
Гана се роди свободата в Хасково
I

tlo време на въоръжената бор- 1 От ЯНЧО костов вяха даже опит да се еъпрстивя-"l -1941-1944 година, седма ват. Аз с едва груnа н знаметоперативна въстаническа зона * се отпревнх и взея общината. С

I

асково, не можа да разгърне друга група И11ан Араклиев отиде
ироки действия, съответствува- яевег свои верни другари войвс- да арестува народния предател, а???-???--??-?????------???--?------??-???????--?-- I"? възможностите и револю- дап Митю Гане? По неrо време осn?лите ?ру?рн ? пр?с?:rа

,1

>tОННИ1Р. традиции на хасковско- аз бях дете, но помня всичко м110- из селото да събират селявите на
· · рабогничество. поради тежките го добре защото такива 11е- мегдана пред общината.

дари, нанесени на Партията през ща не се забравят цял живот. За j Пред общината вапалнхме фе-
J

'i:Jз, 19,14, 1936 и 1942 година и унин,tожаването на четата на Ми-1 нер II на неговата светлина се раз-
I оради обезглавяването на движе- тю I анев фашистите бяха струпа- вя трицветното копринено вввме
J шtто I:" арестуването на почти всич- ли огромни с_?ли. Цял ден кипя на отряда. Партиваяката О.11га (Та-(;· партиини ръководители, 1 неравният бои между десетте чет- н11 Оаивер) с пистолет в ръкаОцеляха само няколко другари ницн и многочислените войскови и

I

стоеше на пост до авамето,
11 те, начело с др. Араклиев, послу- полицейски сили на врага. Градът Не след дълго мъже, жени и
ж,1ха за ядро на формиралия се и околията тръпнеха и със аатаен старци започнаха яа се събират
пров пролетта на 1944 година nap дъх чакаха развръзката. Най-после със, страх и любопитство. Между-гизански отряд »Асен Златаров", мъжеството, доблестта и героиз- временно ние ивкъргикме вратата
Първеначалнага дейност на огря- мът на шепата юнаци трябваше да I на общивата скъсвтме телефона
ца, който имаше за район предим-\ отстъпи пред силата на огромно- I и струпахме

'
всичката общинска

•JO Хасковска околия, се изразява- то множество. Обградени отвсякъ-
j
архива насред мегдана.

р1е предимно в установяване на де, четниците водеха бой до пв- , Докараха и доносчика Киряков
връзки, въстанввяване на партий-] следен-куршум и паднаха до елин с вървени ръце. Toll стоеше правните организации и политическа като записаха с кръвта си една I до фенера пред пвгледите иа съ-
дейност. 01' най-светлите страници на рево- бралите се селяни,

Благодарение на тави дейност люционата история на Хасковския Когато мегданът се напълни с
•tu отряда в -редица села на Хас- край. Врагът ликуваше. Той си I народ, аз се покачих на стълбите.

r

9 сетември 1959 rодкне.

Иэдава Окръжния к9мнтет на БКП н Окръжия !fароден музе? - Хасково

CЛf\BHf\ гоцишнинв
ЯНЧО ГЕОРГИЕВ - n1,?11и секретар на Окр1ожни• комитет на БКП

j

Нашият народ посреща светлата 15-rедишнинn от
установяването на народната власт със забележителни
исторически по своето значение завоевания. Социализ-
мът у нас победи напълно н окончателно.

Само за 15 години народна власт под ръковод-
стввто на БКП и с помощта на Съветския съюз и на
другите соцналнстически страни нашата героична работ-
нвческа класа, трудещите се селяни II интелигенцията пре-
върнаха своята страна от бедна изоетанаяа arpaрна
държава в напреднала социалистическа индустриално-
аграрна държава с едро, почиващо на висока механи·
зацlМI, социалнстичссно селско стопанство. Сега социа-
листическите форми на стопанство напълно господству-
ват в цялата икономика, социалистическата обществе-
на еоёетвенсст стана нерушима основа иа обществото.
Ние вече имаме свое машиностроене, химическа промиш-
яеност, черна и цветна металургия, На много пъти по-
рас=н добивът на каменни въглища и електроенергия.
Гол и крачки напред в .своето обновяване и развитие
на авн и леката промишленост.

С увеличаването на основните производствени фон-
J1.Ове и техническата въоръженост на труда рязко се
увеличи и ръстът на промишленото пронвводство. На-
пример през 1938 година у нас е проиааежпана 23't мил.
квч електроенергия, а през 1958 година 8 милиарда и
24 мил. нвч, 11л11 едно увеличение от 13 пъти. Увеяиче-
ннето в някои друr11 отрасли на народното стопанство е
още по-голямо. Например цинкова руда-23 пъти, олов-
на руда-27 пъти, на стомана-е-Зб пъти и т, 11.

Още по-показателни в топа отношение са данните
за развитието на промишлеността в Хас,ковски окръг.
Като се изключат предприятията на тютюневата промиш-
леност като по-крупни капиталистически предприятия,
за друга аромишаеност в Хасковски окръг преди 9. IX.
1944 година въобще не може да се говори. А след 9. IX.
1944 година за по-малко от 10 години в Хасковски окръг
навнснха онаrа такива нрупни прев приятия като гордо·
стта 110 нашето социалистическо строителство - хиии-
ческият комбинат .Сталин", който, освен изкуствените
торове, непрекъснато усвоява производството на реди·
ца ценни за народното стопанство химикали II досега е
дал над 127 мил. лв. чиста печалба. Циментовият ноиби-
нат „Вулкан", който дава близо 50% от цимента в стра-
на та и цялото производство на ааёесто-циментовите
тръби и плочи, ТЕЦ .Марица• I и 111, които дават близо
'k отjе11ектроеиергията в страната, Марншкият каменовъг-
нен ёасейн, който произвежда близо 117 част от въгли-
щата а страната. Общо в окръга сега работят 58 пред·
нриятия, които изпълниха плана за полугодието на т. г.
JOS·8% и дадоха надпланова продукция за 35,270,000
лева.,, .• 1JJ„sl,Ь'\,;.?·,..?s.и-.,..л.,,.-k!!t•?<.·':r·1'rr,,.nnt·)·l"'fi.,\oitc,·"q-j.,1 и.·?н:Jт:}
с гопанстзо 'Тiартията решичедна от-н1t1!-труд\11,тс зада-
чи на социалистическото стронтелство-отnъсването на
селото от капитаяистическия път на развитие и иввеж-
цане трудещите се селяни на широкия друм на колек-
тивното социалистическо стопанство, което открива не-
ввчерпаеии възможности и перспективи за заможен и
културен живот на трудещите се. Това е историческа
победа на БКП в борбата за създаването на социалис-
тическия обществен строй в нашата страна. Затова в
светлината на историческите завоевания на нашия на·
род, с още по-голяма сила звучат думите на др.
Тодор Живков, нааани в доклада му пред Vil конгрес
на Партията за успехите в областта на селеното сто-
панство: ,.Сега с чувство на задоволство можем от та-
ви висока трибt"на да отбележим, че БКП, преодолявай-
кн без колебание трудностите, учейки се н творчески
прилагайки еветовно-нсторичесния опит на колхозното
строителство в СССР, активно подпомагана от своите
боАнн другари-сдружените земеделци, с чест измина
този тежък и неравен път и българените селяни втори
в Европа спечелиха великата битка за изграждане на
социализма в село." Като форма на изграждане на со-
циализма в село, ТКЗС се явяват конкретно прнхоже-
ние на Лениновия кооперативен план II дълбоко пот·
върждаваг правилността на линията на нашата Партия
по преустройството на селското стопанство. В своята
ааёележитевна реч пред VII конгрес на БКП др. Хруш-
чов каза: •Формите за производственото коопериране
на селеното стопанство, разработени и приложени в На-
ровна република България, са един от примерите за
вравилното съчетаване на общите закономерности на
соцналистнчесиото преустройство на сслск?то степан-
€ТВО и конкретните условия и особености на България.
Опитът на вашата партия още веднъж потвърди, че при
всички нацноиални особености, няма други пътища за
приобщаване на широките селски маси към социализ-
ма, освен изпитания от живота ленински коспервтавен
план". УспеJUното решаване на тая задача стана въвмож-
но само п,и спазването на основните прннципни поло·
жения, залегнали в Лениновия кооперативен план и при
антианата всестранна nоднрепа на 11ооператив1111я строl!
от страна на социалистическата държава. Това се .пот·
върж.1ава и от непреста11110 растящата обща продукция
на се11ското стопанство, която от 11 милиарда и 760 мил.
леаа през 1952 rод. нарастна на 15 милиарда н 76 мил.
Jteвa през 1958 година по цени от 1955 година.

Нагледна представа за непрекъснатия възход на
соцнапистичеекото селско стопанство ни дава и състо-
янието на ТКЗС в Хасноосни окръг. От 1,089 коопери-
рани домакинства с 52,230 деr<ара зе»я през 1947 год.,
те нарастнаха на 39,812 нооп. домакинства с 1,644,330
.1екара земя или на 100 на сто от селското население
в окръга в това число и земята е в социалистическия
сектор. Кооперативните стопанства на дело показаха
своите предимства яред разпо11ъсаното II дребно при-
митивно земеделие. За кратък срок от време в 11оопе·
ратмаиите.блокове навлезе първокласна селскостопан-
ска тех11ика.

През 1947 година в окръга имаше само една МТС
с 4 трактора (към 15 к. с.), а извършената от тях рабо-
та че равняваше на около 4,000 декара в мека оран.
Не можеше и дума да става за каквато и да било I<УЛ·
тура на земеделието. А сега в окръга има 9 МТС, които-?------------ - -- ---

разполагат с повече от 1,560 трактора (пр11равнен11 к1ом
15 к. с.), а извършената от тях работа се равнява на
4,843,380 декара в »ека оран. Cera 11ашите кооперативни
блокове се огласят от песента на 264 комбаRна, 174 вър-'
шачкн, 14 силажокомбаАна, много 11ултиватори, сеялки,
тютюносадачки и много друг прикачан инвентар и ма-•
шшш. В помош 1111 селското стопанство са 20 скрепера,
25 булдозера, 9 грейдера, които работят денонощ,ю 1щ
хидромелноративинте обекти на ТКЗС за увеn11чава1щ
на поливноте земеделие и усвояване на новн земн.
Благодарение на тази техника в оиръга се механизира·
ха ие само основннте вндове работа-оран, жътва, вър·
шитба, но II редица други производствени процеси ка·
то брануване, нултивира11е, сеитба II др., което не са??
обJ1ек?и непосилния труд на коо11ераторите, но постави
обработната на земята на 1<ултурни основи, поuиши до- 1

бнв11те от селскостопанските •<ултури и продуктивността, ·

от животновъдството, откр11 път11 към интенз11ф11кац11/i
Iи създаваие 11а многоотраслов11 ТНЗС.

Уедряването на ТКЗС, което е нов по-висо11 ета? 1

в развитието ю, кооперативния строl!, създава широк? [възможности 11 условия :.ia увеличаване на обществе?уw Iте фондове на ткзс, като основа на кооперативна:rа

rсобственост,/за още 110-широно приложение на наука_та
tt челн11>1 опит в земеделското пронвводство, за увелн- 1

чаване доход11те на Тl<ЗС и кооператор11те. 1

В борбата эа извършване снок в нашето 111(ономн-
чесно разв11п1е иа селското сто11анстао се 11aJta голяма
и отговорна задача. През 1959 година от селското qо-
nансто тря(iва да се получи два пъти повече селско-
стопанска продукция в сраоне1ше с 1958 rод, а 11ре
1960 година - три пъти повече.

Кооператорите ·
11 механизатор11т? от Xacкoncr< 1

окръг съзнават тази високоnатриоп,чна эада•rа 11 ,
чест на славната 15-rодишнина от побе1ата на 9 се
теlt1ври насочват своите усил11я нъм разнриоане и и -
ползуване на rла,шите резерв11 за уuел1tчава11е на се •
скостоnа11ското пронзводство-усвояuане 11а нови зе>1 ,,
разширяване иа пошшните площи и максимално 11зп1,зуване труда на каоператорнте.

На основата иа големите завоевания в обдаст а
на промишлеността и се.лекото стопанство II

подобр1я·не »атериалното благосъстояние на трудещите се II н •
шата страна ежегодно растат и се умножа11ат успех11 е
в областта на образова1шето и културното издига11с 1а
нашия наrод. Преди всич1<0 образованието в Народ а
република България се J1.емо11ратизира. То стаиа С·
стъпно за всички. Значително се подобри неговата а-1териал11а база. В Хасковски ок?ъг се построиха десе у,
нови све,?ли, просторви и хиrиени•шн учr1лищнн crp t1.
голяма част от конто 1 обэаве11е11и с наб1111?rи no ,, '· \..-

1 j i:,.:uµ•,_"C'l'°'J!"1('i ?t?'H')"'\'-.,'f)r. }'f\:'('7i "'f.H,.tf-,')?yC' ?).;?·?:t ?i \•
·r много жнhн кътоас, reorpa;!\9r\\1 и"ф11зr<ултурниjffо;цад-1

ки, а към всички училиj са създадени опитн? полета.
С иовия закон за н рОд'"1ото образование учебно·

възпитателната ра6ота с пеставя на още по-здрави
научни маркснст110-ленин ки основи, като се свързва
още по-тясно с живота, про,11зводителн1111 труд и по-
литех11ичесното обучение на децата, за да могат да из-
растнат ка;rо истински строители на комунистическото
общество. .

Заедно с успехите в образованието вървят II за-
воеванията в поле.то на културата. Библиотеките в ок·
ръга от 164 са увеличени па 482, а книжният фонд от
50 хиляди тома, на 562 хиляди тома. Читалищата като
център на културния живот в селата от 146 нарастнаха
на 192, а книжният им фонд само за 5 години се е уве-
личил повече от 2 пъти. Киното, радиото II радиофици-
рането навлязоха дълбоко в бита на трудещите се в ок-
ръга. Художествената самодейност с всяка година се
разширява и обхваща все повече трудещи се от полята
и заводите, от предприятията и учрежденията, конто
показаха, че моrат да бъдат прекрасни творци rie само
на материални блага, но и творци на културни цен·
ности.

Много и много са успехите, нопто иашият народзавоюва за 15 години народна власт във всички области
на неговия живот. Но тези успехи не доl!доха даром. Вборбата против капитализма и фашизма българският на·
род, под ръководството на Бl<П, намина труден II трън-
лив uът, осеян с много скъпи жертви II оросен с 11ръ.в·

'- та на наА-свnдните синове на Партията. В таsи велича-
ва борба работн11ческата класа, тру.11:ещите се селяни и
народна интелиrенцuя от Хасковски окръг взеха актив-
но участие и дадоха такива бележити , борци като Же-
ко Димитров, Ана Маl!муннова, Димитър Захариев, Пе-
тър Ангелов, Трайко Христев, Нш1ола Арнаудов и десет-
ки други паднали в борбата за свобода,та II щастието
на нашия народ. Техния героичен живот и верност към
великото дело на БКП въвлече нови хиляди борци вбитката за окончателната победа над капитализма. Втази продължителна тежка II героична борба не един
от борците беше младеж, в пролятата кръв не ед,на кап-
на беше младежка. Трудно о да се раsкажс за всички
комсомолци и ремсисти, конто безстрашно загинаха в
борбата.

Комсомолската младеж от Хасковски окръг оста·
на верна до смърт на Съюза-rероil и на своята родна
Комуннстическа партия и излъчи от своите редове та-
кива герои като Иван Райков, Тенчо Хубенов, Дими·
тър Нанев, Тодорка Паунова и много други. Фашистки·
те палачи се страхуваха от тях. Те искаха с куршуми
н бесилки да пре11ъсиа? тяхния смел порив за борба
за свободен и щастлив живот. Но тяхната героична
с»ърт разпали огъня на- борба1>а п сърцата на нови
хиляди борци-младежи и девоl!ки, за да нзгрее слън·
цето на свободата.

И това слънце грее вече 15 години и с всяка из·
мината год11на по-яр110 осветлява величествената сграда
на социализма и хрърля обилна светлина 11ъм сияАн11те
върхове на 1<ому11изма, 11ъм които Партията е повела
нашня нnрод, за да издигне там наn-величествення па·
метник за всички, 1<011то отдадоха своя прекрасен ж11-
вот за свободата и щастието на своя народ.

Харманпииската околийска партийна организации през събитията в 1923 година
Спомени от ПЕТЪР МИНЧЕВ

Дtвети щни 1923 година ме На площада пред канторите си към къщата на· Тенев. Другарите
аавари като работник дърводелец

J

стояха група адвокати, между ко- j от р1о1<оводството - Нестор Бра-
в Харманли. На този ден бях 1<З· . ито и др. Ат.анас Гогов. l{омунист

I

танов, Борис Чаръкчиев, Борис
ляз1ол .ца купувам материали за

I

и член на партийното рък()ВОдСТ· Иванов, Латю Димитров, Петко
работнл11ицата. С недоумение BIi· во. Той ми каза, че има преврат Тачев no раалн<Jнн пътища се съб-
,11,11х, че войници от кавалерийския и че е наредил веднага да се I раха. Веднага пристъпихме към ра-
полк, с 11атъкнати ножове и пуш· свика партийното ръководство на бота. Къщата на Боян Танев беше
ки, завземат околийското управ- заседание в к.щата 11а Боян Те- удобни за целта. Дl!орът и беше
ленне. Тогава 01tолиАсн11 началник нев, кръчмар, 11ам11раща се в .Бъл· обграден с в11сони стени, а откъм
беше Дииит?р Сто1111ов, прочут с гарския кър". С него тръгнахме улицата беше J(юкянът му. По то-
своитt жестокости н голям враг през rърwвия мосс на Олу хере, I зи на<Jнн не мliжеше чуж.ц ч,,век
на ко1'11ув11стическото движение, изпя:?охмо незабел,?заво през чер-

I
да вле1е а.тре. &оя11 эастана 11а

макар че бешt аеиеделец. ничевите rраJ(и11н и се отправихме (След11а на 3 стр-)
I
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падналите
в борбата против фашизма!

. '

Партизанският отряд .Асен Златаров" преди влизането .1ty в Хаско110 на 9. IX. 1944 год.

От едната ми страна се развява-
ше знамето, а от другата, ырачен
и смутен, с наliедена глава, стое-
ше вързани,?т Кир11ков. Изве_цнаж
площадът притихна. Сред11ощният
митинг започна. Говорих за теж-
кото положение, в което е хвър-
лен нашият народ от неговите
продажни управници, за борбата,
която водим, 3а победата на C1.S
ветската армия, за близкото осао-
бождение-? бъдещия щастлив жи-
вот. Простите 11 обикновени дума
оказаха в тази обстановка маги-
чеСl{О въздействие. Всички слуша-
ха със светнали очи и затаен дъх.

В дясно от ме11 тежко и с пре·
късване дишаше Киряков. Аз се
обърнах към него, посочих го на
селяните и им казах, че той е пре-
дател, че е служил 11а народните
врагове, че за такива черни души
няма място под слънцето. Съоб-
щих им, че поради това ние сме
го осъдили на смърт и че тази
вечер присъдата ще бъде нзпъ11·
нена. Аз поисках :и те, сел,шкте,
да си кажат думата, наредът .ца
потвърди нашето решение.

Настана напрегната . тишина. Чу
се тих шепот и първите ред(;)ве
се размърдаха. Излезе възрастен
селянин и сне калпака си:

А бе то Киряка, че 11е е
всички го аваеме. Но след

l{ОВска околия се укрепиха и съз- отмъщаваше за всички тревоги n
дадоха партийни организации и безr.юкойства, причинени му от че-

1 Отечественофронтовскн групи,кои- тата .Христо Ботев•. Но вандал·
то станаха 11адеждна опора на от- щината на победителя, когато той
ряда през цялото негово същест· е оодъл и страхлив, 11яма край.
вуванне. По-главни от тези села Надвечер .победителите" в дълга
б11ха Конущ Кириловец, Спахиево, колона влязоха в града. Начело
Болярово, Светлина, Горски извор, на колоната стърчаха главите на
Войводово и др. четницита, набити 11а ЩИl{ОВе. Воен-
' В края на юли 1944 година ната музика свиреше .Шуми Ма-
Окръжният комитет 11а Партията рица"... Целият град беше нзка-
в състав: Янчо Георгиев, Пеюq_, ран да посрещне убийците. От
Докузов и Янчо Костов, изпълня- тълпата се понесоха женски писъ-
вайки директивата ;,а ЦК на БКП, ци, проклятие и глух ропот. С:траш-
реши партизаните да започнат на картина, възкръснала от кър-
ктивни въоръжени действия. За еавите башибозушки времена.
елта се п,овеждаше масова мо- Всичко това се беше дълбоко

'илиэация на нови партизани и се запечатало в моето детско съэна-
абавяше оръжие. Обмисли се пла11 ние и аз го разказвах на другари·
а провеждане на аl{ции в редица те, докато лежахме в гората край
аселени места. Предвиждаше се село Светлина на това паметно
дновременно овладяване на села- място. Всички слушаха с затаен
а Сърнrща, Спахиево, Брястово и дъх и в очите им гореше жела-
усам съвмес.тно с партизанската нието час по скоро да стъпим в
ружнна .Райчо Кирков" от Бори- селото и да покажем, че е жив
овградска околия, която имаше духът на Мнтю Ганев, че негово-
ече богат &пит във въоръщената ·

то знаме е 11ъв верни и сигурни
орба. ръце, че делото на шепата герои

В изпълнение на този широко тържеств}11а и побеждава.
амислен план 11а 5 септември През деня се свързахме с мест-
944 година проведохме акция в ните другари и уточнихме плана
. Светли11а-Хасковс1<0. Това се· за акцията. На следващата нощ
о бе родно място на Митю Га- тихо, безшумно и внезапно вля-
ев-легендарен войвода :на чета- зохме в селото. Всичко стана та-
а .Христр Ботев•, която през ка бързо и внезапно, че общ11на- стока,
924-25 година всяваше страх и рите и селският караул на напра·
жас в сърцата на всички фаши-1

и от Хасковско. Ние знаехме,
е там ще срещнем съ'lу11ствието ??

подкрепата на народа.сред кой- ?
беше жив споменът за безстраш-
я и прославен 11ойвода.
Целта на акцията беше поли-

т 1ческа, но заедно с това трябва-
е да накажем и един местен чо-

в ю, който беше уличен в донос-
и ?чество на полицията. Акцията
б/{ше про11едена не от целия от-
рпд, а от една група, състояща се
о} 20-30 души. Командир на гpy-
ntlтa беше Иван Араклиев, комисар
б/,х' 11з, а знаменосец беше друга-
рr т Колю Бърнелов-Чобана.

Изтеглихме се през нощта от
западните склонове на връх Аида,
о(;ходихме по r11ухи пътеки Хас-
ю1вските бани и село Су.сам от
север и запад и се установихме в
гората на 2-3 километра запа_ц.

1

wo от село Светлина. На същото
то•а място преди (Sлизо 20 годи-
ни ,е па?нал в лют боl\ заедно с

(Пр•дмжtж1е на 2 стр,)
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те. Със своето държане и поведение (Продължение, от I страница) д) Р д старци деца - всичко беше из·- Не ro уби•аАтеl Не го уби- той ни вдъхваше спокойствие.

Bf

озърна, посуетибсе малко
С

II все
11яз110 ?а ни' посрещне. Преди 20вейгет--реададояа се гласове от къщата 1111 бай Васил се чувству- врата червени шнурове. По стран-

1

викаме началника ua гарвиаова -
J
пак излезе на алкона. траини години по същото шосе 8 градасъёраното множество. вакие винаги добре. вото облекло и въоръжение те не полковник Маринов, да го пока- неща ставаха в тези исторически влязоха озверени фашистки ПЪ/1·Не от любов към предателя Т к ние се осведомихме ва можеха да определят какви сме. ним да се постави на разположе- моменти. Никога досега полков- чнща, които носеха 118 своите щи-нврвдът вдигна глас в негова за- посl!{дннте политически новини и Срещнахме първия стражар. По вие,яа Отечествения фронт. Изви- викът, който цял живот вярно и кове 10 юнашки глави от четатащита. Този изстрадал и угнетен не чихие, че съветските войски навик, добит от партизанския жи- квн по телефона, полковник Ма-1 предавно бе с11у.жи11 на своята

на Митьо Ганев. По това шосе сеганарод проявяваше своето огромно сауп еминалн ёългарскава граница., вот, стиснахме дръжките на пи.5t ринов отказа да изпълняна зап?-, класа и царя, който цял живот бе влизаха в града млади въвторжь,човешко великодушие. Велик на· Без ?а се бавим повече, заиинах- толетите, а стражарят ни изгледа водите на „някакъв си комитет . 11<омаuдува11 покорни войници, не е ни партизани, понесли 118 своитех ово в недоумение после се изпъна и Положението се усложвяваше. мислил, че ще му се наяожи да щикове свободата на един народ ...
род! ме направо за аск · •

.L

\
в II чест ? "Глас народен-глас божи. През нощта на 8 септември се отдаде чест. Някой от насъбрали· д·р Тагаров пожела сам да отиде държи реч пред такъв е и ·

Народната радост нямаше гра-Аз извадих ножа. В очите на промъкнахме 8 къщата на баба I те се произнесе името ми и на- в казармата и да .доведе попков-, вен митинг от свободни хора, т?? ници, 110 още не беше свършевоКиряков блесна животински страх. Ванка която се намираше в север- стана раздвижване. След нас тръг- ника. • , ку-що строшили веригите на сво всичко. Полковник Маринов сиПрерязах въжетата, които стягаха натв :?окрайвнна на града. Тя бе· I наха хора. Започнаха да се чуват В това време комунистите 8 то робство.

[

остана враждебно настреев къмграда извършиха блестящо своята Ивведнаж ялошадът утихна. новата власт и ватав злобата връцете му и казах:
о Какво_ Свободен си и благодари

. . • -,- работа. Ппд тяхния призив и Р'Ь· чевидно всеки се питаше: • душата си. Избяrапи от каsарматаза това на народа. 1
•

, r>· ководство работниците се вдигна- може да каже представителят на
IOЙIIIIЦH ни съобщиха, че ю, е 31•_ Благодаря-прошепна той и ха на стачка и протестираха про- досегашната власт в този ден на бранено да влаввт с контакт сее свлече 118 земята Краката му .. , тив поведението на началника на свободата?" партизаните. Полковник Мариновповече не го държаха. гарнизона. Мравунякът от народ И той каза: говорил пред войнишкия и офи-От гърдите на хората се из- потече към общината. Народният - Господа, както ви е нвве- церски състав, че 8 страната е на-тръгна обпекчитепна въздишка. бент вече се отприщи и нямаше стно, днес нашата страна осъмна стъпила анархия и задачата 118 ар.След това произнесе въвтор- сила. която да го спре. с ново правителство. Не е наша мията е да въведе ред. в сепожено слово партивавката Олга, След половин час пристигна и работа да съдим добро ли е няи Уаунджево бпиэо до Хасково, сеЯсният и женски · глас плисна над самият началник на гарнизона. Той лошо това правителство. Ние сме намираше :Цурмово отделение сширокия мегдан. Старите гледаха, дойде със свита от офицери и цял длължни да бъдем лоялни граж- 25 танка, командирите на коетос умиление, 3 младите с възхише- "Взвод охрана. дани, да съблюдаваме граждавския бяха насвроеан също враждебноние нейната женска фигура, иэлъч- Другарите от комитета ме ред и да изпълвяваме равпореж- към новата власт. На втория денваща такава сипа и такава увере- редставиха като едни от ръко- данията на властта. Приканвам по улиците на града се появихавост трудната и неравна борба. 1одите11ите на партизанския отряд всички мирно и тихо да се заемем два танка. Заедно с общото лику-След нейното слово запалихме ?д:сен Зпатаров". Изправихме се с рабетата си и да се прекратят ване на народа назряваше сб111,-нупчивата общински книжа. При един срещу друг. Тлъст и цял тези демонстрации. Да живее Бъл- екване с поваления и озпоСiенвсеобща радост и ръкопляскания ?;?лувнап в пот, полковникът се гария' Да живее Н. В. цар Си- враг, което ааплашваше да оплн-лумнаха буйните червени пламъци. мъчеше да придаде спокоен израз меон 111 ска с кръв всеобщата радост.Горяха данъци, налози, глоби-э-го-

.11.а лицето си, но това не му се Нито един звук ва одобрение, При тази обетановка на 12 сеп-реше народна мъка. ' >t,f?nвaшe. Срещнахме се с него нито едно ръкопляскане. Площа- тември на гости в града прнстиг-.:... я надуй, Бойко, кавала! - за 9ръв път, но се знаехме добре... дът враждебно мълчеше. наха Борисовrрадските партизанипровикна се Чобанът и Бойко (Ге- То? провеждаше със своя полк Полковникът избърса потта от начело с другарите Благой Пенев,орrи Демирев), който преди ня- акции срещу партизаните и по не- лицето си и вдезе в стаята. Този Делчо Василев и Демнр Янев. На-колко месеца заряза своето ов-
д rова эаповед бяха избити в една човек или беше обевумял, или въ- ново изблик на вадост и възторзи,Тр111дещите-:=се носят на реце коман иря на партиэанският

й Х 0чарско стадо и дойде в отряда, "' -
д д и А плевня кра град асково прекра- обше не беше в състояние да рав- наново митинг пред общината. тотря р. пеан раклиев

И р й тнвввдн овчарския си кавал и аа- сните другари ван а ков, О· бере какво става. балкона произнесе възторжена речсвири. Край буйния огън се изви we вашата „Баба Тонка". Изгуби· възгласи: ,.Партизани, партизави"... дорка Паунова и Кънчо Иванов. След него излязох на балкона др. Демир Янев. Веднага след то-лудn хайдушко хоро начело със 118 сина си (Гочо Иванов) в борба- И като че ли наведнъж всичко се /1 очите му и сега проблесваха
I

аз. Посрещна ме такъв взрив от ва от града към артилерийскитезнамето. Селските моми и момци та против фашизма, тя изсипваше промени. От всички улици се юрна nламр,чета на неприязън. Довчераш спонтанно ивравена радост, че казарми тръгна внушителна мани·се хванаха на хорото, хванаха Се цялата нежност на майчиното си
I

народ и докато стигнахме общи- ни врагове, ние и днес си оставах· стъклата на прозорците ивдрънча- фестация начело с бори_севrрад-н старците и играха тъй, както сърце върху нас, живите другари вата, след нас вече се образува е такива. . ха. ските и хасковски партизани. Приможе би никога не са играли. на нейния Гочо. Баба Ванка ни внушителна манифестация. Доколкото си спомням, между Събрал целия блясък на ясния вида на маннфесгаатвге войници-Поеле •т всички къщи почна· очакваше всяка нощ(и при всяко

I

В една стая на общината се Цfс се поведе следния разговор: септемврийски ден, митингът rope- те излязоха от помещенията и надха да носят продукти - хляб, си· хлопване на n1,тната и?;,ата става· беше събрал Окръжния комитет l-1 Какво искате от мен?- по· ше с радостта и възторга на един казармите се развяха червени з11а-рен1, месо, яйца, грозде, диня·· · ше да ни посрещне. Познаваше на Отечеств?ния фронт. Там бяха ци-h попкс?вникът. народ, захвър11и11 веригите н(едно мена. Под напора на народ'З вра·Мосеха и всичко трупаха в широ· ни по стъпките... другарите д·р Павел Таrаров, Пе- Господин полковник, вие дъпrо робс-Рво и почувству11а11 се тите се отвориха и вейниците по-ко равт11ав11 черги. Н:ъсно спед полунощ, tючти на тър Парапанов. Инан Кир'!е.В, ди·
з*а·

те, че у нас има ново прави- за пръв път rоспо.1.ар на своята несоха на ръце партизанските ко-- На, вземайте, че там в бап- разсъмване, вратата на нашето ки· мнтър Стоянов, Добри Желев. 11 тво _ правителството на Оте- земя. мандири. Партизаните пък от своякана няма.·. 11ерче се хлопна и при нас в11язо· Срещата беше неописуема. Пре-, ч с вения фронт. Ние, които до Когато завърших rповоте си с страна взеха на ръце войсковитеХората предлагаха всичко как· ха Пеню Докузов и Стефан Си· rръщахые се целувахме се и пак err сме се борили с пушка в ръ· думите: .Никога вече фашистки номавдири-офицерите и се попу-вото имат, но ние не можахме да меонов. Те пристигнаха от ба111<а· се преrръща?ме. ка а това правителство; слизаме гнет над нашата хубава земя!", ila чи чудна картина на побратимя•а-ваемtм и половината от това, ко- на и изведнаж малкото киперче.се , не. Смутен и развънлуван се появието ни дадоха. Вече преваляше напълни с радост. Разприказвахме
и прпковник Маринов. Жилависреднощ. Строихме се на две ре- с? ш пнешком, затъ11кувахме по·
партиза11ски ръце ro издигнаха ви·ди11,и, раэв11хме знамето и тръr· следните събития. Никой от нас сока над развълнуваното човешко11ахмt. не подоэираше, че тая нощ D Со·
море. Тъй като бяхме на рамене'l't- Довиждане, другари! Ско· фия се извършва исторически акт
на хората полковник Маринов про·ро ще дойдем пак II вече няма и че на сутринта ще осъмнем с тегна ръце към ме.в, прегърна меАа се врыцаме в планината! правителството на Отечествения и IJ!e цепуна1. Самр 5=лед 5 ьr,?ну:rи- Довиждане юнац11, да сте фронт.
-0Е1!1<1е a:i ,ip,f!'бвatife:f ?:u '?бnR,-.11<жиnи и sдра'виl Рано сутри;1та Пешо Докугов че това е юдинска целувка.- Бог дв ви помага! - пре· излезе да се свърже с освободе- По посока към щаба нзвеJ(нъжкръст11 се една бабичка. ните п,,.11пзатворннци, 110 скоро избухва някаква суматоха. Аз ско-Нlвродът беше щастлив и Р?· се върнг с радостната вест: чих да видя какво става. Дойде и.1,остеи. Неrо11ото самочувствие - Победа! полковник Марино11. Преди ощенарастна. В наше пице той виж· Ние бяuме така смаяни, че
да се ориентирам чух командатадаше своята въоръженв опора, просто не знаехме какво да пра·
на полковника - войниците да сесвоята армия, своята утрешна внм. После се поокопитихме и за· строяват на една страна, а парти·власт. Тая нощ към партизанския почнахме да се поздравяваме, а заните на друга. Вместо изпъпне-отряд ,Асен Зпатаров" се присъе· след l<'ато мина първият порив на ние на заповедта обаче, се разве·хиню:а и десетина мпадежи от радостта, започнахме да обмвс11и·
ее и1стре11 и товасякаш беше сиr·се11ото. ме плановете за предстоящата си нал за действие. Нагласената отВън от сепото отрядът под дейност. Решихме другарите Сте- полковник Маринов машина започ·ръководството ни Иван Арак11иев фан Симеонов и Пеню Докузов на да действува.пое о6ратния път за балкана, а да заминат веднага за 6а11kана, да Пламна стрелба от всички стра·аз, Господин Гочев и )l(епю И11- свалят отряда в село Брястово и ни. Загърмяха пушки, автомати,чев от Горски извор, присъединил таы да ча1<ат допъ11ните11ни на-

J

картечници. Секна стихийната ра-се- та3и нощ към нас, се отпра·

1

реждания. Аз и остана.?ите двама дост на народа, чуха се писъцивихме за сепо Добрич да изпъ11- другари решихме да влезем в об·
на жени и деца, хората хукнаханяваме други задачи. Зад нас ос- щината и да установим връзка с кой накъде види. Аз се хвърлихтанаха кучешкият лай и нестих- Окръжния 1<ом11тет на Отечестве- на земята и свалих автомата отващатв радостна глъчка на наро- ния фронт. рамото си. Край мt>не бяха 11аля-да. На душите ни беше бодро и За п1,рви път от много време гали войници и паJ!)тизави. Куршу·весело. насам вървях денем1 иэ улиците мите се сипеха като град, забива·В Добрич ни посрещна верни- на града. Те бяха пъпни с хора и ха се в 1емята и пръскаха пясъкят и изпитан ятак бай Васил. Той необикновено оживени. Вестта за в очите. Пред поr11еда ми се мяр-беше възрастен, над шестдесет новото прави1·е11ство караше сър·
на полковник Мар11ноа, кой?о ти-годишен човfк, земеделец по убе· цата да замират от вълнение, но ВьзторJ?сеният Аtитинг 8 ХасJСово на Девети cenmeJtopu 1944 гад. чаше 1<ъм щаба, но преди още даждение, но убеден едннофронто· войската и полицията на старата ?

1

достигне до там, той се 011ю11я и11ец. Бай Васи11 ни посрещаше ви- власт си бяха на мястото и наглед Комитетът васедавап още от рт балкана. От вас искаые да ни площад?, отекна мощно и властно. тежкото му туловище грохна нанаrи спокойно, уверено и ни въ· още нищо не беше се променило. рано сутринта, но наличието на дадете няколко камиона за пре· .никоFаl ·

б земята ...веждаше не в плевнята, където В първия момент хората ни полиция и войска и липсата на iзозване \JЗ партизанския отряд до Аз се отстраних Сlт три уната, Стрелбата не спираше и мъчнообикновено бяха нашите 0прие?2· разглеждаха с очудване. Ние бях- собствена въор·ьжена сипа му града. Ис1<аме още да настаним но никой не мръдна от мястото мGжеше да се разбере к·ьде сани", а в l<'ъщи. Гощаваше ни тъи, ме с цър11у11и, бричове, с пищови свързваше, ръцете. Обсъдихме бър· отряда в казармата и да ro въо- си. Морето от народ се вълнува- нашите и къде е врагът. Огледахкакто се пэщават най-скъпи гости. на кръста и с преыетнати преэ зо положението. Решип1е да из· ръжим със същото оръжие, с кое· ше, радостта му нямаше край. Ед·
се. На11яrа11ите край мене войницито са въоръжени войниците, за да ни викаха, други махаха, трети
и партизани стреляха в различнипредстав11яваые една военна сила, плачеха - всеки по своему изра· посоки. На J О метра от мене скоято да б·ьде опора на новата зяваше насъбрапото се в душата му

С 1,
вла'ст. Tona искаме I Сперът с полковника не се пушка в ръка лежеше др. те<l'ан

лицето пnднови. Камионите бяха отпусна- Симеонов. На 20-?О метра от менеТежка сяю<а мина по
. Н т нита отрядът тряСSва- в предвериетQ на щаба се мярка-на полковника. ти 3 су Р I ха партизани и войници. Запълзях_ Аз камион не мога да ви ще да влезе в града. З бдам - ка3а той,- защото нямам Преэ целия ден улиците шумя· натам. ачестеше пи стре11 ата,

заповед за това. Оръжие също. ха fiадоспю и народът не се при· аа се ?рнтисках към земвта II щом
А .партизаните да слязат нощем и бираше. Непрекъснато в ю?митета поутихнеш? наново про_дъблж.авах

на Отечествения фронт идваха да пъпэя. реиинах краи езжиз:преди да влязат в града, да си
р зпореждания 8 нения вече труп на Маринов и впя-предадат оръжието, за да не ста· хора и нскака 8

3 града и 0'ко зох в предверието на щаба. Тук,нат нежелателни инциденти. куриерите сновяха и ·
потънал в кръв, лежеше престре-- Господин ПОIIКОВНИК,-НЗВИ· 11ията.
IIЯH друг офицерие HИKQra в•че няма да На другия ден сутринта зами-

К
·

тоааках аз,-в ?
Б O където вече опко, време продължипо11у•1ите заповед от вашите до- нах за сепо ряст во, сражение т?удно мога да кажасегашни началници и няма защо да беше спяз.л нашият партизански днес но ко?ато то почна да утих·чакате та1<ава заповед. Що се 1<а· отряд. Тук беше същият възторг

ва ?ече се беше смрачилосае до това кога да влезем в rpa·
\
и с.щата радост. В общината се '

В това последно сраже?ие пад·
I да, оставете сами ние да решим

1

разпореждаше вече HOR/'IЯT кмет
наха няколко души офицери и

fтова. А за оръжието вие като во- - др. Димо Атанасов. Състо\ се партизанинът Дойчо Дойчев. Дой-евен човек добре знаете, че оръ· импровизиран митинг, с-пед ко то
чо беше пре1<расен другар - чист' жие предава само R11е11еният и по· бе устроена народна трапеза на
1<ато дете и предан до смърт набеденият. Ние нито сме пленени, селския мегдан. }Кевите носеха революцията Преминал през за·нито по6едени-ние днес сме по- 1 яйца, сирене, масло, пипета и

J

твори участ?ци и партизаuсl<'и жи-бедите11и. Пък II не е в природа· I усърдно ни подкан!lаха да ядем, 8
1 вот ;ой участвуваше в борбата ста на партизанина да си предава на нас залъците ни ?е спираха на, це11?я идеализъм на младата сиоръжието...

I

гърлото Gт вълнение, макар че
I душа. Той има щастието да види

I Но нито обстановката беше за бяхме гладували ч-опкова време в свободата, но не можа да й сеспорGв?. нито вреые имаше за то- балкана. порадва дори еа:ин ден ...ва. През отворения прозорец до·
J

На връщане минахме с камио·
1

Спед този последен бой казар·питаше мощният шум на народа, ните през Хасковските миllерапни мите затихнаха и настъпи нощта.събрал се пред ОQщината. Пока-J бани и спряхме пред Хасково. Ro·, Утрото, нашето първо утро,вихме началника да каже няколко оrроихме се • KDIIQHB по четири и дочакахме будни ...
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? Стр.

Георвгвк и революционер на страната. Въоръжените стълк-1
I новения по места като Мъrлиш
Дълбоки и другаде ще трябва д?часове пад газената лампа той се канализират и насочат към го,

jпише статии за .Рабогнвчески I пемите обекти, каквито .вестник" Ново време- готви са rpa
• • • ловете.

I

св?и ?ечи за у?ителески к?нфе-1 След решението на окръжнияре ци , пъпни с р волюц овен комитет за въстание ?О •патос. на - сеп
Д Б б й

гемврн д-р Теню Стоилов поемаядо лагоев, за елязва ки своите задачи като отговорник нанеговите блестящи дарби. го при- ОК за въстанието II Чи пан киявлича за свой постояне II сът-] край.
Р с

рудник.
I След неуспеха на въстаниетоУбитият през 1923 година Пет-з е заловен в с. Великан и откаранко Радев-учител комунист казва: в полицейския участък в Чирпан.

„ У Теню има нещо особено. 1 Подложен на няколкодневниТои не само вярно пропагандира ужасни мъчения на 25 септе ври популяризира идеите на вауч- още 8 тъмни зdри е откара: з:ння социализъм, но и доразработ- гарата. На стотина метра от неява въпросите, за които ние няма- той пада зверски убит „при опитме никакви преводи в нашата со- за бягство". Трупът му е отнесенциалистическа литература. в неизвестно направление.Към 1908 година става редак-
тор на в. .Учигелска искра" и Великото дело, за което загина
близък сподвижник на Ламби :

големият теоритик и смелият ре-
Кандев, Вълчо Иванов, Васил Ма·, волюционер д-р Теню Стоилов -

Такъв беше д-р Тено Стоилов вриков. По-късно отива да след- делото на комунизма, днес е мощ-
родом от с. Меричлери, на' ва право в Женева, където се 11а световна система.
12 декември 1879 година. намира в непосредствена близост

Учителите от вачаавото шко- с руската емиграция. Заедно с
ло в Меричлери и Чирпан невед- Луначарски, по укавания на Ле·
наж са се вгленедали с учудени нин, Тевю Стоилов разработва
очи в дребното на ръст, тико, въпроса за пролетарската просве-
скромно и прилежно момче, кое- та и възпитание, въвроса за тру-
то винаги получава само една бе- девото училище.
бележка - отличен. Като ученик Силно впечатление направило
в Казанлъшкото педагогическо на Ленин неговото изказване на
учЙлище, той прибавя в своя пъ- международния учителски конгрес.
тен лист на живота още една През 1!)14 год, с голям успех
оценка - най-активният член на защитава докторската си дисер-
марксическня ученически кръжок. тация по правни науки в град

Теню Стоилов тръгва стреми- Брюксел.
телно по новия път, прозрян от В 1919 год, е избран за наро
Маркс и Енгелс, става верен сле- ден представител като кандидат
довник на Дядо. Изключван o:r на Комунистическата партия (т.с.)
гимназията, учител, когото често и същевременно за член на окръж-
местят ет село на село, носител ния 'комитет на БКП - Ст-Загора.
на революциевня марксизъм, ва- И в Ст.Загора и в околийски-
едно с Петко Радев, Коста Ht· те градове, и в селатагд-р Теню
дев, Добри Атанасов и други учи- Стоилов е постоянен оратор на
тели, възпитаници на Благоев, той митинги, редовен лектор на кон-
води ожесточена борба с народ- ференции и събрания. Често би-
вичеството и опортюнизма сред ва изпращан из страната като
учвтеяствстс в нашия край. представител на Централния ко-- Хубаво и умно момче е, но мятет.
тоя социализъм го бърка -казват 9 юви го сварва в Ст.эвгора.
за него селските чорбаджии, пас- Търсен усилено от полицията той
тори и попове. нелегално кръстосва селата и гра-

Знанията, които сее в детски- довете през лятото на истори-
те души, са знания, различни от ческата 1923 год.
патриотарските уроци на буржу- - Гражданската война е не-
ваните учители. Той е учител и избежна - разяснява той. - На
на селяните, на миньорите, които

I

шата партия трябва да орrанизи-
слуш ат с непознат интерес него- ра цялостно въоръжено въстание
внте сказки. А нощем в късните и то във всички градове и села

Петко Радев Пеню Хаоърдживв
J
заможни родители. Първоначално •Пленени са ••птем•р•Аскнте
образование получил в родното си бойци от с. Мери1111tри. Кавале-
село, след което бил изпратен да рийската шпиц-комевва кенвоярв
слевва духовна семинария. Неу;,.о-1

пяеневего ято към Чврпвв, Ето и
влетворен от сухите и едностран- градът се очертава. Още стотина
ни знания, любознателният млв-1

метра и те ще м11н1т ярез ?коб-
деж се отказал да стане черковен ното .Дълбоко дере-. Един от
служител и се назначил за учител. групата, гологлав, куцащ, върви

1
По пътя на самообразованието Ра- тежко. До ушите му достига ба-
дев се е издигнал като рядък поз- вен шепот:

I
навач на Марке-Енгелсовото уче-

Бягай в царевицата, спасявай се
с Това е гласът ва подофицерание. ъздавал сред селската мла- Тодор Нецов Нима можедеж марксически кръ · да се

м
жоци и неу-1 вярва на предател? Но време эа

н?fноJеел зрънцатаб на новите губене няма. И плененият боец за-и. енависген за уржоавните тичва задъхано с всичкиуправници Радев бил ··н г · ' сили.
, "' о о пъти

I
Проечават няколко изстрела и 11уволняван и местен от село в се- е мъргав.

то
ло: учителствувал в с. Меричлери, Така загина учителят комунист
?а?;ина Кърджалийско, в първо- Пеню Генев Хасърджяев. Така за-ите и пловдивски села. Една гина един от плаяеввнте агнтато-
жа

причините, за да не се задър- ри и бойци на славното Септем-дълго време, били. местните арийско въстание ет I 923 геднсвещенници, с които тои водел re- Певю Генев Хвсърджие
на:

реши спорове в е ро·
. ден през 1892 r. 11 с. Меричлери.Радев би.t толкова сладкоду- Първоначалното си обравовавиемен, с такъв благ и кротък харак- получава в родното си село.

тер, с толкова големи поанавия, че Като ученик в Плоадивскатабързо печелял приятели и съмиш- гвинавия Пеню Хасърджнев посе-
леници. Той вербувал членове за щавал всички събрания и митингимарксическите кръжоци и на мно- на Партията. ТоЯ слуша в 3ахласЖечо Денев Карафизиев е ро- та ставало нужда да се касират го места поставил основите на пламенните речи на Васил Колароа,ден на I б октомври 1900 г. в с със съдействието на полиция и сояиаа-демекратвческатв партия който по това време работи 8Меричлери, Син е на бедни роди- тайни агенти. Тормозът и терорът (т. с.). Така била основана през Пловдив.тели. След като завършил начад- над партийните и комсомолски 1909 г. и партията в с. Меричле- Още като ученик Хасърджнввното си образование в родното си деятели се заоилил още повече ри. написва пиесата:;.Бащи и синеве-.село, родителите му дълго мисли· ч1.ед като Партията минала в не- След първата светевнв война, Меричлерските учители • постаа11тли какво да направят за да може легалност. Народното търпение се когато влиянието на партията мно- с голям успех 8 партиЯния клубтяхният син да завърши гимназия, изчерпило. го нарасна, често пъти тя е прев- в rp. Чирпан.-средства нямали. Жечо се запи- Така се дошло до славното земала предизборните събрания на След завършване на гимназия-сал все лак в гимназията - град Септемврийско въстание I 923 r. В НЯj<ОИ буржоазен агитатор в село- та Хаs::ърджиев става учктелЧирпан и я завършил в много го-· борбата на меричлерци за устано- ? 11

ляма мизерия . и с много доб1ор вяване на работническо-селска вла- то и вместо него публиката слу- родното си село.
успех. Жечо Карафиэиев бил иа- ст взел активно участие с пушка шала Радев. Избиран е и за общин- В подготовката 11а септемврий-
лъчен за уч11тел в родното си се- в ръка и мпадежьт Жечо Де11е11., ски съветник. По негова инициа- с1<ото въстание Пешо Хасърджкев
110. Отдаден всецяло на новата Когато бойната група, определена, тива

Ме
строено днешното училище е неуморим организатор. Той разяс-

ф й ,, , в с. еричлери нява уквзаuията на Це11трвл11няпро есия, то не за1:1равя и 1,ом- за атакуване на Чирпан тръгнал и
I

·

комитет на Партията а в незаб а-сомолската организация, в 1,оято
I
той. В эавървалото се сражение _<:еnтемврийс!l!ото въстание през вимата нощ на 2о с 'tщ 21 с?п-членува като у?еник в гимназията., между въстанниците и кавалерий-11 !.i23 r. завари ) Радев в затвора. тември Хасърджиев ? iiв. пост с

Той събира около себе си група ската част )Кече заедно с мнози- 3 12 септември, в нав11черието на Т йсъбитията заедно с руги 6_7 пушка в ръка. о е член на ре-друrари и започва активи?: органи- на свои другари бива заловен, младежи ?т селото то: бива арес- волюционния комитет в селото.
зационна работа. Скоро веселият вързан II подкаран в Чирпан. Иэ- lтуван и откаран в Чирпан. Разпределя оръжие. Мобилизира
по нрав, кротък и добродушен вестно е, че по път11 кавалерий-1 нови бойци за в1останието. И за-
)Кечо станал любимец на младе- с1шят фелтфебел ro накарал да

I
На 28 септември през нощта товв, когато в селото пристигат

жите. вика: .Да живее Цанков". Но Радев бnва изведен от затвора на

I

кавалерийските части от Харманли,
Много естествено. че будният вм?сто това Жечо извикал „Да I 2 км. от града по посока на с. един от първите арестувани е пла-

н популярен сред младежате рем-1 живее комунизмът, дслу царизмът• I Ценово и зверски уб11т. Бил на- менният у'Вlтел-комунист.
coll .1:еец не е останал с1,рит от Тогава го 11аюарали да бяга. По- мушкан на няколко места с нож,

1 На скромния паметник в село
очите на буржоазните управници. дир него изгърмели пушки, той забивали в черепа ?!У гвоздеи. Мернчлерн, наред с имената на
Партийната организация в селото паднал, пронизан от няколко кур- Петко Радев загина за светло- доктор Теню Стоилов и Петко
имала голямо влияние. Не един шума. Така завърши живота си

11

то дело, което днес тържествува Радев, стои и името на смелия
или два пъти Партията спечелва един пълен с енергия и ентусиа- в нашата в1озродена страна-соцна- борец против фашизма Пеню Ха-
болшинството гласове в изборите, эъм младеж. лизма. сърджиев.

Петко Радев е роден в 1879 r.
П. Русев в с. Меричлери. Си11 е на СР.,едно·

Жечо Нар_афиэиев

Харма'нпиисивта окопииси, парtиИна орrа?изация -1,през' съб?тията в 1923
\ ',t'•' ницн, които бихме могли' да r? I по посока Бисер - Харманли, а

I
Основната сила на превратажиите

f0ДИН8 ползуваме. Това нещо ни принуди разезда ни предшествуваше. Ко· беше кавалерския полк от 130-1?0
да 11эменим своя план, да поrег- rато стигнахме на височината войници и 40-50 души цивилни
лим към Любимец, като разчитах· 1еrоз11ладно от „Гаджеловта ку- фашисти. В селата те нямаха 111и-

(Пр?е11л.:нсение от стр. 1)
j
беrнем недоразумение ние спрях- дилков, земеделец, Желязко Стра· ме, че времето ще ни бъде до· рия•', чухме изстрели. Нашият какви сили, Но непра11и.11ното ре-

пост. Др. Гогов очерта накратко\ ме и Foroв се обади. ,,Ние, свои••. тиев, комунист, който беше опре· татъчно да можем да придви- разезд беше се натъкнал на ка- шение на Партията да се прекра·
създалото се положение и поста·

I
Те го познаха по гласа и дойдо· делен за 1<омавдир на отряда. В жим отряда 1<ъм командното мя- валеуийски екскадрон. Преустро· ти борбата беше за нас студев

ви въпрасът незаба11110 да вдигнем ха при нас. ,,Вас чакаме•' - каза- "Fяхна помощ беше определен и сто в определения час. ихме се в боен ред. От височи-1 душ, 1Сойто ни наложи да се от-
населението на въстание и вземем I ха те. Бяха двама души. СъGбщи- Делчо Костаднно11 да отговаря за Потеглихме в истински боен ната се виждаше прахуляка от кажем от нея.
властта. ха ни, че в селето 11сички са раз- продоволствието и за връзките. ред. Пуснахме конен разез, наче- ескадрона по шосето за Любимец. Това беше първото най-значи-

Някои другари предложиха да тревожени и че нашето идване е
j На. тях също се постави задачата ло с Ник-ола Трандев. Навлязохме В това време Димитър Стоянов телно революционно действие на

ае изчака нареждането ка Окръж· твърде навременно. да се придвижат към определения в селото. На площада пред об- ивбяrа със своите полицаи. Един въоръжена схватка о фашизма.
вия комитет на Партията в Хаско- Въпреки късния час, в клубче- команден пункт с разчет ха .при· щината имаше много хора. Коми- от нашите най-добри стрелци, Харманлийската околийска партий-
во, но болшинството бяха на мне- то имаше десетина души комуни- стигнат там в О[lределеното време. тетът. начело с др. Добри Терпе- в;,.иrна пушката да го застреля, на организация получи в него сво-
кие да се пристъпи незабавно к·ьм стк и земеделци. От тях научих- Тогава секретар · бирникът шев. ни изложи накратко положе- 1ю аз го спрях, защото из полето ето първо бойно кръщение, което
действие. Момента беше решаващ ме, че Иван Вълчанов, секретар Георrн Янковски ни уведоми. че нието. Изпратена беше вече прик- имаше овчарчета и можеше да я вдъхновяваше в следващите бор-
и нимаше време за умуване. По на окръжния управител, е бил в съвета има 20 бойни пушки риваща въоръжена група, разде- засегне някое от тях. би срещу фашизма.
предложение на Гогов беше на- пре:, деня в селото и е уведомил „Манлихери" и няколко сандъка лена на две, към моста rю шосе- Нашите хора започнаха да
хвърлен в общи черти плана за някои земеделци, че има преврат, патрони, останали след усмирява- то за Бисер, начело с Георги стрелят, макар че ескадрона ,бе·
.J.ействие. Реши се Борис Чарък- но не е предприел никакви мерки. ие на четата на Иван Делев, дер- Яйчаров и Ангел Атанасов. В об- ше доста надалече - на около
чиев веднага да замин.е за Хаско- Наредихме да го извикат да дой- ствувала там през 1920-23 год. щината беше и тоrаващният 01,0- километър. След 1tато оrкрихме
во' и съобщи нашето решение на де, а също така да свикат друж- Взехме 12 пушки, а останалите лlfiicки началник в Хармавли Ди- огън по н?rо той се пръсна и Фактите, които изнасям в моите
Окръжния коми,-ет на Партията. бените членове и комунисти в се- ги оставихме на разположение на м11тър Стоянов, земеделец, дошъл избяга, а ние продължихые в боен I спомени са уточнени с участници-
Боню Иванов трябваше да замине лото на събрание. За кратко вре- революционния комитет в селото. в Любимец да търси помощта на ред напре.J.. те в събитията. Те също се пот-
за Марица и постави въпроса ме в клубчето се събраха около Натоварихме ги на 2 коня по 6 эеыеделците, които бяха доста В това време ни настигна връз- върдиха в доклада на др. Апос-
пред партийната орrаниаация за 50-?О души. Гогов раз11сни нак- пушки, а сандъците разбихме и много. Тримата в общината пи- ?а от Любимец, и ни каза, че по- то?ов, секретар на бившия еко-
в.1.иrаке иа въстанието. Понеже ратко станалите събитн11 в стра- част от патроните напълнихме в шеха някакъв позив, с който при- лучили съобщения от окръга да лиискня комитет на Партията, из-
градската орrаназации не беше в ната и града. Тай tчерта, че дисаrи, натоварихме rи на едно зоваваха населението към спо· прекратим борбата. Не мога да си несен пред съвещанието със ста-
състояние да се справи с1,с зада- трябва незабавн6 да!.. действува, магаре и заедно с во;?.ача ни по койствие. K1Jraтo Атанас Гогов спомнн точно кой беше 1естоно- рите дейци от Харыанлийска око-
чата, трябваше :Да се вдигнат и като орrанизираме се ата, прев- лъкатушни пътеки се отправихме пррчете позива им за11ви: ,,Ние сеца - Коста Челеков или Михо пия, състояло се на 2 юни 1 !157 r.
селата. Атанас Гогов и аз трябва- земем града и обявим работничес- към с. Белица. Още преди тръr· вдигаме населението към бунт, за Гочев. Той дошъл в Харманли по Този доклад не е печатан досега
ше да заминем sa с. Иваново и ко-селска власт, Всички прис1.ст- ването ни в селото пристигна от борба, а вие ro каните на спо- поръка на Гочо Грозtв, член на никъде.

.1.руrите села около него. Работа- вуващи изказаха готовност. Вед· Орешец за Харманли пътуващ юе· койствие. Това е глупост". Окръжния комитет на Партията в Твзн забележка пнша, защоте
та не беше лека. Трябваше да нага из?рахме революционен ко- ремедчня с каруцата си. Аресту- Първата ни работа беше да Хасково, за да ни уведами, че другарят Добри Терпешев в кни-
търсим и земеделците за едкно- митет, в който влязоха: Добри вахме ro от предпазливост да не търсим картечниците, за които борбата е безсмислена и не тряб- rата си .Спомени от затвора· из-
действие с тях. Изпратиха мен и Марков -- земеделец, Митак Де- ни издаде и продължихме към преди всичко бяхме отишли. Ока- ва да даваме жертви.

I

нася иевернА и неуточнени с никого
Петко Тачев да потърсим Лачо лев и Тодор Янков - комунисти. Бе'nица. Когато наближихме, за да за се обаче че сме били излъгани. Въпреки нашите решения тряб· неща. В нея е писа,;;о

б
че център

Илев, водач на земеделците и Тон- Добри Марков беше определен за избегнем всякакъв провал, оста- Съвсем близо до общината в ваше да се подчиним на ?ареж- на въстанието е с. ю им ец
.
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чо Янев, конте жи11ееха наблизо, командир на отряда, Митак Делев вихме придружаващия ни другар тоз момент засвири кларне. В дането на отговорните другари. да подсили та:,и си мксъл, включ-
sа да [!рисъствуват на нашето за- - заместник, а Тодор Янков от Лешниково с оръжието край една кръчма се бяха събрали Оттеr11Ихме се в местността Гюл·

1

ва селата Сиви река, Лозен, Man·
седание. Отидох у Лачо Илев, но трябва да отговаря за вътрешния село, а ние предпазливо te прид- отrор сговористи, които пиеха и дурене", събрахме отряда "и др. ко градище. А от тези села не взе
излезе жена му и ми каза че го ред в селото и продоволствието. вижихме и влязохме в него. На- ликуваха по случай преврата. Ча· Гогов nредаАе съобщението на участие нито един чове':iиС неуточ-
няма. Не мQжахм? да намерим и Конкретни sадачи получиха и мерихме цялата партийна органи- каха удобния момент да завземат (!ръзната. Участвуващите в отря- нени данни по тези съ тия изле-
Тончо Янев. Въпреки това ние ре- Димитър Костов и Иван Вълчанов, зация нащрек и в очакване. Ко· властта в Любимец. Аз и още да трябваше да се върнат, но зе преди известно време и статия
шихме да действуваме. Нестор които да

• бъдат в помощ на ко- мунистите аsели предварително един от бойците, и двама въоръ· Гогов ги предупреди нсе пак да I 0? Дммит_ъ)1Кост;в във вестник
Братаноа, Латю Димитров, Борис ынтета. мерки. Ангел Мн1чев, мой брат и жени, влязахме в кръчмата и ги бъдат нащрек. Любимчани се

1

· атриот · ван ълчанов, тогава·
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ция б I( б б б й атерналите, изложени в музеяда ъдат готови за следваща- уриерите тря ваше •а съо щят КQмитет, въпреки че съветът ewe ща ки се при отряда, решихме с и им поставихме задачата да дър- на революционно'РII движение вта вечер към 9-10 часа щом за- на р1оководството в тези села да в наши ръце. Понеже в селото Гогов веднага да тръгнем по по- жат отряда в готовност. Опреде-! София изглежда са взети от квн-почне нападението · на отрядите съберат хората кы1 9·10 ч. и да нямаше земеделци, начело заета- сока Бисер - Харманли. Поведах- пихме местността .Градището" за гата .; Терпешев и не отраз•ватотв1о11, те да действуват отвътре тръгнат от Иванова, а на следва- наха комунистите Никола Трън- ме ro към гарата. Пуснахме ра· място А11 връзка. ействителното пеложение.срещу определените обекти. щия ден дu към 4 qaca след обед дев. Атавас Тръндев и Мнхайл зезд напред - Никола Тръндев. По същия начин завърши ак- д
В том II от Ис:тория на Бълга·Двамата с Атанас Гогов, въо· да се придвижат през гората и Николов. И1111я и Днмнт;ьр - двама братя цнята и на обединения Ивановски ия· съ O е "оп свата нето ичес·ръжевн с е•ив пистолет и две

I

настъпят по посока на Харманли. Поканихме всички да вземат (ыоряцнте), и тръгнахме. Към на- отряд, в ко_йто участвуваха дру- ?а rpcшia. Над ст?аница 45/меж-пушки, привечер потеглихме ю.м с. Команд11ото място беше устано- кой каквото оръжие има, а също шия 'о:rряд от ЛКJб11мец се при- гарите от Елена, Върбово и Леш-, ду околиите взели частие срещуИваноно. Понеже Гогов беше об· вено на височините между Надеж· така им аредоставихме и това, съединнJ(а към 20 души кому11и- никово. военнофашисткия п\в ат с е спо·11ече11 с черен панталон и бял& пал- ден и пътя между Иваиово и Хар· което носехме. Придружаващият сти и, нито е'дин земеделец не След два дни nолучих?е .Ра- менава II Свилснr fдс?а
'

околиllто, което се виждаше отдалече,! манли. Според плава аз и Гогов ни лешниковец се в1орна обратно тръгна с нас. И в прикриващите ботнически вестник", в които про- което не е верно РОт Свиленград.'той взе палтото •а Нестор Брата- трябваш?: да ааминем за Лешнн· с конете и магарето. групи с1,що не взеха участие зе- четохме становището на Партия- ска околия взе;а ·частие само11011. Тр1оrнахие през гробищата ково. Понеже бяхме изморени, на- Строихме въоръжения отряд с меделци. С нас обаче тр1ог11а Ди- та за неутралитет.
1 ком ниститс от с. Jiюбимс . Въвкъм гората по посока на селото.,· редихме на нас и на водача ни око110 151 души. В това време митър Сто11нов : двата си поли- За нас беше нсно, че борбата въсlанието часrе ,аха ia ман·Нощта беше много тъмна. Вър· да ни дадат коне. Тръгнахме към пристигна Желязко Тtрпешtв и I цаи - Тодор Басмата и Атанас е изгубена. А ние можехме да по-, лийска окопи? със \елата Бfлица'в11хме преа баира, та изгубихме Лешниково и пристигнахме преди ни съобщи, че n? искане на чичо му I Делев Пасков от с. Лозев. На бедим. На наша страна бяха I
Лешниково Сляванеllо И?ановомноrо време. Към I I часа набли-1 разсъмване. Добри Терпешев, отрядът трябва да/ гарата имаше трудоваци, конто 500-iiOO души от селата и стоти-1 Върбово и' др.

' '
жнхме t:елото. Преди да влезем в Кметът Христаки Вълев, ко/tто замине за Любимец, където поло- нямаха оръжие. Ние ги разпус· 11а души от организацията в rpa·
него се натъкнахме на пост.

Bl
беше земеделец, се съгласи ве,:- жекието все още не е сигурно./ нахr,,е. да. Властта в селвта беше н ръ· С такива неверн11, неуточнени

е[lроrледната нощ някой иsвика: наrа с предложението и иsбрахме Освен тов11 той ни каза, че у зе- Строени в колона тръrнахr,,е цете на събореното земеделско описания ct прави лоша yc;11yra н;?
.Стойте! Кои сте вие?•. За ха се и,- комитет. В нtro влизаха Дечо Не· ме.це.11ците има две тежки картеч- по височината на ляво от шосет„ правителство и на комунис,·итс. нстор11ятu.

Спомени от ПЕТЪР МИНЧЕВ

Забележка



Стр. •

Димитър Эахариев Окръжна „Христо Ботев"политическа четаМестната фвшнсгкв власт се помъ-
чи -.а даде криминален херактер на
убийството на Днмиn.р Захариев, но Споеното Септемврийско ангифа- I Оргвнизирейни четата, окръжния
грежденствого много добре знаеше, шистко въстание 1923 год. бележи пре-

1
конитет не БКП за до се предпази

че това уб11'1ство от засада не с ни- вонен момент 8 развитиего на героич- от клеветите на буржоаэно-фашистнатв
какво друго освен пепигическо, Напи- нета Бългерскв номуннсгическв партия, власт, ианго и за да избегне изпишни
сахне и некрелоr, но полицията не no пътя 118 нейната болшевизация, по i стълнновения, решава по указание на
позволи да се напечати. пъте на решителното преодолявене на ЦК 11а БКП в състава на четата да

Една февруарско вечер влязох в редица цокгринерсни и социелдеион- привлече и постави под свое ръковоп-
кръчмата до чернеете св. Rpxnнreл. ратичесни усгеновни, С оргенизирвнёто ство съшесзвуаещата група н2:1 Мнтю
Там веварих Енчо Паскалев. Още не н провеждането на Сеnтемврийсното Ганев, който наскоро бил избягал от
допили чашите с ракия влезе Дими· антифашистко въстание през 1923 го- затвора. В затвора той е бил заради
тър, който се връщаше от звседание дина Бългерскаге номувистнческа пар- ..криминалнага" дейност, първопричи-

/ на общ"нския съвет. Той пи чашка ра- тия, поппомсгнвтв от Иапълнитепния J ните но която трябва да се търсят в
ния н излезе, излязох и аз да му до- номнтст 11а III комуннтическч ингерпа- негового социално положение. f\ как-
кладвам нан.во съм свършил в София.
Двамата вървяхме до аптеката на Бе-
нарой. Исках да го придружа
„Кючюк пазар .. , но той ми нвза
няма нужда да идваш до там, да
разделим от тук. И така направихме.
F\з поех покрай реката, покрай къща-
та на Порязов и през участък Бряго-

Сл•• сепгекврийсксго въстание ви поех пътя към нас, а Димитър

I

1923 година БКП започна да се пре- трябваше да върви все по същата
устройва на нелегални условия. В това улица, тъй нвто живееше към училн-
nреус?роАство др. Димитър Захариев щето „Кирил и Методи". Когато стиг-
от ебнкновен член не Партията стона нвх до къщата на Желю Тенев [Сий-
секретар на Окръжния комитет на река) чух изстрели. Помислих, че изст-
Партията. Той умело подбираше над· релите ипват откъм нашата махала
ркте и сыдаде комитет на пвртийнатв ?- • Г. Димитров • (Ручона). Смигах, че
окръжна органиаеция, който не посра- се разкрили някои наши нелегални дру-
мн Пвртияте през най-тежките дни на гари и ако ме срещнат може да ме
1925 rоднне. През април 1925 година сметнат за агент на полицията и да
лолицнята рвзнри много партийни чле- стрелят по мен. Почаках 4-5 минути,
мае, а нвчуоаннте инквизиции помог- всияо утихна и се прибрах в къщи.
наха да се разнрие и военната орга- Тъкмо бях седнал да вечеряме, дядо
"наацня, 11 която бяха най-здравите мн се прибра в къщи и ми разправи,
кцрн, Но Окръжният комитет бе 30• че Димитър нвкасчиятв бил убит.•От·
паэен, начало tie разбрах за кого се отнася

При обре,уаането но Партията на това, но нето мн каза твоя другар,
rруда а граде се свине публично съ- който идва често у вас, разбрах че е
брание а кино .Заря·, на което говори Димитър Захариев."
Димитър Захариев. Това беше ецинст- - ,.Тв ние сега се разделихме с
веното събрание след Деветосептем- него, как тека той ще бъде". Дядо ми
арийското въстание. Димитър Захе- н21за, че ходил лично н го видял. R.э

риев показа голяма смелост и себеот- бързо излязох. Отидох и какво да
ряцанне, като разобличи фашистката видя, Видях нвй-близния си другар,
диктатура и нейната цемвгогия. Всички когото преди полоонн чао си приказ-
слуwателн сияеха от възторг от хуба- вехне какво да правим и дали зада-
аата реч на Димитър Захариев. Той чите поставени от ЦК на БКП ще ги
привпичеше в комитета бивши сенре- осъществим, а сега гледам трупа на
тарн н добри активисти, но и с това този другар. Той е вече мъртав, но
не се задоволяваше, той търсеше хора делото на което Днr,.1итър служеше н
с опит на нелегална дейност от нвке- умря като верен син на Партията, ние
аонс:ката н грекийснега органиэвции останалите живи негови другари, вдъх-
членове - на Партията, за да се навявани от неговото безстрашие и
иапспаува техния опит, но такива дру- смелост, продължнхме д'Олото на со-
гарн не намериха. Дно,итър Захариев I циализма, за което умря Димитър.
тогава беше общински съаетнин, кой .. !

От делата на зегинапиее наши дру-
то единствен смело защншеввше ге?е-, Ntpи в борбата против фашизма и
ролнате пиния на Партията в общин-/ непителиэма, за народна свобода, Mf\11·
ски11 съвет. Често са иинввапи нощно днте поколения в Партията трябва да
•реме край къщата иу н са му тро- се учат от примера на безпределно
nапн на прозореца непознати хора, 1

верните синове на Партията и дzi nро-
като Cl му подхвърляли думите; ,,Чер- 1 дължат изграждането на социализмв в
ни обл1цн се вият над къщата ти и

J

нашата мила и скъпо Родина.
глМN1те ти", И този облен не вакъсня.: г. ДАСКА.ЛОВ

организации широка мрежа от ятаци "зание за реоргеняэиране на дейността
н помагачи, които са били важен с11 в органнзационно-пошпичес?е нвсо-
фактор в дейността на четата. ка, получава указания за подготовка за

Своята дейност окръжната попити ..
\
заминеване зад граница. В изпълнение

ческа чета "Христо Ботев" ознамеt-1у- на указанието четата се разделя нzi две
ва с редица смели акции:' Започвайки

J
групи: първата, която настоява да се

съществуването си с 8 души, тя достига
I
зами11е за Гърция н втора, ноя,о нас·

до 38 четника. С нарастване броя на I тояеа да се замине за Юrослави?. На·
I четниците, по тактичесн? съображения,

j
чело на втората група е бнл Ми1ю Га·

I

при провеждането на различни анции нео. Неговото становище е било так-
тя се разделя на по-малки групи. Te-

I
тически неизцържано.

I

риториалннsrт обсег на действие е твър-,де голям-от северните склонове на
На 23 май 1925 година при .курт·

кале" преминали в Гърция следнитесредните Родопи, източната част на четници: Дончо Калайджиев, R.та.насТракийснот? низина, до Сакар балкан. I Георгиев (Дъаната), Янно Павлитов
I устаноВО1ваини в своите редове сурова I Христо Пзвлитов, Делчо Делев Рад?
I дисциплина, запазвайки висок морален Делев, Георги Найдевов, Щерю' f\тана-облин

...
и ВИСОJ<а маневренос-r, четата МО· сов, Димитър Иввнов, Борис Христов,жа деиствнтел-но да парализира терори· Тодор Иванов, Ради Христев, Кочо Ва-стичесните денствия на властта, като е силев, Христо Чапраwннов, Георги не„прове.,а не по-малко от 70 политиче- кезов, Добри Ковачев и др.ели акцни и сражения. По-важни от

тях са акциите о село Моr,шово-Свч- В пределите на страната останали;
ленградско, село Попоао-Пловдивсно, Митю Ганев, Геню Делчев, Велю Хрнс-

цио11ал, чиито генерален сенреtа.р по оо е не.rоаото· социално положение? Хасновсното лесничейство, село Мана- тазов, Летуr-1 Георгиев, Иван Игн1тов н
тона време е Васил Коларов, си за„ Той произхожда от бедно селено се- стир-Хасковске, село Войеодово-Хес- други,:всичко 9 души.
воюва доверието и ?лавата в междуна- мейство, аргатува годи ни наред на сел- ковско, село Навъсен-Харманлийско,

На път за Югославия тази
родното работннчесно двн»<ение, на <!:ките богаташи из раэлични села на село Конуw-Хасковсно, в Буковскиsr група

братските работнически и "•му?,исти- · Ха?ковсна и Старозаrорсt<а околия. Оне· балкан, село Славяново-Хармаю,ийсно на 23 юни 1925 година_ бива обrраде-
1 i.L. и други. I

на, в резулт8т на издаиннчество, меж-
че'сk'И партиии1 ка10 зряла марксистко• "·авд?, щ,дложен нц,нечовешко:нвзе-

-t
?

ду селата Сусам и Светли1<а в мест·
леннt1ска партия на нашата работничес- нне н жеатоке експлоатация, по епен- В ,началото на 1925 r дина flе-жду· ·

стт Г " -J
t. но а „ опямото дере -вс..t-11ки участ-

на класа. И действително Българсt{ата но у него назрява чувството на мъст народната н вътрешна обстановка 8
• ннци са били избити в завързалото се

комунистичеСНll партия е първата ?о· и лично отмъщение към чорбаджИите, странl!lта се изменя. Иэменения1 а не неравно сражение. За да не nonaAHDTмуннстнческа партия в света, ко?то на нонто работи. Така той поема пъ- способствуват за резултатното провеж- живи 8 ръцете HZ!I врага успяват да се
съумя първа да организира въоръжен тя на своята борба. Неговият път се дане на нурса за ново въоръжено въс- самоубият Митю Ганев и Иваli Иrн•·
отпор срещу насrьпващия фашизъм в кръстосва в началото 1-1а м. май с танне. Налице са елементите за чаотич· тов.

Роден е на 17. VII. 1883 година нашата страна, нато творчески npиijo- 11'!.ТЯ на окръжната политчесна чета на стабилизация на капитализма, на от-
1! с. Буново-Първомайско, в МНО· жи богатия революционен опит на бол· "Христо Ботев", с •1иято съдба се лив в революционното работническо
rочленно бедно семейство. Първо· шевишката партия и на международ· .,,
11ачалнотq си образование эавърш ното работническо движение.
аа в родното си село. Продължа- Макар да претър,я поражение,
ва обра:?ованието си 8 Староза- 0Септемврийсното nъсrание издълба
горската и Пловдивс?,а гимназии., танаsа дълбока кървава бразда ме,нду
Като ученнк в Стара заrора н народните маси и фашистката буржоа-
Пловднв участвува в социалистн- зия, която с ии,цо вече не може да

ческите кръжоци. Военната си бъде запълнена." (Г. Димитров - цон·
jслужба изкарва в школата за за- лад пред V конгрес на Бf\П).

nасн11 офицери, където също уча- I
Виташната нелегална конференция

ствува в соцналистическн кръжо- проведе11а през .i. април 1924 година
ци. След завършване на службата отчитайки допуснатите слабости в ор·
учителствува в Конуш _ Хасков· ганизира11ето и провеждането на въс-
ско, а след това и в родното си ранието, както и все още наличният
село. По време на Балканската и революционен подем в страната, че
Първата светов11а война r<ато офи- трудащият се български народ, ма1<ар

цер Пилашев води актнвна протн· и да е жестоко ударен от безчинству,
вовенна дейностт сред войниците. ващите фашистки изверги, все още не
Демобипизиран след еойните, ОТ· се е отказал от нраnната победа, ре·
ново поема трудния, но блаrоро- ши да подrот•и и проведе ,юво въоръ·
ден път на народния учител

I
жено въстание. Взе нурс към подrо·

отдаваi!кн се на активна общест: товна на това въстание. \
вено-политн"!еска дейност. Тази j намира в близката горичка до Въоръжена база трябваше да б'\,· позените в окръжния народен музей-
негова дейност не остава не11абе· 1

родното му село. Издадени от дзт съществуващите нъм. ЦК и Окр.
j

Хасково снимки, оръжия, дрехи и дРУ·
ляэана от буржоазните училищни

I

предател те са обградени от ПО· н-ти иа Партията тайни военни ор- ги принадлежности. Те винаги ще на-
власти И на 1. IX. 1923 r. е лишен лиция и жандармерия. В завърза· ганиэации. Усrановсният с лявото нрн- помнят на идните поколения sa ней·
от правото да учителствува. Убе- лата се престрелка той бива ра- ло на БЗНС нонтант способствуваше за св„рзва и неговата лична съдба до движение. flоради rова Централнl'ят но. ното славно съществуване, ,а не?нитеден в правотата на своите идеи, в нен, а другите трима успяват да, реализир3нето на боен съюз и едиljо· края на живота му. митет на Партията снема курса за въо. героични подвизи.иеиsбежната победа на кому11нзма, се нзмъкнат от обкръжението. За действие между работничесната клааа В номплентуването иа четата активно ръжено въстание, окръжната политиче·
след 9 ЮНИ 192З той продължи да не попадне жив в ръцете на и селяните. участие вземат и онолиiiсните комитети' сна чете „Христо Еiотсв" получава уна·
борбата при още по-трудни усло· врага и за да остане верен на да- Под ръководството на окр1ожния на Партията в Харманли, Сuиленград н
вия. През ноемврн J 924 rоднна дената клетва, с ясното съзнание комитет на БКП в единодействи? с Първомай. По своя социелен състав,
эаед110 с Ради Хр. Радев се прн- за нэпълнен дълг, захапва дулото БЗНС в нашия окръr_ се организира

I

участвуващ11те в 1<ея четници са пре-
съединява към действуващата по на пистолета си н гръмва послед„ още през м. маи 1924 година дим1ю работници и бедни селяни. fl
това време Окр. полнтическа чета ння си куршум.

I

славната Окръжна политичесна чета по своя политически облик т? е реално
.Христо Ботев". Полнцията ус '/'а Г П .Христо Ботев", начело със с1ария

I

олицетоорение на единодействието меж·" · ка загина еорrи етров Пн·rponвa засади, организира блока- лашев Н б комита дядо Ради Делев от село Вой· ду БКП и БЗНС, на работ,шчесно-1. ? rовият еэупречен nap-\ди на села и извъ111шва претърсва· тнен и личен водово. селския съюз. В нея учасrвуват нанто
ния - търсят Пилашев под дър· ла и repoичir"

живот, неговите де· , 1
номунисtи и комсомолци, та1<а и члено- 1

н ,., подвизи ще слу · - --------...---.q,,,.,,,. ,.,,, ,,,...o..v-,,.,.?_?
З 180 И Ка'>IЪК. а 20 май J 925 ГО· жат за пример

•
! . tве на Б НС н безпартийни.

мна С)'три т п · на всички кому· 1
, ,н а илашев с още нисти в борбата нм за край , ? Действията на четата, ръководени

1

трима свон другари - четницн се победа на комунизма. натаf
fl

от окръжния комитет на БКП-Хасно·
ао, чийто сенретар по тооа време е
Димитър Захарttев, са нz?сочени главно

I

.........? ???.,,,...q.???- .q.?,0-4_,... t(ЪМ парализиране терористичесните

Маргарит f\танасов Гогов деiiстеия на властта над революционно-I
то работническо движение в 11вшия

feoprи Петров Пилашев

Роден е II? 13 окто?1ври 1914' в ръ1,а, той обикаля от селоrодииа в rp. Хар.\lа11лн. Маргарит село в своя роден краi! занзрастаа 11 се възпитава в бор· rотвн наро.:?а за решнп?енческо семе!kтво. От баща си она с вр?r·а.спедява жива общестаеи:? отзнв-
11иаост, с r<оя1·0 отклнква 11а стра- След откриването на нелегал-
данията и борбнте на трудовите ната квартира в с. Коларово Мар·
хора в нашата страна. ( Jрез 1932 rарит заедно с Коста Ангелов се
г. е иэкпючен от Х1рманлийската

I
прн,.:вижват до Харманли в ?днаrнuназня. Пред него остава един· зеленчу1<ова градина. Тук преда-път-пъ:гят на бvрба и тр?дности. телят извършва пъкленото си де·През 1934 година 11111иавr в неле-

,
ло. След няколкочасово сражениеrа.11ност. Започва немил·!'едраr ж11· [ край бре,а на Марица, те загиватвот, изпълнен с опасвссти, глад, r в неравен брой с фашистката по-пншения н смела бор5а. С пушка лицwя.

на
,1(8

бой

окръг, към осигуряване t-ta парични
средства за нелегал11ата дейност на
Партията, за прибиране на нелегални

Iедннофронтовци и превежд?нето им
зад rрz?ница, за провеждане организа·
цнонна и полвтичесна дейност, за съ:,-
даване на военни шесторки и да ги

t
снабдява с оръжие. Тази дейност не

·,
четатl'I буржоазните власти за да я
лишат от поцкрепата на народll, пред-

\ ставиха за нриминмна, за разбойниче·

J
сна. Въпреки тов2! обиче, дълъг е

t

списъна на ятаците, които са noдno-1магали нейната дейност1 конто се я
у1<ривали и хранили. Партията съумS1ва
да орrа11нзнра чрез местните партийни I

Така :,а,Jьршн съществуеz?ннето си
славнаtjj окръжна политическа чета

I • Христо Ботев". За да се смаши на-
селението главите на четннцнте набу-
чени на щинове са били разнасяни с
1<аl'tиони из rp. Хасково, lll труповете
нм са били изложени в двора на 10-ти
пехотен родопскн полк-Х?!!сково.

Подвигът на четниците от окръж-
111ат.J полип1чесltа чета „Христо Ботев ...

он<ивява в дейс,внята на партизанското
движе11ие в нашия 1,рай през периода

11941-44 година. Тяхни1е меч1и се сбъд·
наха с установяването нu народната

'I власт на 9 септември 1944 r. r,ри ре-

I

шаващата помощ tta Съветската армия.
Нашата страна вече 15 години под ръ-
ководството на БКП върви уверено по
пътя на своето социалистическо ре:,1и-
тие. Ск-ъпи спомени от четата са Ja-

В. ХРИСТОВ



5 Стр.

1:;g?:: ??:==??:тиИ:ах:и;:: :::а?1 Тодор Атанасов (Санкето) Ана МаймунковаЛюбомир-сега жиnущ в София и Тодор Атанасов е роден през
В безкрай11ата поредица от/ Елисавета сега живуща а Москва, 1887 година в гр. Хасково. Още СА.на Май)

светли имена на другари загинали к о и т о п Р е э 1925 го д и н а от ученическата скамейка той се/
11 борбата против фаш11зма и ка- останаха сирачета, без баща. увлича от великите идеи на соцна- Под асмалъка на просторното
nитализма с неувяхващ блясък През 1913 година последната лнама. След разцеплението на Пар- си дворище дядо хаджи Кръстю
сияе името на Жеко Дими- година от пребиваването му в Хас- тията, той застава решително на Маймунков оъёираше в топлите
тров Д)f(унджолов - гордост и ково, след едно събрание на кое- страната на Д. Благоев. Висшето дни привечер многобройната си
слава на хасковското революци-, то говори дошлия от Виена дру- си образование завършва II Жене- челяд=-синове и дъщери и охот-
онно работничество. гар - Бехче: 11а тема: ·:?раниза-

1
ва. Слец Балканската война, 8 коя-! НО р_здип.чяше съкровищницата на

Познанството II другарс1<ата ни циите и борбите на виенското
ра-, то участвува се установява 8 Со- своите спомени, останат, от вре-

близост с Жеко Димитров да ботничество" направихме снимка фия и сътруднича на Д, Благоев I
мето flЗ възраждането. l::i сърцеви-

гира от есента на 1907 година, 13 другари заедно с лектора. В
11 1·. Кирков. ната на тия спомени стояха: рево-

когато аз слец завършване на тази снимка )Ке1<0 е най-верно и Гlо време на Първата световна люционннте борби за освобожве-
[lповдивската гимнаэи?, бях наз- точно заснет в обичайната ыу и I война е офицер и бива ранен на ние-го ни от отоманските пороби-
начен учител R село Болярово любима поза - прав, лявата му

I

фронта. Когато избухва Войниш- тели; епопеята на Априлското. въз-
Хасковско II се включих активно ръка в джоба на панталона, а дес- , стание; величавите подвизи на Ра-
8 роботвиqескот,J движенче. Бли- ната превита на гърдите, с прави

I
ковски, Бенковски, Ботев, Левски

зостта на селото до града, а и пръсти, като на снимката държи
I

I
и др. добър разказвач Ge дядо

възложената ми ор-аннэапионна с двата си пръста и неразделната Хаджия и словата му се попиваха
работа ми поэволяваха и налагаха си цигара. от малките и големи слушатели,
да бъда почти всяка в чер 11 през Високите добгоцетели, органи-1 Дъщеря му Ана, невръстна уче-
првэвничиите дни е клуба 11а I lap· зационният похват и голямата тру-1 ничка от първите класове, трупа-
тията до ,,Януч11ната чешма", а доспособност на Жеко Димитров we в своето съзнание с двете си
по късно и в клуба до градската не останаха невабсляаани от горе ръце и двете си шепи очарование-
градина. Там биваше винаги и I която nрн движение на главата, и той беше извикан на работа в то на героичното 11и минало и в
Жеко Диыитров, зает с равнооб- главно при говорене, падаше от София от сиицикалнин комитет, душата и се зараждаха народни-
разна партийна, синдикална и шеге страни иъм лицето му и той за да поеме секретарството на чески чувства. Тя разбираше, че е

1

просветна работа. Срещахме се я повдигаше с пръстите на една-, профсъюза на фабричните работ- хубаво да се бори човек както са· накани да извърши обиск Ана
редовно до 1913 година като из-, та или двете ръце=негов обичаен ници, впоследствие преименуван се борили нашите възрожденци и унищожава позивите. Арестувана,
ключим времето през балканска· жест. в Съюза на продоволствените да се мре за благото на народа. откарана в София и след разпита
га аайиа. Жеко Димитров притежаваше I работници (от захарните и бонбо- За тия чувста и настроения за I

освободена.
С участието си в работиичес· много геснячески добродетели _ нените фабри??· валц?вете мелни- 1

Ана бе откровение новата социа-: В цялата страна настъпват чер-
кия просветите11ен кр:жок през скромен до свенливост, любезен, ци и цруги.) 1 ук тон се прояви листическа идея, настъпваща в ни страхотни дни. Никой комунист
1904 година и в партиинатв про-

J

учтив. внимателно и с уважение като отличен оргзаниаатор и истин- страната ни. и ляв земецелец не е сигурен за
светна група след 1905 година иэслушваше мнението на събесед- ски масовик и ръководител на Под влиянието на революцион- живота си, когато ляга да спи, не

н чрез самообразование той беше
I

вика си, любознателен, трудолю- са стачни борби. По късно той ната романтика от прецосвободи- знае къде и кога ще осъмне и да-
много иврастнал идейно и се из- бив, с неивчерпаеми сили, самоnо-1 стана деловодител на общия син· телната епоха и обаянието 11а мар- ли въобще ще бъде жив. В Хас-
дига като един от първите ръко жертвувателен. дисциплиниран. За дикален съюз и заместник на ксическа идеология Ана израсна е I

ковскня край е образувана поли-
водители на партийното и синди- него нямаше Това не мога или Георги Димитров. революционното социалистическо тическа чета „Христо Ботев", коя-
кално движение в града ни. това не исr<ам" да направя ". Той След като отиде в София през кето въстание пра Владая, той из- движение ?ато истинска револю- то не дава покой на войска и по-

Син на беден эаиаятчия-ггьту- бе беззаветно верен и предан на 1913 година с Же1<0 Димитров бягва от болницата и с болка на ционерка. Тя притежаваше всички лнция. Дирите и са веэабележими,
ващ текстилен бояджия, който е делото на Партияга. сме се срещали много ?ъти. Сре- сърцето вижда поражението на качества на такава и зае видно набезите тук или там почти еже-
обика11ял турските села из Кърд- I В клуба никога не оставаше щите ни бяха топли, .,сърдечни въстанието. По-късно ЦК на Пар- мяс го в работническото движение: дневно са из целия окръг. Ревк-

жалийско (тогава още в турска свободен Ако не беше зает с пвр- другарски. Много се обичахме с тията му възлага тежка и отго- ръководителка на жените кому- цвята беснува. Избиват се ?евини

терито.рии), Жеко е отраснал в

I

тийна работа или не изнасяше бе- него. Последната ни среща беше ворна задача: изграждане на воеи- иистки и реда1,торка на вестника хора, като ,паци и помагачи на

сиромашка обстановка. Семейство· седа в НЯ!<ОЯ синди?<ална органи· през февруари ?ли март 1925 го- на организ.ация и въоръжаване на за жените-.Равество". Привле- четата. Партията е вън от закони-

то нм с било многодетно, но жи зация, помагаше на сrr<ретарите I цина, когато тон завръщайки се Партията. Гой е <иен на ръковод-1 чена бе на работа към Партията те. Не се позво11ява на комунисти-

ви деца са останали само три:
1 и касиерите на синдикат1!1·е, уче-1 след второто си отиване в Моск- ството ?а тайната военн11 органн·

1

в София. Избрана бе в женската те да се движат и напущат града.
Жеко роден през 1886 година, ше ги как да съставнт щютоколи,

I

ва (първият п-ьт е бил в МоСJ<ва зация при Ц!( на БКП и пред.а- комисия при ЦК на БКП. Не бяха Ана в София прави усилия да 80•
Иван родеи през 1888 год. и За·jкак да вопят о,четнитн си i<нiiжa през 1921 година на учредител- дателна общинската комисия при сгрешили се11ските жени от се110 ди борбата с вестник .Работничка•
хири роден преi 1897 година. Ба- или сам ги съставише. ния конrрес на профинтерна--чер· ЦК на БКП (т. с.). Като общински, Дерекьой-Елховско когато я на- (.Равенство") въпреки цен3урата.
щата Димитър Иванов Джунду- ? вения синдикален интернационал) окръжен оъветник и училищен на- рекоха-.нашата орлица•. Тя счита, че този вестник може

)J(еко не оеше де.кломатор на б Х П С ф П Бпов е почина11 през 1903 година б И
се от и в асково. ътувал стоятел в о ия отстоява мъже- рестоя и цяла година в ел- да поддържа духът на жените ко-

като е остсвил три сирачета. '1 стихотвореtшя 1<ато рат ?и ван, през Цариград и влязъл в Бълга- ствено и Gеакомпромисно интере- гия, за да завърши социални нау- мунистки и работнички.
След завършване на трети който зна;ше и Прtкрас? 0 дrкла-1·рия при Свиленград с влака, с сите на трудовите хора. През 1923 ки, да закръгли и оформи наnъл- През 1924 година татко и в

прогимназиален клас още прижи- мирашед оорчес?те стихове на сужд паспорт като .търговец". година Цан?овите банди предпри- но своите познания ПQ мар1<сичес- разговор с нея в Горна баня я
ве на бащата Жеко' запоqна да поета имит·ьр олянов, но пора- Дойде у дома ПJ?еЗ една нощ. емат масови арести. Търсят и То- ката наука. предупреждава да вземе за себе

• ди липса на артистични сили и на г . '
р А „ През 1921 ора?оти за да подпомага издръж- оворихме на саме до късно. аз- дор танасов, които по това вре- г дина заминава за си предохранителни мерки но тя

ката 11? семейството. Работи око- него давахме роли в пиеските,
I

каза ми за пътуването си. За l!tl· ме }'спява да се укрие и по-късно великия Съветски съюз като де- възразява: .Делото иска 'жертви
ко 2 rGдини като кафеджийски които изна:яхме на вечеринките деното и чутото в СССР, за сре- да вземе участие в Септемврий- легатка на конференцията на жо- и аз повече мисля за нerol". Атен-
чирак-тежък изморителен труд, и които тон сполучливо изпъпня-1 щите си с другари, за ентусиазма ското въстание. През 1925 година ните. Изнася доклада на Втората татът в черквата „Св. Неделя• 1925

започаащ сутрин от тъмни зори ваше. на съветските хора, за иепо1<оле- изчезва безследно. международна конференция на же- година при погребението на уби-
до късна вечер, поsече от 16 ча-1 Много обичаше да n?e. Почти

I
бимата им вяра в победата на -- ---·- ните за положението на жените в тия генерал Луков се използува

са асе ва крака при оджака, за всяка вечер след nриаършване на комунизма. Разделихме се с брат- Атанас Райчев Страти88
Бъ11гария и в другите страни. Там от реакционното правителство да

да вари кафета и ги разнася на организационната и просветна ра- rка прегръдка и пожелахме скоро тя има щастието да види Ленин обяви военно положение в страна-
кпиентите. Работи спед тgва в бота другарите, които бяхме в пак да се срещнем, без да подо- и слуша неговата реч. С11ед за- та. Задържани са вндни комунисти-
тютюревите складове KIITO пастал- клуба, (а той масово се посеща- зираме, че вече не ще се видим .., еръщаието и в България тя раз- чески ръководители и дейци и без
джин,'в Хасковските минерални вщ1?) пеахме в ?ор и единично. През априлските съб?тии )?)б ?ася с вдъхновеното си слово по съд и присъда убити .при опит
6ани-като прислужник при нае- :Жеко беше един от добрите nен- година Жеко Димитров Оеше t-afie- 1 радове и села възторга си от за бягство·. Ана е задържана 11

матепя на баните и най-продъл- ци. Често по негово и11и еа някои

I

стуван и умъртвен от фашиските достиженията на новата соцналис- Дирекцията на подицhята, жсст,жо
жително като писар при съдеб- другар желание пеехме любимата палачи в подземията на обществе- тическа държава. е инквизирана обезобразена и
вия пристав. Съдебните пристави му, съдържателна и мелодична ната безопастност в Сефия. На n·ьт за Москва т11 пише на обърната на n?хтня, за да прави
работеха тогава на самоиздръжка. народна песен .Я ми кажи маме>,, Със своя живот и дейност Же татко си от Париж: .Заминавам признания. Но тя упор1по мълчи.

Тази разнообразна работа беше на l<OЛl<O съм годинн, на колко
j
ко Димитров потварди за лишен. за далечна страна. Благодаря ти Най-после побеснелите палачи эа-

за него-наблюдателния II прони- съм години и дали ще мога кака
I
пет, че великият комунистически за образованието, което ми даде. вършват жизненият i1 път в пе-

цателен младеж. отпична школа да прюк:ня". Когато се сбажда· ндеа.ч, всепобеждаващото маркснс- Cera е.в:на молба: ако загина в то-: щите на Дирекцията на полицията.
sa 113уqаване живота на работни· I

ше някои 11ругар: .ха.йде да из- ко-ленииско учение може да из- ти боеве, да не ти е мъчно. Кажи,j На следващата 1926 годи11а френ-
цнтt•, бедните занаятчии и дър- пееы Жековата !'есен , той плам- дигне човека от,скромно кафе- че и ти си дал. малка жертва эаl ският nисател-J<омунист Анри Бар-
жавни служител;? и за позн?ване ваше ставаше прав и пееше с джийско чираче до п-ьрвостепенен 1:арода си. Тъ11 искаше нявга и бюс идва в България, за да про-
на хората. жар и ръкомахания, от цялата си политически и обществен деятел Ботев от своята майка'. Ана•. вери на място .как българина е

Общителен II сърдечен където I
?уша. Той въобще нищо поло- и пламенен борец. . Пре.? Септемврийското въста- клан, както турчин не ,·о е клал•.

и да работеше, той спечелваше sинчато не въвшеше. Голяма незаменима и неприжа- ние неи бе възложено да пренесе (ве-:тник „В?дрина" на Антон Стра-
симпатиите. обичта и доверието, Жеко Димитров се ожени през 11има бе загубата, която претърпя от София в Хасково позивите за шимнров) и в своята бяла книга
на обкръжавашите го. )Ке1<0 Ди- 1910 година за миловидната и българското, в частност и хасков- генерална стачка и вземе участие писа "Убита е зверски и голямата
митров имаше чара да се харесва 'tежна, русокоса и синеока Гъла ското работничество, със с?,?ъртта 8 самото въстание. Ощt на гара-1 антифашистка верна рево11юц11онер-
на хората. Той бе среден на ръст I Иорданова - сестра на Георги- на Жеко Димитров. та Цанковата полиция я взема на ка, журналистка Ана Маймункова,
с набито тяло, малко приведено Йорданов-секретар тогава иа пар· И за него могат да се кажат очи, пр':следва я до къщата на която до !<рай е устоявала на свон
със симпатично червенда11есто ли- тийната организация в Хасково. думите на поета: .Какъв светил- сестра и Васила и докато да се партиен дълг•. п. ма11му1шов

це което при вземане думата на Тя още като мома беше една от ник на 1)8Зума угасна 1,акво сър-
съ•брание пламваше като божур.•актрисите" ни. взfмаше участие

I це престана да тупти?.
Г11авата му беше украсена с дъл- в пиеските, които играехме на в•·

1а см 011есто-черна твърда коса, черин1<Ите.
·
С Жеко се µазбираха

Жеко Димитров

лионера и най-накрая избухва : I сдружения земеделец Коста Янчев. И- F\ защо вне господа не дадете ввтова буржоеэията не можts дt11 му
на работ1нщит• си това, което иt-1 се

I

прости никога н при първия удобен
noлi1ra? Та не

...
бяха ли тия работt1ици момеtiт, на 9 май 1925 година го убн

вчерашните вонници, които умираха и:J с жеС'rокостта на страхливеца.
окопите, за да печелите вие тука ваши- 1

I

деждът изпадал в лирическо на-

те милнонн? Задоволете. ги и те няма
Коста Янчев Колев е роден. през строение и пишел бойки стихове

1861 година в с. Стамболнйс1<и, Хасков- за деня, когато ще бъде сринато
да стачкуват J fl ако мислите, че 1-tие

земеделците сме дошли на власт, за
ско. Още от младини rой се включва черното робство. Декламирал пла-
актнв110 в борбата против буржоазията, меино и стиховете на Ботев. Като

I па браним ваши-rе иаси - лъжете се I

Ние сме с тези, които работят, с на-
става едни от ос>1ователите >1а БЗНС в офицер на фронта през Първата
околията • световна война те й эащитава ВLЙ·

рода иойто вие сте свиюtали да из- и предсе.-ател на онолиисиата
ниците И оставя отлични впечат-

тупоате като бръшнян човал !
земеделска дружба. В 1020 година той 1х ления у тях. Когато го наградили

I
Търговците прехапват устни и се из· е назначен за оиолиnски начuл1iии в

мъкват с недоволни гримаси. Волю-не· Хасково, а след това ставо народен с ордея за храброст, Стратиев
волю трябва да отсn.nят. представител. След дъветоюttски• пре- връща ордена и надписва: .Връ-

в щам ордена, тъй като се сраму-
f\ няколко седмици след това те с• par е арестуван и жестоко изтезаван.

Iu в б • вам да нося на гърдите си отли-
предупредени че трябва до Btt<!caт в

тня еэнраннн дни н нощн на м.-
чие в разбойническа война·. I

- ···--·•-
ГН'' •общннсквте каса по един Jten допъ11-

чення, нравстве>1 и фнзич<!с1<н тормоз След потушаване на Сеnтем-

\

Над главният вход на '-'
ннтеле" двнъ1< за всеки кнлнграм т,о- той око>1чатено nрознр!', че народът

в ийското въстание Атанас Ст а- Хасково е поставена мраморна
тюн. Ръководителят" на Хасково са ?е- иоже да уnра•лява само когато са за- р

б
р плоча за у11ековеча11ане паметта на, тиев е в София и ра uти сред

шили че м11лио11ите левове, които тряб- ед1t0 селя>tн н работнн11,и, зем<!делцн и й верният народен син Танчо Танев.
ва дв се събират от народа зв penapa- кому11истн и веднага след освобож11.е· J

во ската,. ка'J'О изгражда в казар- Тан?о Танев е роден през 1892
11нето му се заема отново с органнза- i

мите троики и пНет0рки от изпита• г в Хасково Баща му кожухар вции следва де изля,ат от касите ""
1

ни ?<омсомолци. астааат кървави- · · ' ·

те не складоаете са застанали на пост I оння, конто са внliовн.? 38 войната н
цнонна работа. Като член на окръжно- те ап илскн дни п ез 1925 годи- града, късаше от препе11елеиото,

хора от стачните комнтетн н не пускат
I
погрома, които 00 спечелили мнлионн ро ръководство на БЗНС той алнза във HI. Ч?рни r<амнонсiки сноват ИЗ за да изучи сина си. Но Танчо

никого да влезе. Тютюнотърговците са от нещастието 11а нацията. Отово оръзка С окръж>tи• комитет на Парти·-r София В една е И Атанас Стра- наред С уроците, J<ато ученик 8
u па11ика - вътре ферментират тю· Чапрашнковци, Ферхи Героttовци, flлe-1

та эеед110 с Днмнтър Захариев в Хас- тиев. Подлагат го на варварски Хасковскате мъжка гюJназия изу-
тюннУ?, sестрашени са тяхннте печалби. царооци и цругнте са на об,с1tенио nрн коао те образуват единен фрон, за flЗТ<:Занин. Но врагът не трябва да J

чава и марксизма в ученически,п
Но не отсп.n•ат, трошица но нсквт да околнйс1<ия началник. И от1<ово са ши борба против резвилнели• се фашизъ?

I узнае нищо. Той се сбогува с дру- кръжок „Пробуда" от 1907 .1.0
от11.ел,т от nъвскня пай. И ом<,сто да бани от остр<1те думи "" Коста Янчев: Прн кьрваоня терс,р след атентата 'гарите си, npeдasa им часоаника 1909 годии?. Марксическите си раэ-
•одят преговори, отnрав1т се към око- •

I
си да го дадат нз сестра му и на J

бнрания той дооформи като сту-
лиilскня началник. Исквт nолнцнята ,1а - Отворете касите господа\ Нне 8 • Се, 1tеделя Коста Янчев е эалооен „ дент-юрист в Софийския универ-

б н 12 маи 1925 година се хвърля от
9ра,гони постовете, власт•• да сн кажа имаме достатъчно тежки чукове ,а да н жестоко у ит. еговият жн••т е nрн-

1
цетвъртия етаж на Днрекцl!ята на ситет, където учи до I 14 година.

11.у„ата. Те толко•а години „ е бр•· ги раsбием\ Н<! бъдете толкова алчttн, мер за вярна служба на народа н им?·\ нопицията н аагива. През Първата световна война,
нн11е т1хннте интереси I ,,ащото тези чукоао могат да се сто, то му tщксга няма да б•А• 316 аоено.1

1915-1918 ГОДИIII ТОЙ беше В [JC·
Окот,llскнот начал>1нк Коста Янчев ••рот и а·ьрху глаант<! ви/ Р Палачите не можаха да убият довете на армията. Като ротен ко-

слуша т1,рпалнао 011лакоани•та на мн- Так1,u околиАсrн началник беше л. ХУБЕНОВ нярата му в слънчевия живот. I мандир на фронта ?rьпреки всички

Носта Янчев Нолев

Атанас Стратиев е роден на
18 декември 1894 година в гр. Ха-

Тодор НИРЯКОВ сково. Като юноша той се отлича-
ва със своята скромност, трудо-
любие и любознателност. През
ученичес1ште си години малкият
Атанас обичал да се разхожда из
околностите на своя роден град.
Летем с мъка той наблюдавал
златната Тракийс1,а равнина, гдето
почерня11и от вятъра и с11-ьнцето
трудови хора работели чернозема
от сут11ин до мрак и пак били
гладни с изпити лица. Тогава мла-

Танчо Танев
рис1,ове той проповядв:?ше кому-
нистическите си раsбирания сред
войниците, настройваше ги против
войната.

Изпитал ужасите и горчил1<ите
на войната, навлязъ11 сред ра&оре-
ния и измъчен народ след нея,
той още по-яростно разобличава
буржоазията и виновниците за
войната на кварталните събраuия
в Хасково. Хасковци още помнят
смелите му думи, казани 11n едно
събрание през 1920 г. в Н1Jdртал-
ния клуб на ул. ,,Ручока" (сега
„Г. Димитров") ,,Може би ние ще
загинем в борбата, но затова ще
извоюваме свободата!" Не само
на думи, а и на дело той беше
начело в борбите на Партията.
Выесто да се грижи за адвокат-
ското сн благопо11учне и ус псх,
той се бореше за успеха ha пар-
тийното дело. Разоб11ичавашс преа
1921-2 г. ,,искристите".
За тези му качества той бе избран
в 1921 г. за член 11а Окръжния
комитет на БКП. В борбат? эа
делото на Пврти•та той проявяваше
голяма устойчивост и прозорливост

През септемврийските събитин
в 1923 r. Танчо е много други
изтък11ати функционери на Бf{П
бе отведен в концлагера „Текето",
край с. Конуш и там подлаган на
жестока инквизиции. По-късно,
през януари 1924 г., той бе пови·
кан от не.?еrалш1я ЦI( на 1;пк в
София за партиен работник.

С11е.1. а·rентата в църквата • Све-
та Н?делн" през април 1925 год.
Танчо Танев е арестуван в Софи11
и у611т заедно с много други хас-
концн в софиянци.

АСЕН п. мнтев

Лrтото на 1921 годино. По улнцнтс
на Хасиоnо се ••нжат но тумби стач·
ну1ащи тютюноработници, шумно cno·
р1т, н?диг1т ло,унrи, пеяr. Пред арати·



б сгр.

Верен Петнов Терзиеви
напиталиэма

последователен борец
и фашизма

против

След разгонването на пар11а-1
ыентарнате група на работниче-
ската Партия от Народното съб-:
рание в 1933 година. избраникът
на трудещите се от Хасково и ок- I

ръга др. Трайко Христев се завър-1
на в Хасково. Още с идванета си
той се постави на раэположение
на Партията и се включи в подго-

Iтовната на стачката на тютюневи-
те работници. Въпреки всички опи-
ти на тютюневите капиталисти и
тяхната фашистка полиция да осуе-,
тят II провалят стачката през ме- I

сец май над 2,000 работещи в тю-
тюневите складове под ръковод-
ството на fjКf I обявиха стачка.
Веднага към тях се присъединиха
и останалите още не започнали
работа към 4,000 тютюневи работ- I

ници.
Борбата продължи бливо ме·/

сец. И въпреки че бяха прекара-,
ли 5?6 месеца в безработица и
бяха понесли не малко глад и ми- Трайно Хрисгев
верия, тютюноработниците намери- полицейския участък заварих меж-
ха сили и кураж в себе си да во-

1 ду другите арестувани и Трай-
дкт стачката=бойкот до победа. ко Христев. Понеже една част от

За успешния край на тази бит- арестуваните веднага бяха изпра-
ка допринесе добрата подготовка] гени в дирекцията на полицията в
и организация от страта на Пар-. София, духът на някои от аресту-
тиятв, Главната заслуга обаче се

I
ваните беше започнал да се пони-

пада на др. Трайко Хрнстев, кой- жава. За да не се яопусне пpo_!iall
то ве жалеше сили и време и по при разпитите Трайки Христев за-
цял ден беше постоянно между почна широка разяснителна рабо-
стачяуввщвте работници. Със свое- та сред задържаните. Той при-
то правдиво и убедигеано слово, веждаше примери от геройското
той повдигаше духа и укрепваше държане на различни работниче-
вярата на хората в победата. \ ски дейци попаявали в полицей-

Вбесени от нашия успех в сгач- ските участъци. Особено набяяга-
нвта борба, управляващите реши-, we на това да не се проявява ма-
ха да ударят организатора и ръ- лодушне пред врага и да не се
ководителя 11а работнпческото яви- дават никакви показания против
же1U11-БКП. Още същия ден ко-, другарите и Партията. През ця.110-
гато приключи стачката, полнция- .то време на няколкодневния нк
та предпряе арестуването на всич-1 съвместен живот в полицейския
ки по-активни и ръководни дейци участък др. Трайко Христев бе-
на работническото движение в ше бодър, весел и се шегуваше с
Хасково. Арестуван бях и аз. В I всячки арестувани. Своята бодрост

предаваше на останалите другари,
j шегуваше се като иw казваше че
всичко ще мине като кинемато-
графическа лента. Врагът ще се
опита да всее сред нас страх и
уплаха и нас навярно ще ни за-
кара в София, но ние сме длъжни
винаги да помним където и да
сме и при каквито II обстоятел-
ства да се намираме, че сме чле-
нове на работническата класа и
се борим за защита интересите на
трудещите се. Със своето дър-
жане ние трябва да докажем на
врага, че сме готови да браним
нашите интереси с всички сили и
средства, а ако се наложи II с ж11-
вота си.

:Така учеше и въапитаваше
Трайко Христев своите по-млади
другари. Това той вършеше не са-
мо в организациите, по време на
стачките и другите борби, но и в
поляцейските участъци и военно
фашистката казарма. Той никога
не пропускаше да изтъкне, че глав-
вото условие ва извоюването на
победата е здравата организация,
добрата предварителна подготов-
ка и единството във време на бор-
бата. Всяка своя дума Трай-
ко Христев подкрепяше с депа.
Макар че бе държан повече от
месец в дирекцията на полицията
в София, той не дава никакви по·
кававия и полицията бива прину-
дена да ro освободи. През 1934
година той наново беше аресту-
ван и държан в подвемията на
военната каварма II продължение
на повече от месец. Въпреки най-
жестоките средновековни инквизи-
ции, приложени от военно-фашист-
ките палачи Трайко пак не дава
никакви показания, не говори ни-
що за другарите си и Партията.
Така завърши неговия героичен
жввет,

Героичен и
Ат. ДИНКОВ

достоен за подражание живот
•,Поглед" и ,,Ехон за язовирното строи· то полицията е направила пълна бло ..

гепство в СССР. Toil агитираше, че при нада на плевнята, в която се е нени-
социалистическате власт Ствррселсния рвл, дала ултиматум да се предаде.
район ще се насочи към голямо произ- Обаче Никола не ое предава и пра-
воцство и не тютюн и на овощня. f\ ви опит с оръжие в ръка деs премине
на река Олуцере той чертаеше изграж- обсадата н когато остава малко място
двнето на голям язовир аа добив на цо гората неприятелски куршум го ра·
епентричесне енергия и напояване на нява в нрекв. За да нq попадне жив в
обработваените площи по течението на ръцете на врага той се самообива.
реката. Това, наето за него бе мечта Въпреки мъртав, озлобените и пияни
преди 25 години сега става действител- шайки с щиковете на пушките си го
нает със зепочналото изграждане на язо- пробождат на много места.
вир ,.Тракиец?. Из целия Хасковски :окръг бързоНикола flрнаудов -беше отличен се разноса новината за снъргта на Ни-

I

учигеп-педегог. Той обичаше своята коли f\рнаудов. Тя пристига и в Хвс-професия и децата, които учеше. новскня затвор, но политзатворниците

J

Присъсгвуввх на неговия последен не повярваха 11а тази новина, защотоучебен ден и раздялата;му с учениците. не искаха Никола и Любо да бъдатСлед като изказа эеповолсгвото си от мъртвн. Тяхното убийство се посрещнаI работата на всички ученици при раз- с голяма мъка и тревога от чеотните

Никола J\рнаудов

за него и зе всички прогресивни учи·
тели. Той чувствуваше и вижаеше, ченанала много от тях ще бъдат уволнени, дРУ·эе преминаване на нелегални за Тур-

ция. В продължение на 10 дни той
ивтърпява всички зверени инквизиции,
без да даде никакви показания.

rи пратени в затворите, а трети ще за·
почнат тежка нелегална борба.

При последното посещение на поб-
нота му място ние отново почувству-Много от неговите съученици от вахие голяивта морална политическаrимнаэията могат да разкажат редица сила която той притежаваше. След на-спучеи на умело ръководене на учени-

чесн.нте борби; 3а голямата принципи·
алност с която води идеологическите
спорове с учителите, привърженици на
идеалистическата фиnософия; аа мно-
rобройните спорове с учениците-легио-
нери, в които пй беше всякога пръв

Любомир Кирилов
IЛюбо Кирилов е роден на 22 Никола Петков - работник-,септември 1911 годява в гр. Хар- дърводелец е роден през 19 J о го-манли. Още като юноша той е дина в гр. Хасково. Този герой спринуден да помага на баща си в железна воля напомня образа натухларницата и така отрано по- комуниста, даден реа.тистичнщ, в

Iзнава трудностите 11а живота в I стихотворението , Балада за· ко-,капиталистическото общество. Сре- муниста- от поета Веселин Ан-дата, в която живее, му помага от- дреев. И най-варварските инквизи-рано да се ориентира правилно в ции не сломяват духа "У· Той еобшествено-полнгическия живот. арестуван през 19.'Н година. СледКато младеж с борчески темпера- един жесток побой, считайки говент, добър по характер; питаещ, вече за мъртав, палачите захвърлятдълбока.ненавист към класовия
I трупа му в моргата заедно свраг - с тези си качества той Трайко Христев. През нощта оба-лспечелва общото уважение на про- че Петков идва в съзнание и сеrресивнвта:младеж в своя _к.??..:__
I

вижда сред трупове на свои дру-
Е! стачните борби, разгорели.се гари. Връщат го о т н о в о

в Харманлийската гимназия, Любо на разпит, започват нови ивтеэа-
е един от първите. Заради това е ния, докато окапят ходилата на

1<раката му. След 6-rодишен за-
твор непреклоннинт борец е нано-
во в първите редове на борбата
срещу фашизма. През 1943 г. вра-
гьт го подгонва и Никола Петков
се отзовава в П11овдив и в11иза в
партизанското движение.

През м. 10нн 1943 r. в една
престре.пка с врага той е эалоаен
край с. Първенец. Пловдивско. То-

Никола

Тодор

::?и път вече пачачите го умърт-
вяват в Пловдимската полицейска
инспекция,4без да изтръгнат по-
каза1111я от него.

Велев
Тодор Велев е роден на 20. IV. ските агенти. Toii е изнnючон. ПосnеА

1911 година в село Гарваноао, Хасное„ ння илвс от rимна3иелния нурс завър
ски окръг. ПроизхоН<ца от многочисие- шаа в rp. Пазарджик.
но трудово селено семейство. Мурга- След това се записва за студент
вото, с открито лице, мом.че още от във фнэнко·матема.тнческиs:? фанултет..-
·ранна възраст прави впечатленне със София. Участвува в студентскнте аъл.
своето трудолюбие, общиталност и нения против кървавия 11рофесор Цан-
честност. нов. 1\ктивен и решителен, той печели

Постъпва в гимназията в rp. Хас- доверието на своите другари. Дава
ново. Тун сред новата обстановка се убежище в квартирата си 1<а · видния
nрояеява като добър организатор и партиен функционер Нин9ла 'Кофард-
агитатор. В редовете на Комсомола жиев (спец убийството на Кофарцжиев,
Тодор намира своето второ семейство. част от личните му 1:1ещн ocr1lilaт в

Всичко това не остава незабеляза- квартирата при Т. Велев).
но от учнлищниrе власти и nоnицей· Тодор Велев е привлечен на рабо-

та като техническо лице при ЦК на
БКП със задача да бъде връзка меж·
ду София и Хасково. И тук той е на
своя пост, трудностите още повече ,а. ..

каляват волята и харектеJ)в му.
За?,ършва с отличие универси?ета

и изцържа успешно конкурсния из-
пит за усъвършенствуване в чужбина.

Пgсочен от предателска ръка, той
е арестуван и изпратен в Хасково. За,
почват дни на нечовешки мъчения.
Полицаите беснеят. Особено старания
проявяват в мъченията палачите Трай·
ко Пандов и Гено f\баджиев. Стягат
му главата, бият го о буци въглища
no пицето, но напраз1-1О. Той все мълчи.

Декември 1934 rодииа. Гарвановци
се прощават ? Тодер Велев, но .),ю,ой
не м:оже ,ца види за. последен пъ11: ли·
цето му. Ковчегът е эановав, ita да се
прикрият престъпленията ,на палачите.
Иэпратеннят полицай бдн, изпълнява
волята на ?вонте господари-убийци.

изкточен от гимназията. Скита се
от град на град, но напразно -
вратите на буржоазното училище
са затворени аа него. След дълга
верига от арести, побояща и из-
тезания неспокойният младеж пра·
ви опит с група другари ,ца зами-
не за Съветския съюз. Те дости-
1·ат до Варна, но поради провал
се връщат изморени. Подгонен от
властта, Любо минава в нелега11-
ност. Известно време с другари-
нелегални се укрива в село Сиа,а
р\!ка. Тук те биват предадени от
враг. При престрелка падат убити
негови другари, ала Любо успява
да се спаси. От Харманли то? оти-
ва в Хасково, където се свързва
с Никола Арнаудов - верен дру-
гар от гимназията в Харманли.
Предадеl!'И, двамата храбреци на-
мират геройската си смърт в една
плевня в с. Старо села (Нико11ово)
Х?ско???? 1935 година:

\
Дойчо Дойчев

Дойчо Дойчев е роден в 1912
rодина в rp. Хасково. Още от 1?
годишна възраст фашистите за-
белязват в негово лице опасен
враг, залавит го и го хвърлят в
затвора. Изобщо животът на тозизадо, rерой представлява една веригаволство, ознаменувано с пиршества и от неволи и борба. Той често сме-на'!раждаване на извършилите това ня аатаори, лагери II полицейскимръсно дело. Въоръжената група бу- участ1,ци, Мизерията отрано сло-деше борчески дух сред населението мява здравето му, но не и духаи поддържаше неговата вяра и надеж- му. С изтощени бели дробове тойда в Партинта. Тая малка група съз- пак е на своя боеви пост. Постъп-давеше непрекъснат страх у властни-, ва в редовете на партизансt<И!fците и не им даваше спонейно да отряд Асен Златаров"тормозят трудещите се. • '

• На 9 септември 1944 годинаСъс своята широка деиност, като той /3Зема живо уqастие в съба-ученин, учител и партиен деятел Ни- рянето на фашистката диктатура.кола flрнаудов се и,дигна като блее- На 12 септември е начепо на ми-тящ организатор и пропагандатор на тинга в хасковската казарма. Аго-nободното дело на социаnистическата ниsиращш,т фашизъм изпрати по-реаолюция, на ноято днес с? радваме следния куршум в гърдите на бо-
д, Андонов реца.

даване10 не свидетелствата, той им до· хора, 8 от фвшистните власпt сде бонбоt1и, галеше ги баwннскн по
I гласите и им казваше да не забрааят,

I

че те ?це постъпят след няколко месе·
ца наново в училище и вно 7ОЙ неНико11а Петроа f\рнаудов е роден им бъде учител да го помнят с добро.в село Старо ?•no, сега преименувано Тази раздяла стана поради ясната ров--Николова. носr.1етна за събитията, ко"1то щяха даКато ученик • Харманлийската ne- последват сщед преврата на 19-ти иай.цаrоrичесна гимназиа npes I 931 гедина

той попада а ръцете на фашистката
nолициа, при разкриването не

Петъ·р- ОбНJшявате ме, че съ?t rн.1 със
но-,му11ист11теl Да, аз съм за задружна рабо-

та с тях н не се срамувам от това., Щом и
те се борят за 6:1аrоде11ствнето на на1Jода,

I

за добруването на селя1111 11 работници,
пътят ние един и същ и ние трябва да
вървим рамо до рамо! Това е моето убеж-
дение!- Аз знамJ че ще сnо6щ11т? тези мо11
дуwи още днес на потщия га, както сте съ-
общавали и всичко до сеra. Знам че няма
да ми простят, знам 1.Je ще- .ме убият! Но
горч11во се лъжете, ако иис.,ите, че сдру- ,
жените земеделщr ще тръгнат с.1ед nae.
Народът винаги е презирал предателите!
След нашата смърт той ще с11 намери
дру(·и зостолнн водачи, а вас исторкята
завинаги ще занлеАм11 като гнусни преда-
тi,ли I

Така отговаря на Турnаковц11 и Томовц11
r,рез фенруари tЧ25 г. добnест11ият с1111 на
българското село Пеrьр Янев.

Няколко месеt(а слея тази историческа

От деца сме заедно с Васил Тодо- 710 СМЪРТ R"'PIIИ п "Ж п -жртиnт "Ж мазоа, член на Райнома на БКП, иров Талмазов. Родени в една ' година, А UI.., а а а Михаил Димов Уюров, член на ранно-в една махале на Саиленrрад, ние бяк- ма на КМ.С, минаха в нелегалност,ме с.ученици от първо оrделение до целиs? ден nелнцияrа не можа да сва- което бе попад11ало в ръцете ми. По- Осемнадесет месен.а те кръстосвахатрети прогимназиален клас. Васил при- ли зн•мето. Развятото ,наме беше прец- nицията бе разбита. На следаащия ,11ен Свиnенградсна и Ха11манлийсна околия:и::а.еднонратно арестуван от поли- тежаваше начестаа 110 смел и твърд вестне, че победата ще бъие наша. властта и!вина полиция 'от Ивайлов- н укрепваха партийните организации.м,1адеж, Той беwе обичан не само от От 15 общнн?ки съ1етнина 9 бяха r,e- град, Харманли, Хасн,н10 и Стара-Заго- В нелегалност бяха принудени А• ми·Когато се назначава учите.n в род- учениците, но и от учителите като муни?ти. ра иа пвмощ. Почнаха арести и no, нат Димитър Дулеа и Любо Пенков,ното сн село през 1932 година, той nароо11т и способен ученик. След победата а общин?ннте избо- боища. Ръководството на Партията ?,и- които бяха инноизнрани в Хвсново сПР.,овежда wирона орпшизt?торсна и ра· Септемврийските събития ни свари- ри народният блок не nоэволи общи· на а нелегалност, обаче реши да Елене Жечева от Харманли, за да3•снителна работа сред малоимотните ха младежи. Ние се възмущавахме от нето да се э1емс or ко?тунистите. На устрои събрание о тю?юневия склвд н признаят че са убили двамата леrио·свои съселяни, конто nривлича в nap· фашисrната власт, защgто бяха аресту· нянолно пъти съветниците бяха вина· да 110дканн работниците да продължат нерн, намерени във ведите на рекатикте. По·късно тоА е издигнат за сен- веt-1и 1-1ей-добрите греждени от нашата ни в полицеКсния участък, заплашваха стачката. Към обед, въоръжени с пи- Олу-дера.рот•р не Старос?лсния партиен район, >1ахв11в, Бяха зец1оржани Тодор Кир· rи и иснахв да си Аадат оотавната. столети, отиваме в снn?да. Васил Tan· Деветнацесетмайсният преорат 1934 г.под чиото ръководство партиi!ните ор- нов, Коста и Никола Велеаи, Михаил След като не успяха фашистката власт мазон и,дига трибуна и подкани ра- эетормези партийната работа. СрещитеrанwJе.ции укрепват. Цветков, Цанко Коэлов и друrи честни прибягна до ннтернир?ане на с:ъеt"тнн- ботницнте да продължат стачната, след о нелегалните эепочнаха да QТааатВ учителската си професня той бе- хор• - ръководители на комунистиче- ците и така комуната беше разтурена. коет:, продължихме да се укриваме. труцно. На 28 октомври 1934 годинаwe активен 8 провеждане линията на С>кото и эемеделскето движение. Един месец след избориrе бе opra- Картината в участъка е била страш· наново попаднах в ръцете на полиция·Партията •• разгаряне и организиране След септемврийското въс:,тание 1923 ниэирана о, Партият? и профсъюзите не. Там заприличало на болница, Ле- та. f\рестувани б•ха над 300 души. Инн-борбата 1<а учителнте срещу провежда· година о нашн, rрод настъпи затишие. голяма тютюноработническа стачна, в жали о вързан" глеви пребитите пели- визициита продължиха два месеца инета фашистка поличнна. Като член от Един ден през 1928 rоди1tа дойде от която оэе участие цАпото гражданство. цаи от стачкуаащнте работt-1ици. Над полоаина. Укриването на нелегалнитеръноводстаото на учителската прафопо- ЦК на Партията другарят Христо Ка- В ог,ределеното време групи работ- 150 души били пребити от полицията, се ,атрудняввше, защото имаше аре-знций, той помогна да се включат в лаНджиев. В къщата на БлвrоА Гьор· , ници със знамена и ш1акаrи се отпра- Зо да сплашат рееолюционното двн- стуванн другари н от селските o,-ra·иеs„ всички прогресивни учители. Съб· чев бе въз<.:тан()вена nертнйната opre- внхn за площада пред хвлите. Стач· жение • околиятг? цойдоха контра- низ?щии. Снабдяаането с xptilнa и дру-роният• на БУС всякога се превръща- низация. Като днес си сnом1<ям как Ва- инят комитет се отправи за общината шайки. Ецин цен no обед през януа- rи необходими неща стана невъзмож-ха rs трибуна на смела и отарита бор- еил Таnмозов с жадност слушаше ду- да предяви своите искания за увели- ри 1932 година арестуваха мен, В. но. Вр„знате се nрен„сна. Нелегалнитеба, срещу nро?,ежцаната фашистка npo· мите на пратеника .,. llартията, Kanai!- чавоне на заплатите. Това искане обе- Талмазов, Златне Баu,карова, Кръстина бяха принудени да търоят убежище •светна политика. Учителските npoфrpy· джиев, който обрисува тежното nono· динн' rражданстаото и то застана на
J
Саманджиеоа, Ив. Чобанов, Роди Зоев 11екаленн в борбата комунисти и съ-nн no училиL'?а и селища В nродъл- жсние на Пвртн"та след Септемарий- страната на стач1<уващите работници. " Георги l{всабов, последните двама мишленици. На 23 11екември 1934 rо·жение но две години пораснаха чнс· ското въсrание н за.цачите конто В з11ск но солидарност се затаориха от с. Генеропозои, др. КонтрошаАкнте

I

дина получихме снр11бната вест, челено. На И-'борнте за ново ръковод· стоят пред нас и работническата класа. вс"чки работилници н магазини„ Васил искаха да се справят с комунистите. Васил Тодоров Талмо:sов и Михаилство на БУС старото ръководство бе,' След тая среща Васил бе • n1орви- Таnмазов, като член на партийното ръ- По сцин ни викаха в конюшната и за Димоа Уюров били nредеденн, обнръ·снето н на негово мясrо се издиrнах:а е б·

I

т редици на Р• отническото д•нжение новодство, бе на първо място в демон- мs не се чуват писъците, една група жени н убити в с. Сиsарека. Самопроrреснвви учнrелн. но нзбора беше и ?лен на ОнолнАсно?гредсното nap„

I

страцията. Намеси се полицията, с пал- nоnицаи удряха тенекии на двора. Любо Пенков се спасява ранен и из·касиран. ии б
К

т но юро. ни и камшици тя искаше да раэгони Вqични бяхме пребити. Ней·много бе, 5ягаа обаче по,к.сно е убит • селоа;о r,роnаганд?т 'Р и агит:?тор Ни-1 На 13 февруари 1932 година no на- демонсtра>1тите, Цялата· махала около I ше бит Васил не?то се съпротивn•· Нино?о•о (Старс>сеnо с Никола flpнa·кола рноудов намнраше начин, сред- ре>Ндl!!не но Партията, вечерта трябваше
J

халите иsлеэе с камъни и дарвета н
j
aan и с уда?и поввпя:л полицаите. удов). По-късно предават и Димитърства и доназателстсо де убеди бе-! 1е В .с:ъ

.

• шатёJ ядка, Cl ръко1одите11 асил Талма·, поnнць,ята бе принудена да отстъпи. След освобождението ни окоп• 10 дни Десnов от с. Бъдrарска поляна, нъде-седннцнте си, че това ноето с:с строи'· зов, де ngстеви червено знаме н.е:? кам- Помн? как В.Телмазов събори един по„ бмхме обвити в ножн. то е заклан, а Димитър Дулев бе на4в СССРСще се nострои и 8 нашата банарията в квартал .Каненли" защо-,лии,ай от коня, с друг се беше хван•nl Същата година розкрих• нонспира· мерен убит по шос,,rо между с Мnа-страна. голямо възхищение и пламен· то на 14 бяха насрочени общински из· за ryware. f\з използувах случая н на- ция; нонала Свиленград-Одрин. f\pe· _цина,во и Леана.HQ четеше статиите от вестниците бори. Задачата беше изnълвена· През н<:с•х на полицая удари с едно д1орво, стуваха много цругари, а Васил Tan- ЖЕКО Kf\WIPOB

Янев

схватка с nре?ателите на Бълrарския зеwе-
делски народен съюз тоR е заловен и 11з-
горе11 жив о злокобната Д11рекция на по-
лици ята. Още един борец за свобода 110-
rнua в живота, за да жt1вее вечно е nee?
1ште... ??

Роден през 1892 rодин• в с. Боляроао,
Хасковско, Пем,р Янев още от наn-ранна-
та си младост изпитва горчив1?ката на 11е-
радостння селски живот и JIOC}.ta пътя на
борбата nротио подтисшщи и чорбадж11и.
Той прегръща с цялото сн пламенно сър-
це нде11.те на Земеделския съюз и както в
гимназията, така II в ун11верситета е неу„
морен пропагандатор за по-хубав и •юае·
чеи живот. Gлед завършването на юридn·
деския фанултеr тоЛ от•шшша снокоnпата
адоокатска кариера н се отдава всецяnо
на политическа деR11ост. Скоро тоn е пю-
б11мец на сдружените земеде.щи не cawo в
Хасковския краА, но II в цялата страна.

Хрис11w и б,,аr за подт11с11ат1nе к оне...

правданите, Петър Япеn е иеу•юлnм и
стращеи за враговете ,ra 1rарода. Смел,
и красиречив, с откр11то блш·ородио чепо
и остър жив поглед, roll непрекъе1-1ато
изо6личаоа у11раnляващата клика, която Зd
по-малко от едно ;?есетилетие довежда два
пъти страната пред 11ац11011ал11а катастро·
фа. И при поемането на вл•стта от БЗНС
тоn е наЯ-11еnрем11рим11я държавен обвнни-
тел против вю1ов1шцнте за волната.

След деветоюисния преврат тоя като ми·
rшстър на финасиnте е арестуван. То••
черно събитие в нашата история за не1-о
е ед11н голяw урок. Той осъзнава колко
пагубно е раsединението между работиw-
ц11те II селяните н веднага след иэл11эаnе·
то от затвора, заедно с Николай Петринн,
Дн,штър Грънчаров, llетко Д. Петков и
друг11 ед1111офронто1W1и влиза в състава на
не.r?егапюtя Центрапен ко1.1нrет нз Едш1ю1и
фронт, където заедно с кому1111стите ct
организират сuлите на иuроцз за с>1ъноа·
нето на узурпаторите,

Никола Петков Тсрэ11с11 да се чете
1043 година вместо 1945 ro.1., (стр. 8)
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Тенчо Хубенов
от месец и половина арестуваните
не знаеха кога е ден и кога -
нощ. Палачите бяха неуморими.
Много войници бяха грохнали фи-
эичеоки от жесток бой, страшна
жажда за вода, rлад и продължи-
телно безсъние. Въпреки .жестоко-
стите ремсистите с чест излизаха
от ннквизицвите. През втората по-
ловина на май следствието завър-
ши. Думата имаше Пловдивският
военно-полеви съд. Три дни той

Iзаседава в Кърджали no делото
на войнишката конспирация. Глав-
ните моменти на обвинителния акт
бяха, че сме вдигнали ръка против
царя и отечеството, че сме искали
да установим комунистическа власт,
'le сме поддържали нелегално nap·
тнзаните с храна, дрехи и оръ-
жие, че сме предсказвали гибелта

1.на хитлеристка Германия и ско-
рошната победа на Съветския .

съюз. Всички обвинения напълно]
съвпадаха с работата на Работ- Д11,11.итър Канев (Аиtuюа)
ническия младежки съюз. За тази ложи смъртни присъди на Тен·дейност прокурорът искаше три чо, Ашика и Мирчев.смъртни присъди н няколко до· Повече от три месеца триматаживотни. Смъртни присъди се ис- осъдени на смърт всеки час очак-каха на първенеца на кандидат- ват да бъдат разстреляни. Презподофицерската школа - подофи- това време те направиха няколкоцера Димитър Канев - Ашика от опити за бягство, но всичко сеrp. Хасково, на редника Тенчо проваляше.Хубенов от с. Горски извор - На 6 октомври 1943 година надвамата членове на Окръжния коми-1 стрелбището беше построен въвтет на ра?тничес1шя младежки вид на буквата П хасковският rap-
ci,ro.з Н ч? ?.- ..С.:!.''!...Р Мирцэв, Q1' .c.i ипэоч. -Всн-иеи, !§ЪЛJ.(4.Х:1. И слушахаБвляроео, сJ1<ретар на РМС. с наведени глави речта на генерал

Процесът започна в ранна юн- Ничо Георгиев, тогавашен коман-
ска утрин. Много rррждани се дир на дивизията. ..,., lilfi!ii
трупаха да видят и чуят в какво - . . . Те заслужават ire раз-
се обвиняват войниците, но не им стрел, а живи да се изгорят, за да
разрешиха. Въпреки заплашвания- не остане следа от тях. Ако тряб-
та от съда подсъдимите отстоява- ва ние и два милиона ще разстре-
ха своите позиции и не се призна- ляме, но България ще спасим от
ваха за виновни. В помощ на про- комунизма! ...
курора се явиха и няколко слу- Охраната доведе подсъдимите
жебии адвокати, които искаха да към мястото за разстрелване. Теж-
се наложат строги, но .. справедли- К!}Те вериги продължаваха элокоб-
ви" наказания, особено за Тенчо, но да дрънкат. Подофицер rи за-
Ашика и Мирчев. върза с ново въже и направи опит- Господа съдии, аз няма как- j да . им сложи бели калъфи на
во да кажа - каза един от ,.за- главите. Ремсистите отказаха да

?,.,..
. \ ч.-

\

Поанавам Тодорка Паунова от
1гимназията. Бяхме в една пара·

лелка. Още в първите дни на на-
шето познанство тя ми допадна
много със своя характер,

Тодорка бе разговорлива сел-
ска девойка, много ученолюбива,
скромна и умна. Уроците эапаме-:
тяваше добре и помагаше на вси-
чки. Стихотворенията на Ботев и
Смирненски декламираше така ху-
баво, че тръпки ни побиваха, щом

---------------'-----·---
започнеше.

Още в началото на дружбата

I

ни тя започна да ми дава извън-
училищни книги за четене. Пър-
вата книга беше .Майка" от М.
Горки. За всяка прочетена книга
Тодорка ме питаше какво ми е
харесало. А тя познаваше основ-
но съдържанието и героите. Един ден през 194] година на

В 6 клас ме привлече в редо- междучасие Поля ни прибра като
вете на въздържателното дружест- бясна в стаята. Ясно бе, че ще
во, а по-късно разбрах, че тя е в става нещо. Тя накара една бран-
ръководството на РМС. Често ор- ничка да претърси палтата ни,
ганиаирахме излети и сред приро- които бяха закачени вън.
дата слушахме реферати и лите- - Ето, това листче намерих
ратурни програми. Душата на сме- в палтото на Тодорка - развика
херинте беше Тенчо Хубенов, а се тя.
на песните-То.u.орка Паунова и

I Ясно бе, че това е провокация.Митко Ашика.
J

- Лъжецп=-иввика Тодорка.Авторитетът на Тодорка
рас-1 Този път Поля бе подготвилатеше мвого бързо, т_ова дразнеше работата добре. Тодорка бе из-бранниците и фашистките учите- ключена от гимназията, но та про-ли, които започнаха да я преслед- дължи да работи в РМС.ват.

ител ата Поля r И·

I

Пролетта на 1943 година вЕдин ден уч К R Хасково стана провал. ТринадесетГорова, която бе в услуга на Фr· денонощия Тодорка прекара у нас.

I

шистката полиция, видяла Тодор- Една нощ дойде Иван Райков.ка да разговаря с една малка
J

Донесе и мъжки дрехи и тя поеученичка.

I

-- Какво ти говори Тодорка- партизанския път. На излизане тя
започва да я разпитва тя. Уче- поиска огледалцето ми. Ние с ма-

/ ничката мълчала упорито. Въпре- ма искахме да я задържим, но
ки плесниците и заканите, тя не тя тръгна уверено напред. Пре-
се съгласява да свидетелствува. гърнахме се, целунахме се и вече
Поля я карала да каже, че Тодор· не се видяхме.
ка и обяснявала, че няма бог и В бързината ти забравила кър-
църквите са за заблуждаване на пичката и колана на роклята с11,
хората. I които пазя като скъп спомен.

Решили да ивключат Тодорка, Една нощ в горния край на
но в учителския съвет се явило Хасково започна престрелка. Во-
гелямо разногласие. Повечето от деше се сражение. После се раз-
учителите били на страната на I несе вестта, че между убитите
Тодорка и се стигнало до нама- партизани била и нашата скъпа
ляване на поведението и. Тодорка.

Петър Мирчев

Ивсн Ра.йkо:в Жа.k Бнбесст
но дружество и театрална трупа, конт" ! Има моменти в живота на все 11е налагаше мнението си.
развиха голяма лепност за възпитаване и· l ки човек, които остават невабра След като престанаха редовни·сплотяване на младежите. I вими до последният му час. Згге ни срещи ние пак се виждахмеПрез времето, когато хитлерова Гер-

б , С бмания нападна СССР, за нас бе щастие да мен такъв нева равим къс от жви разговаряхме с неге. ъ нтията
срещнем Ванча и слушаме новините на· вота е дружбата ми с Жак Бен назряваха бързо, атмосферата ста-
право от него макар II не много радостни, басат. Сдружихме се през есентгваше все по тревожна и опасна.но той ги разказваше така, че още повече на 1942 година,разпалваше умразага 1111 срещу фашизва и
желанието ни да веиогнем с нещо за по- Жак умееше прекрасно да раз
скорошното разгромяване на фашизма. казва, да убеждава. говореше за,
Квартирата на ул. ,,Банска• се бе превър- душевно, ясно, непринудено, бе!11а1,а на склад за продукти, които събн„
ряхме за интернираннге и затворниците. излишни думи, С такава желяэна
Освен организираните събрания в село, логика и посаедовагеэшест на мис
много чест-о, когато тоя нямаше време да лите, че без да искаш, без да раз·дойде в село, ние се събирахме в кварти· береш, се чувствуваш убеден, ЧЕрата "У, където с часове ни , овореше за е така вярваш '!»В всички первеликата страпа на комунизма, за строи· '
гелството у тях, за живота у нас сяец спективи. Ние поглъщахме всичкс
осnобождснието от Фашизма. Подгонен от разказано и сякаш нищо друго не

1
полицията тон мина в нелегалност, обаче ни интересуваше.за кратко време. Спсд блокадата в село Като голям конспиратор Жа1

, на 6 април 1911 rод. вечерта започна пре-
стрелка в града. Сърцата ни се сьвха

I
винаги ни съветваше да се пазим

в пошо предчуствие и действително на
I да говорим предпазливо, да не ctследния ден ·?ежду другите трупове бе интересуваме от неща, които Htизложен и не, овияг.
\ ни засягат.Делото, за което даде своя живот

Иван Райков, възтържествува. Коиёаппите,

I

- Колкото по-малко знаете Зi
!
които жънат II вършеят, тракторите, конто другите, толкова по-добре за ВЗ<
орат пет пъти по-дълбоко от воловете, и за нас - казваше ни той. Бе11/ вършачннте " др. машини, за които ни . баса г ни научи горещо да обича} говореше ?on и бяше наша непостижииа

.,l яечта за тогава, днес са лействителност. I ме Партията, великата съветска
I 'страна, червената армия-победи·което тол така много обичаше. Спеа дъп- I ЙОРДАН ГЕОРl'ИЕВ

те111са, да вярваме в победата Ht д из-ри настоявания пред маяка си на която
1 8 с. Боляро.о вуседмичните нечовешкиобещава, че вместо сол, непел 'ще топи, ио I

llъmю>?ощник правото дело, да мразим чуждитЕ тезвния, бича, газта и тока nре-трябва да учи, ron се зап11,соа. tlсяка сут- и наши фашисти. върнаха прекрасното му тяло вр"н II вечер през студ д ,,раз редовно из- Кочо Госпо .,,и=о"' Бенбасат ни ръ1<оводеше пряко развалина но неrовнят дух _ ду-?1и11аваше петrе километра до Хасково. .,.,, .L.J. ,,, до пропетта на 1943 година. Мно- .
' , бЗи>1е 11а учип11ще а лятно време пастир хът на комуниста не ewe CIIO·на чужда "'ока. Изминаха трите rодини Иванов го време и сили отделяше той за мен1 На 23 май 1944 година, сре-на учение. Спед _..е rод11н11 постъпва на нас, малките, за да ни научи даработа като чирак rюяджня в Хасково. Таи Роден на 12 феuруари 191.'i годи11а в мислим, да се борим. И наистина, щу своя рожден ден, 21-rодиш-попада >1ежду добри ипадежн, конто. "У rp. Хаскоuо. От мап ьк изпитва жестоката той ни наllрави нови x1ipa IIЪIIПИ· ниит )Как Бенбас111 издъхна като

ОО<:С
очuат верния път за спужба на 11арода. мизерия, нознаuа суровия живот и от 15 та ни като истински ко?уоости мъченик - rерой в подземията на1·1рипсчспеннте н скътани средства се rодишш1 възр:!ст с ве,rс о редиците на ·

Вэа,шсаа в r,шназията, където се у•ш упо- борческ11н РМС. ()j; 1934 до 1937 год11113 Жак е моят пръв учител по кему- rrолнцията. естта за смъртта му
р11то, там аече се проявява не само като е в затвора. в 1940 год1111а му се 01,зпаrа низъм. Аз и моите другари не ще падна като гръм в сърцата ни.яобър уче1111к, но като добър организатор да оърш11 орrа1111зац11011на деn,юст 1<оято забравим никога скромния тру- Ние не можахме да повярваме, чена реысоnата орга11иаа11ия в г1ш11аз11ята.1 '

б
'

нашият любим Жак го мма вечеТи?. wълчап11в II скро>1ен. много друже- тоЛ 11ое&1а присърце II работи с мnадежки долю иви11, строго ВЗИ€Кателния ·
п,огеп с благия си характер, тоn ywee да м«1р. к1.м себе си и към другарите От тогава изминаха много ГО·
спечеа11 сърцата на nсекн младеж. Въпре- Н 17 апрн.1 1943 година от11ово е аре- Жак Бенбасат. Той имаше кри- дин11, но )l{aJG Бенбасат е винагики учеnnето u организационната работа, ступан 11 на с.,сдннн JICH след страхощи ·ста11110 •?нета мис»л широко сър- пред ы1н1, усм11:?:11ат, с-ьр.11ечен, от-ко1tто .11звърш1а, тotl отделя голяuо 01111ма·

1

'
11ние 111 иnадежll'а в родното Ch сс,10. По изтезания у'1ъртвен в пптщеRското комеu- це и установен характер, четеше, кро!iе .

негово указавне в село се образува сnорт· 1 данство. спореше, убеж.J.а•аше, но викоrа

Изминаха 1б години от п:рончната смърт
на Иван РаЛков Тенев от с. Бопяроnо
-Хасковско. верннs1 син на Партията ,,
РМС, плаые11ния бореn за делото на ра-
ботническата кпаса II трудови,r народ. Не-
1·ов11ят кратък живот бе всеотдаnно 11осnе-
ве11 на Партията. Познал от на U-ранни
Аетскн години тежкия труд на селската
беднота. останал от малък без iаща, тоn
трябва да работи за прехраната на семе11·
ството си и да събира средстuа за ученне,

д·р Нисим Леви
1
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Георги )Кечев Грозев

Ронен с на 24 юли 1904 годи-
на 'в гр. Харманли.

През 1924 година е приет за
член на Комсомола, а по-късно,
вследствие на предаността му към
делото, застава начело на същия.
През 1925 година е техническо
лице при ОК на БКП, като меж-
ду другото разпрострвнява и не-
легална литература в Харманлий-
ска и Свнленrрадска онояия,

, Но фашистзеата полиция е по
дирите му и през априлските съ-
бития на 1925 година тоА е аре-
стуван и осъден на 15 годчнн
затвор. След тригодишно пре-
стояване в затвора успява да из-
бяга, като прави опит да замине
за СССР, 110 при преминаването
на турската граница е вааовен от
турската полиция и върнат обрат-
но в България. След дълги дни
на скиталчество като нелегален в
България, той отново времинава
турската граница. Едва през 1930

/година успява да достигне до
мечтаната свободна страна -СССР

I

В Съветския съюз др. Жечев
завършва няколко кадрови школи
и оформя цялостно своя маркси-

1

стко-ленински мироглед. През 1938
rод. по нареждане на Партията
той се завръща в България и се
отдава на партийна работа, През
1941 година е и11тер1111ра11 11 лаге-
ра Е1111-кьой, Ксантийско, На след-
ната година обаче избягва и се
добира до Пловдив. Тук той се
включва в партизанското движе-
ние и става командир на 2-ра опе-
ративна зона. Предаден от подъл
провокатор, на 30 юни 1943 r. той
загива в неравен бой с врага край
с. Фердинандово (сега Първенец)/
Пловдивско.

списън

Гочо Ивана олев ·j

спека на организацията
та борба. Хладнокръвен,
в н винаги оптимистично I

Гочо Иванов заема отго-
·ьжноiи в организацията.
вала редовете на РМС

rод а той е эаловен
тката оянция. Нито убий·
затво ннчеснн режим, 1111-

ките tкв11311ции са в съ-
да пр чупят желязната му
че си става все същият
т, ёезгранично вярващ в
вото на социализма. През

Гочо Иванов е роден на 22 фев-! вол
руари 1913 година в гр. Хасково.Гиа в
Животът му е иеразривно свър- реш
вав с живота и борбите на РМС.1 нает
От ранни години попада в будна зор
работническа среда, която способ- Сле
ствува за формирането на маркси- преа
стки мироглед у него. от

През 1929 година той е в ре- стве
яициге на РМС, къдет 1 отдава то
младежката си гисъл и сто

/волопт
тър
!ЭЗ дина нвлиза от затвора и

Бургас, за да търси къшей
прегвпание. Скоро мла-
ремсова организация тук
пред;нността му към де·

му nqверява секретарския
6 юни 1942 година той

\ от Бп гас. След два дни
ен в Ямбол и осъден от

оен цполеви съд на смърт. На
5 авгст същата година палачите
о обсват в Бургаския затвор.- _,-,· '

Коста Ангелов

Име, презиме и фамилия

идеал, е 11зпълнен с бог
'ния и неволи. Още кат,
Харманлийската гимн
клас той е вече в марк,
те кръжоци. В 1932 год
ключен от гимназията.
се скита и търси друг гра.. ,

продължи обрi1ЗОванието СИ,'
Харманли се отдава на ус
дейност no opr 1н11зирането
В'\оНучилищ11ата младеж. Фа
ката полиция е по петите му.
стуван н,1колкократ110, бит
теваван, през !934 година Ан
минава в нелегалност, като
каля селата в Харманлийско.
морени и главни двамата
другари no съдба и н е в
Коста Ангелов и Мар
Гогов един ден се приб
ват до Харманли и правят
да се свържат с изпитани д
ри. Тъмен предател, вместо J\
отнесе храна, ги предава.

Животът на Коста Ангелов, от- Марица се вавървва истинско
даден в служба на еди11 велик жение - двама срещу 500 д

Когато свършват патроните,КОСТА ТОДОРОВ МАРКОВ мата смеачацн си пробиват
Рода е през 1920 година в с. Лъже- влечен от 11олнцеnска шайка, дошпа да си за да преминат Марица, буйнс>on, Дпеагачко, През младежю11еlсн го- попъяни .наряда·. Подложен на безчовеч- дошла. Куршумите на врагани пr,явява чесгцост и беззаветна сме· ни ивтеаания, Коста лежи полуубит в Хас

ст в iтнфашнстката борба. Коста е не- ковското полицейско комендантство. Ва да сяват два млади живота. lia
иениь иасовик, артист, весел и ж11з11е- прикрие черното си дело, през нощта па- място днес паметник с пстолвосгет \!Ладеж-душата на всяка мла- лачът ro извежда извън града и между звезда вечно ще напомня ажка к&пання. Хасково и Конуш край шосето отсякъл

I товната храброст на героиНа 24а11р11п 1944 година 10R бнва от- главата му 'С копач.

Дата на

I I

Парт.
раждане и Месторожде,рие принад-

година лежност--?.;.-??????--?-?--'!...-
Дата на

I

Лобно
убиването _::?о:па эаrиналиrе or Хасkовсkи okpъr в борбатапроrцв фашизма в периода1923-19?? rод. 77 Йордан Желев Жеков

78 Иван Георгиев Гебешев
79 Иван Ботев Тоневре:0

I

Иие, 'Презиме н фамилия
I

р;;:??:: и Местор?ждеuие ?ра::?д-1 у::;:11;?0година лежност1--+---,----??-?----...!.

fii:I

Атанас Райчев Стратиев
18941 Хасково БКП

I

12. V. 1925- Ана Ст. Маймункова 1876 Хасково БКП 16. IV. 192iАсен Ставрев Чимширов 1896 Хасково БКП 1. ч. 1925Асен Щерев Вапцаров 1885 Хасково БКП 4. IX. 1925Ангел Димитров Петев 13. IX. 1912 Хасково БЗНС 7. Х. 1934
G Ангел Грозхов I!. V. 1883 с. Ябълково БЗНС 14. IX. 19247 Ангел Георгиев Бакалов 8. 111. ! 889 с, Горски извор БЗНС 17. VI. f 9:158 Али Ибрямов Алиев 1902 16. J. 19289 Атанас Георгиев (Дъвката) " 1896 Хасково БЗНС 192510 Апостол Стоянов Секлемов 1908 Екидже-Гурция 24. V. 1944

12. Х. 1901 Свиленград
4. Х. 1922 с. Любимец

1908 с. Бодрово
1898 Хасково
!890 с. Спахиево
1892 Харманли
1882 с. Караджалово

Х. I 885 с. Ябълково
27. VIII: 1894 с. Добрич

15. 111. l!I08 Харманли
IX. 1905 Свиленград

rp. Панагюрище
I 887 с. Бодрово

14. VI. 1912 Хасково
27. Х. 187 I с. Стойково

8. Х. 1878 с- Динево
25. Ill. 1873 с. Войводово
22. 11. I 91 З Хасково

с. Войводово
I 889 с. Буково
1905 rp. МаJЭица

24. VI. 1904 Харманли

11
12
13
14
111

16
17
18
19
20
21
22
23
21
2i
26
27
?8
29
30
31
32

33
34

Анастас Христев Алтъпарввков
Атанас Хрнстев Папукчиев
Ангел Иванов Тонев
Бойдю Атанасов Грудев
Благой Петров Димитров
Бо11ю Иванов Бонев
Благой Христозов Колев
Вълчо Павлов Апостолов
Велю Христозов Делчев
Васил Димов Вълчев
Васил Тодоров Талмазов
Велю Тухчиев
Вълко Недев Бучов
Господин Атанасов Шопов
Георги Вълчев Гогов
Господин ж?ков Тенев
Гого Делчев I Iетров (Гугувя)
Гочо Иванов Колев
Георги Радев Митев
Георги Петров Пилашев
Гьорчо Колев Курджиев
Георги Жечев Грозев

Георги Добрев Иванов (Консула) 18. IV. I 884
Георги Иванов Скрижовски 1882

3Б
36
37
38
39
40
41
42

43 Дииигъп Захариев Калинов
44; Добри Йорданов Пипов
4? Димо Т. Стойчев (Кафеджиев)
46 Делчо Демирев Марков
47 Пелчо Иванов Халачев
48 Димнгьр Георгиев Вълчев
49 Дончо Дойчев Лозев

I

50 Дяко Иорданов Георгиев
L-,;;,S1-.+_,,.J?1....1м,11ърКаt1ев Георгиев (Ашика)

r;2 имигър Георгиев Генеджиков
53 Д11иит1,р Лавков (Гайдаря)
S4 Димигър Деспов Куртев
551 Димитър Ду чев Георгиев
56 Димир Димитров Добрев
57 Делчо Колев
58 Лелчо Димитров
БО Димит ьр Николов
60 До6р11 i\lилен Мамулков
61 Дитнър Лозев Генев

I'eoprи Вангелов Тодоров
Георги Димитрс,в Кзрагочеа
Гено Делч?в Радев
Господии Петров Техов (Колев)
J'еоргн Славов Станилон
Господин Иванов Токов
Георги Бойден Марков
Гоч,J Стайков Пенев

bl
69
70
71I!
73
74
7;,
76

F·/>раам •;енбасат Хаим
д·р Емануи.1 Рангелов Иванов
Ешо Ди?ов Делчfв

ЕленУ.о Владев Вьлков
Жс1<о?дшштров Джунджулов
?;<елю Дющв Пануш(в
,.\е.,пжо Д11?:итров Нешев
Жечо Денсfl ?:арафнзиев
Jз,1рш1 !'очен Jlозев
Ззфир Георгиев Зафиров
ИRаН!,а Саави Коленцова \
Ивэн и.,чев Губ,•ров
и? IJ р ,1 Петков
1 ! r,п 1, х, в Ферадов
11 JI, Р. "?в Тенев

6. VIII. 1922
1907

8. IV. 1895

с. Г. Добреоо
с. Скрюково
Драмскоt. Любимец
с. Бодрово
Хасково
с. Сърница
с. Сърница

БКП

БКП
БКП
БЗНС
БЗНС
БЗНС
безпар.
безпар.
РМС
РМС
РМС
·БКП
БКП
БКМС
БКМС

БЗНС

БКП
БКП

БКП
БЗНС

БЗНС
БКП
БКП

БКМС
БЗНС
БКП
БЗНС
БЗНС
БКП
БЗНС
РМС

Лобно
място Иван Минчев Лозев

Ива,н Димитров Костадинов
Иван Тонев Ангелов
Иван Игнатов Жеков
Колю Василев
Кочо Василев
Коста Янчев Колев

и чо Латев Делчев
Киро Иванов Анrов

91 Коста Георгиев Вълчев
О Кирон Георгиев Вълчев
1 , Кочо Господинов Иванев
2 Коста Тодоров Марков
3 Кънчо Иванов Ленов

1912
1898 с. Сми,>ненци
1900 с. Меричлери

1893 Хасково
1898 Хасково

11. 190 I с. Елена
1895 с. Крепост

2. 111. 1896 с. Н. надежда
9. VII. 1898 с. Стойково

1912 Хасково
1'919 Хасково

14. IX. 1921 Хасково
20. IX. 1919 с. Славяново

1887 с. Смирне1щ11
30. Х. 1891 с. Младиново

1919 Свиленград
1912 с. Чермен

Гърцня
с. Добрич
с, Крепост
с. Добрич

fc. Главан
1899 с. Меричлери

1916 София
гр. Бе;жовица

1898 с. Караджалово

1880 с. Тракиец
J 886 Хасково

21. I. 1894 с. Гор. извор
15. XI. 1892 с. Помощник

1900 с. Меричлери
1884 о. Крепост
1904 с. Смирневци
190 I Хасково

16. IV. 1881 с. Узунджово
29. /. 1895 с. Добрич

1887
1919 с. Болярово

София
Соф,ш
Хасково
Хасково
Хасково

Хасково

БКП 26. VIfJ. 1944
РМС 24? V. I 944
безпар. 14. VI. 1925
БКП 26. XII. 1919
БЗНС 9. V. 1925
БКП 1928
БКП 12. 1. 1935
БКП 30. IV. 1925
БЗНС 26. VI. 1923
БКП 1944
РП 23 XII. 1934
БКП 1934
безnаr. 14. VI 1925
безпар. VIII. 1934
БЗНС 21. VII. !9?5
БЗНС 26. XII. 1924

11. IV. 1925
БКП 25. VIII. 1942

11. 111. 1944
21.IV. 19?
30. V, 192

30. VI. 1943

Югославия
Сливенски
балкан

Елхово
Кирчо Митев Желев

Хасково Кузю Латен Кузев
Хасково Коста Ангелов
Хасково Костадин Иванов Запрянов
с. Караджа Любен Делчев Паталов
Хасково '4'?1Ц/J.! Латуu Георги<иJ Грозев
с. Сусам ,Любен Кирилов Пенков
Родопите Митю Ганев Атанасов
с. Сива река 'Милю Георгиев Грозев
Хасково Манол Христонов Делчев

Моис Йосиф Бенбасат
Марrа,рит Атанасов Гогов
Михаил Димов Уюров

7 LV\итю Недилков Павлов
8 Никола Петров Арнаудов
9 Никола Петков Терзиев
Q Никола Вълксэв Пастармов

I Никола Стефанов Атанасов
2 Никола Тръндев Ников
3 Петър Янев Петров
4 Петър Желязков Филипов
5 Петко Димов Пиронков

Петко Генев Кунчев
Петър Мирчев Димитров

Петко Радев Митев

Пеi110 Генев Хасърджиев
Петър Ангелов Димитров

Пе1·ър Недев Гучов
Ради Делчев Митев
Руси Латев К:1'3ев
Стефан Димов Атанасов
Стойко Щерев Боев
Слави Василев Копенцов
Стоян Гогов Музефироа
Стайко Станчев Кабаков
Стайко Георгиев Лайков
Сава Георгиев Вълчев
Станил Филев Пенев
Стефан Пашов Статев
Сталю Георгиев (Япончето)
Тодор Атанасов (GJанксто)
Танчо Танев Станев
Трайко Христе'в Граматиков

Тодор Вел?в Желязков
Тодор Тра'ндафилов Ангелов

одорка Пау11ова Кирева
Те11чо Хубенов Мутафов
Тодор Дим11тров Вълчев
Теню Желев ЧартуковIE;;.4,....,,;-p

Те11ю Стоилов Леков
Tat<O Тодоров Георгиев
Хаим ?ков Бали
Христо Полов Тодоров
Христос Стайков Пенеа

Филю Запрянов Филев
Щсрю Георгиев Щерев

Хасково
с. Стойкооо
с. Войводово
Хасково
Бургас

БКП
БКП
БКП

с. Буково
rp. Мар1ща
с. Първеuец
Пловдивско
с. Пъстроrор
Свиленград

."-..,;.:;;;..-'?..;:+ гр.Дедеагач

БКП 2!. VI. 1925
БКП 26. 11. 1925

РМС
безпар.

БЗНС·
с. Сусам
с. Сърница

дерето между.
Ч-11 11 с. Ценово
Хасковn
Хасково
Сусам

12. 11. 1925
22. V. 1925

23. VI, 1925
9. IX. 1924

I 925 Н. надежда21. VI!. 1925 с. Стойково12. IX. Х2сково
. Х. 1943 х?сково

7. Х. 1943 Хасково
13. 11. 1945 Чехослов.
15. Х. 1925 с. Смир11енци18. 1. 1936 с: Б. По11я11аI. I !J35 Дрипчево23. IX. 1934 Хасково

затвора
ем. в СССР1925

!925
1925
1924

28. IX. ! 923 Дълбо,: дол м-у
4-н If Ценово

24. V. 1944 Спахиево
1925 Кърджа1111

8. V. 1935 с. Ген. Нttкола-
ево, Пповдиваю

1928
! 7. IV. J 925 София
30. IV. ! 9:.!5 Хасково

1925
23. IX. I 923 с. Цеоово

5. V. 1925
1926 Сърбия

23. Ill. 1925 Ловеч
16. XII. 19?3 с. Уэун.ц29. II. 1925 с. liавъсе

16. I. 1928 X-no затв ра
7. IV. I 943 Хасково

50
51
52
53

'.

?:
56

Янко Ива11ов Павлов
Георги Иванов Таков Йорсав
Георги Георгиев Таков
Жаl{ Моис Бенбасат
Петю Жеков Несторов
Владимир Николов Спасов
Тодин Йорда11Jв Желязков

Забележна: С•1исъка на загиналите в антифашистката борба от Хасковски окръг е изrо евнавн друг I уоит I антифашисти, които не са вк?ючени в настоящия списък,

I 897 с. Бял извор
XI. 1919 с. Домус дере

14. VII. 1922 София

1896 с. Малево
18. VI. 1898 с. Оряхово

1885 с. Sодрово
1902 с. Бодрово

-Хасково
1900 Хасково
188 I Стамболийски

9. IX. 1896 Узунджово
J 888 с. Н. надежда

20. V. 1906 Стойково
3. VII. 1895 Стойково
12. 11. 1915 Хасково

1920 Лъдже Кьой
1921 Ездач

Чирпа!iско
1919 Брястово

2. 111. 1900 Бол. извор
Харманли

19:18 Бодрово
5. V. I 912 Хасково

28. 11. 1906 MtrnenoJ
22. IX. ! 911 Харманли( 7. Х. 1900 с. Светлина

21. 1. 1903 с. Малево
5. VII. 18S9 с. Криво поле

1910 Пловдив
13. х.· 1914 Харманли

1907 Свиленград
Главан

2. IX. J 908 Николово
191 О Хасково

9. 111. 1911 Черна гора
Чирпанско

I З. 11. 1913 Св11.11евrрад
Белица

18. 11. 1886 Гарваново 1

7. IX. 1898 с. Елена
21. XI. 1911 с. Гор. извор

1883 Марица
I О. III. 1921 Ени Кьой

Гърция
11. 11. I 879 Меричлери

1873 Меричлери
6. V. 1918 с. Кара-клисе

Гърция
J 889 Бодрово

7; VI. 1897 Войводово
1905 Бол. извор
1890 Хасково
I 898 Хасково
1885 Хасково
1870 Хасково

1. I. I 889 Хас1<0во
с. Елена

2. III. 1902 Стойково
19. Х. 1920 Брястово,

1907 /{араджалово
I 898 Сталева

( 1882) 1888 Хасково
1881 Хасково
1899 Батилъка

Солунско
1911 Гарваново
1901 с. Светлина

3. VI. 1924 с. Въrларово
17. Х. 1922 с. Гор. извор

1910 с.Караджарово
28. IV. 1886 с. Тене1ю
12. IX. I 879 Маричлери

Елена
1909 София
I 896 с. Малево
I 896 Меричлери

19!Ю с. Филево
Казан Кьой
Турция

1884 Чирпан
1859 Манастир
1896 Манастир

12. VII. 1924 Хасково
Войводово
Кърджалw

1920 с. Медникарово

БКП
БКП
РМС

БЗНС
БКП
бtзпар.

с. Сусам
Харман.1
с. Д. ме
Тръвск

с. Малев
Харманли

23. VJ. 1925
10. VI. 1943
12. v. 1944

1934
25. VII. I 925
14. VI. 1925
23. VI. 1925

1934
1925

9. 'v. 1925
9. v. 1925

192
21. VII. 1925

12. V. 1918
17. !. 1943

24. V. 1944
7. JV. 1943

с. СJ•сам
Хасково
Юrослав
Хасково .

Бапоклъ .1.ер

П-u след п
ct Стоllко
фронта
Хасково
Хасково
Хасково

БКП
БЗНС
БЗНС
БЗНС
БЗНС
беэпар.
безпар.
БКП
ссм
РМС

РМС 3. VII. 1944 Хасково
БКП 23. VI. 1925 с. Сусам
РМС 28. /. 1935 Харманли
РМС 3. IX, 19.44 Ноеаково
безпliр. 28. VIJI. 1934 Хасково
БК , . f;:-·Jci.?z-?,_,,.c,,,,.... •
БКП 11. IX. 1935 с. Николов
БКП 23. VI. 1925 с. Сусам
БКП 8. 111. 1925 Баш,,ъ цере
БКП 26. XII. 1924 с. Войводов
БКП 24. V. 1944 с. Спахиево
РМС 28. 1. 1935 Харманn11
РП 23. XII. 1934 Сива река
БКП 1931 Главан
БКП 2. IX. 1935 Николово
БКП 2. VII. 1945 Пловдив

БКП
РМС

18. 111. I 935 Хасково
15. V. 1935 Марица

ем?прамт • СССР„ там умwро • 193121. IV. 1925 Софня
.23. VI. I 923 с. Сусвм
22. 11. 1944 с. Царево
6. IX. 1926 Марица
7. Х. 1943 Кърджали

БЗНС
БЗНС
БКП
БКП
РМС

БКП

БКП
РМС

28. IX. I 923 д,.•бок Aon, меж
ду Чноnам к

Цeuouo
23. IX. 1923 с. Ценово
18. VII. 1944 София

безпар. 14. VI. 1925 Бодрово
БКП 15. IX. 1925 Ихтиманско

24. VI. 1925 Славяново
БКП V. 1925 София
БКП V. 1925 София
БЗНС 23. V. 1925 Ловеч
БЗНС 23. V. 1925 Хасково
БКП JO. VII. 1935 Скобелево
.БКП; 16. VIII. 1925 Харманли
безпар. 111. VII. 1925 с. Сто?ов
РМС 3. V. 1944 Хасково
БКП I?- 1. 1923 КараАжалов
БКП IX. 1923 Първомай
БКП V. 1925 София
БКП V. 1925 София
БКП 28. VIII. 1934 Хасково

БКМС
БЗНСРМС
РМС
БКП
БКП
БКП

БКП
БЗНС
БКП

РМС

БКП
БКП

25. Х. 1934 Хасково
8. VI. l924 Клокотиица
7. IV. 1943 Хасково
7. Х. 1943 Хасково

VII. 1944 р. Марица
1925 Те11ево

24. IX. 1923 гара Чирпа
V. 1925

24. V · 1944 Спахиево
192З Хасково?8. IX. 1924 дъ•б•• д"" "•*д

Чи rn111 н Цено•о

6. VII. 1944 Комуниrа

1936 РоАкоое ноrнле
20. VJ. I Q25 нраА с. Любнне
17. XII. ! 925 Хасково
17. XII. 1925 Хасково
23. V. 1944 Хасково

1925
1925 Софня
1942 София

РМС

БКП

Окръжен партиен архив и Окр. народен музей-Хасково. Умоляват се читателите да посочат, ако п


