоя желана
книга и Геврчо се радваше като
дете. Случваше се някой път биб-
лиотекарят да му псдари книга,
като му казваше: "Тази книга Н!!·
ма да ми я връщаш" и Георчо
цял засияваше от радост. Той iе-
ше си събрал малка, но с много
ценни книги, библиотека. Делеше
от зал ька си, за да си купи книги,
защото това, което той можеше
да изкара с труда си, като общ
работник илн 01· поддръжката, ко-
ято му даваше сестра му Добра
Пеева, изнемогваше и едва му
стигаше за изхранване.

Освен МНОГОТО ПЕ>ЛИТИЧ«СКИ
к н и г и, той четеше много
художествена литература. Основ-
не изучаваше буржоааво-лемокра-
тичната и революционна западно-
европейска литература, трудовеtтена руските класици и др. От вси ·

ко, той най-много обичаше револт ·

ционната поезия, която разпалв ·

ше яроста на угнетените и експло ?
тирани класи, протестите прот
насилието, заканите и готовността
за разрушаване прогнилия свит на
боржуавията. Неговото сърце коk
вееше ва поезията на Ботев, Сми!l·
ненски, Полявов, Гео Милев, Пе-

тьефи, Хайне, Лермонтов, Пуш
·

кин и др. и затова знаеше 11а

изуст почти всички най-хубави сти-
хотворения и поеми на Ботев, 11а
нашите прелегарски и на прогре-
сивни световноизвестни поети.

Георчо правеше опити да
пише стихове в революционен дух
11 някои ст тях декламираше пред
нас-неговите най-ёлиэки другари.
Тези стихове ни допадаха,
увличаха ни и ние бурно ги акла-
мирахме, защото в тях кънтеше
остър протест против веролом-
ствата на мракобесния фашизъм.
За съжаление нито едно от тези-
стихотворения не е запазено, тъй
като още след първото му арес-
туване от фашистката полиция
през 1933 г. близките му от не-
знание, страх и предпазливост из-
гарят тетрадките му със стихове
и цялата библиотека с досятки
книги.

Пише с признателност редове за
ученолюбивността на любимеца на
ремсовата младеж от града и рай-
она на гр. Марица, за тази свидна
рожба на Партията - Георчо Ко-
лев Коруджиев. Той вплете иаркс
. ленинската теория и пролетар-
ско-революционната поезия с прак-
тиката и на дело показа, как
трябва в най-решителните и труд·
ни моменти да се действува и
прилага.

Привечер след пурпурния за·
лев, на 30 май 1935 год. той пад-
на прострелян в неравна борба с
коварния враг и написа с кръвта
си една от кай-светлите страници
на най-новата история на лютите
класови битки в Хасковски окръг.

В историята на борбите в
Хасковски окръг загинаха герои,
чиято дела ги обезсмъртиха.
Едно от тези имена, покрито с
неувяхваща слава. е и името на
Коруджиев. Нека неговата учено-
любивност, героичният му живот и
свободолюбив дух окрилят вярата
и духа на Димитровската младеж,
окрилят и укрепват вярата на
комунистите и на трудещите се
маси t1 правото дело на Партията,

Поклон пред великата · му па-
мет!

\,

На предизборни събрания с Георчо Коруджиев

Познавайки влиянието на Пар·
тиятв в района на Марица, още
от месец януари блоковата власт
започна да се подготвя 38 об-
шннсвите избори през 1.932 ГОА.
Партията не эвнъсня да вземе
мерки против демагогията на бпо-
ка, Рвйеният комитет изработи
плен и целият район беше раз·
пределен между неговите чпено-
ве и членове на Партията, които
трябваше да вървят по петите на
разшавепиге се по селата орвто-
ри на разните политически nap·
тии и партийки.

По решение на Партията на
Георчо и на мен се възложи да
организираме събрание и в село
Бащино, Староза горска околия,
но в нашия партиен рейон,

Беше януари, навалял бе дъл-
бок сняг и продъпжаввше да 11а·
лн. Духаше пронизващ тялото
студен вятър. Привечер дойде у
дома Георчо и като ме видя край
печката, започна да се смее. По·
спе сгъсти черните си вежди:- Хайде, стягай се, ще вър·
внм в Бащино.

Погледнах навън в падащата
эинве нощ и го запитах:- Ти какво си намислил? Пъ-
гят ни. е през гора. Ще нн изя-
дат вълци!- Партията нарежда. Обли·
чай се - отговори ми решитеп-
но той.

Георчо беше or тия хора, кои-
?о не пренебрегваха мнението на
другарите си. Това, което днес
наричаме колективен метод на
работа, колективен ум, у него на-
то че ли беше нещо вродено, но
когато се касаеше до иэпъэне-
нивто на партийни завачи, не гър-
пеше възражения. Понеже аз
продължавах .11а гледам ту него,
ту, н1111ън и мислех какво да му
възразя, за .11а отложим отиеане-
то на другия ден, той нетърпе-
ливо АОбави:- Мога и сам да отида. Но ...
приготви се да отговаряш пред.
Партията за неизпълнение на ре·
шение - и се обърна към вра·
тага.- Чакай де,-из11иках му аз.- Не съм казал, че, няма да

(от f\танас Г. Инджов)

дойда Пловдив. Всички се готвехме за
Скрихме под дрехите си по· това събрание. Но готвеше се и

зиви, брошури и по един нож блоковата полиция, разбира се,
Нагазихме в дълбокия сняг Ге· за да го осуети. Научихме, че
орчо забрави малкото спречкване възнамеряват па арестуват Ко-
веднага и широко се засмя. F\ стов. За тази цел, два дни преди
като излязохме вън от града, за· датата на събранието, полицията
почна да декламира .Лудият" от беше завардила гарата и двата
Шанцор Петьофи. моста. Полицаите оглеждаха все·

Около 9 часа вечерга стигна· ки пристигнал, искаха му да се
хме в с. Бащино. Установихме се легитимира.
у братя Паткови. Научихме, че В деня на пристигането на др.
през деня в селото е бил окръж- Костов, Партията взе решение
ният управител на Стара Загора той да слезе на гара Нова на·
и се опитал да направи събра· дежда, да премине през реката
ние, но не успял. Самите блока· на левия бряг и от там с каруца
ри му се извинявали, че „в гоэи ДО гр. М11риu,а.
студ" хората предпочитали да Георчо и аз, в непрекъснат
стоят край огнищата. бяг, пристигнахме само две-три

С помощта на др. Р..л. Загор· минути преди пристигането на
ски беше организирано събрание влака, с който пътуваше другарят
през нощта в кръчм-ата, която се Костов. Съобщихме му канвв е
изпълни със селянн н мнозина работете и той слезе от влака.
останаха навън, завити в ямур- Отправихме се към реката. Нане-
луците си. рихне привързана с катинар под-

Макi!!р леко д11 заекваше, Ге· кв. Др. Костов счупи катинара.
орчо беше много сладкодумен. Понеже нямоше лопати, подкарах
Той бързо завпадя слушrтелите, лодката с прът, Към средетв на
спечели сърцата им, та 1есто му реката се оказа, че прътът е къс
ръкоппеснаха и се овиквахе: и недостига дъното. Лодката за·
„Верно!" почна да се върти, грабната ет

След речта му озина от при· течението. обърках се. Засуети
съствуввщите вз а думата. По- се и др. Костов. Георчо веднага
вечето от тях б II сдружени зе· съобрази и извина:
меделци. Те н ринудено разказ- _ Индже, хващай синджира,
ваха за тегпот сн и какво ми· и се хвърли във водата да велиш
слят за блонов то управление. И лодката.накрая Теню Петков, сдружен зе·
меделец, се и,прави и извикu Хвърлих се във водата и плу·
към всички: вайки поведох лодката, а през- Слушей дружбо, дето са това време Георчо, застанал до
комунистите, там сме и ние. Сти- др. Костов, се беше приготаил, в

га сме лизалi'I подметките на ти11, слу'lай че изпусна лодкат11, да го
дето ги е гнус да седнат на со· грабне и и3несе на брега.
фрата ни и се сремуват от ямур· Голямо,-о публично събрание,
лука ни. което организирехме, беше разго·

Прегърна Георчо. Развълнуван нено от блоковата полиция, но
той му каза: това не помогна на бло1<ориtе.- С вас сме! На десет r?еста бяха дигнати три·

,, * буни от членоае на Партията и
* ремсисти. Начинът на разгонване

Д1111.11,есетина дни npe.u датата събран11ето погнуси прогресивни·
на насрочените избори за об· те хора. Много членове но земе·
щински съветници в 1932 ,·., Пар- депскат·а дружба гласуваха за
тията в Марица организир11

?го-
Партията. И тогава общината бе·

лямо публично събрание с о а· ше 11зета от комунистите.
тор Георги Ксастов, комуннстич Танъв беше любимият наш
ски нвро,<1.ен представител о ,другар Георчо Коруджиев.

I

Редник :в Партията
Теб майка ти на нивата роди те,не нивата с коматче хляб израсна,но ръст изпрааи със закана във очитесрещу новарни врагове бевродни.
ВЪЗрi;'IСНавъв редник смел на Партията родна.
Тя вля въе твоето сърце
стихиен огън против всяка тирания,та не 1--,эвърна ни веднъж лицеот своя изтерзан :народ!
И кой ще скрие
под родния ни небосвод,
че беше ти друг?р любим с другарии във сърцето ти звън?ше многострунна

лира,че ти самин
не даваше да те изпреваринито един,когато във борбата трябваше да се умира?
Ти бе мечтал и бе се борил
да дойде слънчев ден эа бедни и

бездомни.
И ето, днес е ден на слънце и възход
по родните простори
и цял народ
за твоята велика жертва спомня! м

Ннко Никодимов-------------------- ,ЩИд.i

.1ОКДа се учим
от неговите дела

:J.la ОТ I

tПOXII f
ще er

llo ды
Тежъrс бе животът на Георчо ме подкрепата на прогресивните """""·

l<оруджиев в училището, но съ- учители, какъвто беше .в.иректо- ?:?
1?0

щевремено и славен. Остdнал без рът )l(елязко Д. Маричков и жена kвет.111·

май1,а още от детска възрасr прн му. През 1925 година, по време !ъn?еки

стар и грохнал баща, той трябва- на Априлските събития, в процеса :;1•см'l,?
ше да воюва за завършване на който се водеше от военните сре- ,срн,, 1

rимнази11. Като ученик в VIII, IX и щу комунистите в гр. Марица бе ,асе.,я1
Х клас на Маришката реалка, п1й замесен, макар и уче11ик и Коруа- ?1е1111е

трябваше едновремено да работи жи&в. Макар и още съвсем млад, :",":, ?,през свободното си време. той геройски се държи в ареста, ?'"' HJ

Трудностите, които срещаше следстаие на коете бе освободен. • &таст,

Коруджиев, не само не го сломя- Дей11остта на Коруджнев не спря ;ч•д0:
ваха, обрат110-те каляваха него- до там. След отиването ни в Хар- 11?нi'r?'вата воля и активизираха полити- манлийската гимназия положение- lьпrарс
чес1<Ия му живот. Като ученик в то бе коренно променено. След rарнте
VIII (IV) клас в гр. Марица. Коруд- Априлските и Септемврийски с.-?." бо1

жиев rрупнра около себе си най- бития беше настъпило известно nн:дп,
будните и прогресивни ученици. политичексо усмирение и особено I рамнч
които и до днес са верни после- в Харманлийската гимназия. Ту1< "'' с :

дователи на делото, на което слу- обаче Коруджиев не престана да ???fi:жеше той. Групата на Коруджиев общува със своите стари другари "''' не
бе стоманеният ЮМР.УК в мариш- и да търси връзка с нови та· 110 борб
ката l;ИМНЗ!ИЯ и ·re)f(KO HI\ ОНОГО· кива. ? н о г о д о б р е с и I вацяои

ва, койте изпита неговия удар. спомням за изпълени от Ямбол- ?•.,:,;Добре си спомням, че още в ската гимназия за политически ао робп
първите месеци на училището ма;?- прояви \ двама ученика, с които п,щ,0
ката реакционна група бе оконча- той бързо свързва интимно при- ,.,., no r
телно сразена и се отказа от как- ятелство. Не изпускаше и нито ;11 • Р)

вито и да било спорове с нас. един случай, когато откри1·0 да ,,.?,/?•;
Борбата с отделни опортюнисти- изрази своите чувства към соци· 11J11, на

ученици продължи до закриване- алиэма. С п в м н я м си, когато 'rr, войn

то на гимназията. Особено харак· учехме по история за социалисти- т 1апи,а11

терни биха дискусиите, които rpy- те-утописти, той с риск да бъде ra "''""
пата водеше с опортюнистически изгонен от гимназията пред целия t, бесrр;

социалдемократически елементи и клас и в присъствието на учителя
буржоазното течение на БЗНС с извика: ,,Да живеят социалистите. -.
неговия представител Теню Григо- Аз съм техен последовател". И
ров от с. Дряново. Същият по· тук имаше учители, които мразеха
късно стана вярно ор?.дие на бур- Коруджиев заради неговите поли-
жоа?ията и бе съден от народния тически възледи и прям характер,
съд след Девети септември. но имаше и такива, които го оби·

Най-често тези спорове завър- чаха ·и уважаваха. Учителките Со·
шваха с побой. За Коруджиев бе ня Аврамова и Вера Николова
характерно това, че той не може- (Вихра) виждаха в лицето на Кору·
ше да търпи техните демагогства джиев nреданнния борец и бъде·
и особено когато не искаха да щия партиен деятел, като със
признаят справедливата кауза на своето отношение го вдъхноsява·????ът •
БКП. Следван от другарите си, ха и оформяваха неговия харак-1, nрак,
той на.qиташе като орел върJ11у тер. Наистина с цената на жшю-1 от раз,
тях. Противникът тутакси се нами· та си той доказа на дело своята?еrко ir

i!Qcroятe·раше притиснат под ученическите преданост 10,м Партията и народа.?, щ1е11;
скамсйни или в някой ъгъл ка Последните му думи бяха: .Пала-=зевнст,
училищния двор. Това бе обикно- чи, вие мен убивате, но Партията,;;;0???;в?но я11ление в големите между· 1, обчасия. не ще убиете!" •'а? сте,

к r ..:.1f!o с
Всичко това не оставаше неза· Да следваме примера на ору·1 '"°Ръж

белязано от учителите, но наред джиев и се учим от неговите дела!.,'· е.

с реакционерите, меж.qу които ?о ВЪста11
• «I. Д й

' Рtво.11щимаше и белогвардейци, ние имах· От съученика му ,ц. о коп?ннамен
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