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"брой е.1.ипствен Цена 1 лев Издава kоr>штетХасково, 13 май 1960 г.

Точно превя сто години, когато българският народ
още изнемогваше под тежкото отоманско иго, в 11аш11я
град бе открито първотс класно учиянще, Създадено о
навечерието на нашета освобожценне, то възпитава rtлa·
дежта в здрав български дух, nопулярнзнра нашата
кн"жнкна и прекрасна родна реч, става истинско огнн-
ще за просвета, култура и народи, пробуждане. Години
наред дава на града и околностите просветни кадри.
Години наред то сее в умовете и сърцата на яяавите
11011олення знания, любов към труда, народа 11 Родината.

Първ111е учители I първото 1шасно училище в Хас-
ково са все смелп революционери и патриоти. Изпълне-
ни с чиста любов към народа, те започват своето . го-
лямо просветно яеяо 1<а10 пламенни защитници на бъл·
гарекня език и книжнина и храбри борци против гръ-
команите.

В ранните години на разпрост ранение на ссцва-
листнческите иден, отнача:ло самотно, кате звезди вран-
на вечер, се появяват и първите младежки просветни
иарнсически кръжоци в нласното училище.

Но те скере, като звездите, заблестяват 110·11рки и
мноrоброii11и из цяявте училище, из целия град. В тях
с, изучава вевикеге учение на раёетническата класа -
карвсиавът, извават се ученнческн ръ1101111сни социаяв-
етическа вестници. Всичко това зове учащите се 11а бор·
ба против каввтапнвва, Те заедно със свонте nо:rолемн
братя-работници, селяни, аанаягчнв и други, се борят
за 1емонратичееки права II свобоци на ёьлгарския нв-
род, протестират нротив реакционната пресветна 11ол11-
тика на правителството, искат освобождаване на бедни-
те ученици от училнщки такси, прекратяване врес-
тнте на ороrреснвннте ученици ..•

· Хиляди младежи и девойкв преминаха през учили-
щетё-втовегнин. Тук десетки и стотици от тях получиха
здрава эака11ка, ревовюниоане вьшвтание и несломим
.11ух II борбата за справедлнв-1Иивот. Особено бурен е
реюяюциевннят кипеж сред учащите се в гииназвята в
перио.-а на настъпването на фашизма в нашата страна.
Чё това не lie едно аевьркнестне увлечение, показа Вто-
рата свегввна воilна, когато настъпи време · за ширит
бой с фашистките врагове. Цялата тази прогресивна
младеж бе1эа1етно се включи в борбата по села в гра-
.101e, по дол11ни и балнани.

В онез• бурни rодини, изпълнени с кипящ реве-
люцноuен устрем, зрееше идейно н се закаляваше едно
?rелязно поколение, За1Lалено от свегяата са вяра II по-
бедата иа веянквте пролетарско .1.ело.

По революционна дейност I-то класно училище,
прераснало в своето стогодишно съществувание в гимна-
зия, заема едно от първите иеста в страната. В него
се възпитаха и раёегвха такива млади герои, брулени
от жестоките удари на бесн11и фашизъм, ньято вавинаги
ще останат гордост на хасковската гняназня и младеж-
кото комунистическо движение. Техните високи лични
начества. гвляиа начетеност, оОаяннето, което излъчва-
ха, ёяха мощна притегателна снла къв движението, на
к11е10 бяха 110caer11J111 11 ум, 11 сили, и младост, и живот.

Ед1111 от тях попаднаха в ръцете на пояицмяга и
макар измивани, не издадоха нищо, оставайнн верни на
Партияга. Други станаха пвр гизани II нелегални цейци.,
Оцtле11111е от тях днес са 11а отговорни ръководни нос·
шве 11 ·работят за ие-скорсшнего иоетронване на кому-
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Топор Запрянов е роден на
25. 11. 1816 година в село Гор-
ски извор (Кору-чешме) Хвсков-
СН(). Син на не твърде заможни
ролители, той ивласпва в родно-
то с11 село. след което носгъп-
ва в килийното училише в Хас-
ково. Първите му учители били
Станчо Кожухарf"Jн и иеромонах
Атанас '1011.,кон. Пора аи голя-
мото му ж-ла-
ние да се учн,
родч гелите му
го иэ1ратили в
българското учи
лище • Кирил и
и М е тоднй" в
Пловдив. Учили-

' щета било ръ-
ководево от из-
вестния учител
Константин Ге-
ров, брат на

11

Найден Геров.
Това са годя-

ннте на разгоре-
щената църков-
но - на цнонална
борба, когато в
Пловдив бил на-
значен гръцкият
вяадика Хрнсан,
голям враг на
българите, а в Хасково пада
убит учителят Атанас Чолаков-
виден борец срещу Г!]ЪЦКОТО
духовенство. След като завър-
шва образованието си в Плов-
див, през 1856 година заминава
.-а следва в Москва заедно с
учителя си Константин Геров.
Поради липса 'вв средства Хас-
ковската община поела издръж·
ката му със задължение след
завършване обраэовавиетс си
да учителствува в Хасково. То-
ва се потвърждава от писмата
на двамата братя Константин н
Найден Герови,

На път за Москва те мина·
ват през Виена и Петербург и
във втората половина на сеп-
тември 1856 година пристигат в
Москва. Тъй като парите, из-
пращани от Хасково, се бавели
по цели месеци, Запрянов се
принуждавал да вземе пари в
ваем от Сава Филаретов и Ге-
ров. Изглежда че от някои
хасковци иыале спънки и не-
доволство. че се давали много
пари за издръжка 11а техния пи-
томец и затова Ковставтив Ге-
ров пише 11а брат си Найден
Геров, че •Тодор върви доёре-.
В Москва той попаднал сред
видни българи, като се сбли-
жил с Миладинов-бележит бо-
рец срещу гръцкото духовен·
ство. Под влияние на тая сре-
да Запрянов се оформил като
бъдещ революционер. През юни
1860 година Запрянов навестя-
ва своите благодетели, че ще
се прибере в отечеството си.
Наскоро, през Цариград той при·

стига в Хасково и бива вавва-
чен за главен 7чител. Тогава
именно той изпъква като голям
организатор, общественик и ис-
тински народен учител. В 1860
година Запрянов урежда цър-
вото класно училище като за
пръв път в Хасково въвежда
изучаването на руски еанк. Не.
говото учнтелствуваве в Хаско.

11<1 представлява
коренен прелом
в учебното де·
ло. По негова
И Н И Ц И а ТИВI В
града се откри-
ва първото чи-
талище .Заря".
Доколко той е
бил предприем-
чив и горещ ро-
долюбец, може
да се съяи от
факта, че през
негово време би·
ли изгонени от
черквата и учи-
лищата гръко-
маяите. По вся-
ка вероятност а
Хасково е ра-
ботил де края
на април 1864

година, след което заминава за
Румъния. През август J 867 го-
дина Гюргевската община из-
пратила Тодор Запрянов като
свой представител в сръбскава
скупщина. След завръщането
му от там пак учителствувал
на старото си място в Браила.

Когато започнала Руско-тур,
ската война·-1877 година, Тодор
Запрянов постъпил като пре-
водчик в руската армия. След
Освобождението остввал да жи-
вее в Хасково, където бил наа-
начен за председател на Хас-
ковекия административен съвет.

Рабетейки неуморно, Запря-
нов заболява тежко и в 1879
година умира, като оставя же-
11а с 2 дъщери. Тъй като 11е

бил от Хасково, според тога-
вашните обичаи пришелците
трябвало да се погребват от·
делно, затова бил погребан в
Иланмахленскнте гробища, кои-
то по това време се изместили
зад Станчокостовата чука,

Такъв е бил според вапаве-
11111 е свевения животът на чо-
века, който през 1860 година
раздрусал заспалите от едва
страна и гуэввге съвести-от
друга страна в Хасковв, С1,с
своя борчески дух II смели кнн-
циативи, прокарвани веоткяон-
110, той сложил началото на но-
ва епоха в града. Неговият при-
мер показал на хасковци пътя,

·по който трябвало да се нвве-
де борбата на добър край. И
този пример не оставал бе:s
последствие.

Едно -столетие във вярна служба на народа
Наша гордост

Президиумът на Народното събра·
ние с указ № 206 по случай I 00 1·0·

ннстическоте общес1 во, в имете на което се включваха дшш от първото чествуване на 24
мalt- Деня на бъЛРарсната просве·

нgноrа в Оорбата. та II култура и на ст1вянс1tата пнсме-
Примерът на тези младежи тр?6ва да въодушевя· ност, награждава с орден „Ннрил 11

ва днешната млав.енr, имената на загиналите трябва да Методиn·· - 11 степен Първо средно
б училище ,.Петно Каравелов'' в rp.ъдат внна1·u пред нас, да 1111 вдъхновяват за II о • н Хас?юво. Съществувало е ,rато ,ш?ш1t-
ус11ехн. 1ю ?·чит1щс още през XVIII вен. В

Още I наli-ранннте rодинн на борбата· цротнв фа- него Левс1<и е основал таен рево1110·
шизма загинаха пламенни борци-възшпаннцн на rми- ц11онР.н номитет, начело с у•1ителя

с • щ А
П. ьер1<овс1ш.11аз11ята: то11ко ерео, танас Раllчев, Тодор Атанасов l,ато преподавате?,и в I срепно

(Санкето}, Петър Янев, Асен Вапцаров, Никола Арнаудов смесено училище са наградени з&
11 много други свидни чеда на нашия отруден народ.

I

безупре•1на работа и редонно прослу·
В разцвета на своята младост в зората на на· жени JO годю111 след 9. IX. 1944 1·од.

.. • с:1ед1111те учители:
шата свобода, в открит бои с враrа дацоха живота си 1. Димо Вангелов Христов - с ор-
лю6н11цнте на учащата се младеж от хас?овската rим· ден за граждансна заслуга.
назня: загина Ива11 Pali1100, падна в бой с враговете лю· 2. Захарн ДнмttТt)ОВ джr,нджупов
Оимата и вдъхновена девойка Тодорка llаунова разстре-

- с .орде11 ,.Нllрнл 11 1\lетоднl! I сте·
' 11("}-1.

лянн бяха в казармата обнчан1те от вснчнн мла.11.ежи з. l\lu,·дa Петрова Сталева - от·
Димитър Нанев (Ашика) и Тенчо Хубе11011, не излезе от л11ч11111<, медал за трудово отлнчие н
участъка и 11ренрасният щ1адеж l{ирчо Митев. оr>ден „Н11р11.11 11 Методнй" 11 сте-

Г ? 11е11.011яма е люuовта, която такт в сър11ата си IЪЭ· ,1. цр,ша Стотюна Козарова -
питан1щите на учнлншето към споите прогресивни учи· медал за тр?·доnо отш1ч11е II орден
тел11. Десетнлетинта не са 11оглн да изтрият тази любов. ,.Нирнл II Метод111\" - III степен.

Днес нашата гнм11азня 011ределена от ?,иналата го- 5. Недnзша Ни?<о11ова Овчарова -
' меда11 за трудово отли•1не II орден

дина эа политехническа, с чест взема учас111е във ве·
.. Ннрнл II Методий" - 111 степен.

1ш11ото дедо за изграждането на соцнадюма м наша11 I 6. Елена Панайотова Въчева
страна, като ежеrод110 дава 11а народн1110 стопанство медал за трудово отлнчне.

б б , 7. Евгения Борисова Сулева
и висшите уче 11и н11сп1тутн до ре подготвени младежи медал за трудово отличне.
11 девойки. 8. Paltнa Славчева Дасналова

llедаrогическ11ят колектnu раз1ива трескава дell- похвnлен отзнn.
ност за свързване на учението с прантииата с uроаз- За от1111•1е11 успех II пр1шср110 пове-

, де1111е 11 а1<т11в1,а деn11ост в Номсомол-
водството, за да могат учениц11те след свършване на сната орrаннзаr?нn са на1·раде1ш със
училище да се вкл?о?ат 110-лесно на работа въ1 фабри- златни II сребърни меда1ш следните
'нпто, заводите, строителните обе111н, селското стоnа11- шшусю1нцн:
ство - там където се произвеждат материалните 6лага. Злат1rа Ива11011а Намбурова

з.аатен ,1едап през 1954 1·од.
Училището въэпнтаоа младежи-строители на на· Бнлнна Ннрнмва Петрова

шио нов живот. Те работят и побеждават по безкраll· златен )ieдai, през 1954 ron .
ннте 11олета на Родмната, в дъ11боните подземия на ми- Венкослав Борисов Овчаров _ със
ннте, в огромните цехове на заводите, където ден н нощ сребьрен медал нрез 1954 rод.
боботят машините, сред бялата чистота на лаОораторнн· Грозданна Маринова въ,н,nа - с:ъс
те, където творческата им мисъл разкрива чудесата на сребърен ?,еда.1 през 1951 ?·ад.
утрешния щедър и изобилен ден. Маргарита Георгиева Ятюна -

Годините вървят-безо1111реи е по6ещ1нят ход ,.,,i..' със среб?рсн ,1едал през 1955 1·<щ.

устремения към 11омунизъы народ. При.11uнжването ни Елвсавета д,тнтрова Мутафова -
напред нъм комунизма зависи много от това, донол110 р1штен медал през 1956 ,·од.
н как нашата младеж ще усвоява съвремен11nте знания, I Васнлна Димвтрова Мишнова
донелно предано и вярно ще вър8н под знамето 1а fЪС сребърен меда:1 през 1957 год.
мар11сизма-11е"нинизма. Днес за нея не е така труаио да Гсор1·н Христов Георгиев - със
на11рав11 това, както· беще то преди за комсомолците. Те ?ребърсн медал nрез 1957 1·од.

трябваше да учат при недоимък м лишения, да rладуват Геор,·11 llстков Стамоu
и да заплащат често своята жажда за знания с це- tJJебър<'н щща.? 11рсз J 957 год.
ката на здравето си. Те трябваше да носят знамето fla on,·" Николова му р те в а - с,,с
ll"dp1tcизмa под обстрела на 8раrовt:те. lptGъpeн медал през ! 958 l'Од.

Колко много дължи нашата комсомолска младеж Темнда Борнсоnа Д11.1111троnа
на своите предшестве11ицн, колко много трябва да pa- I сребърен ,1еда11 през 1958 rод.
боти и да уч11, да се учи и да работи, за да продължи

I

reopr11 Асенов П1111ашев
н 'доведе до 1106еде н нра/1 започнатото дело! златен ,1сда;1 през 1 959 ron.

Няма съмнение, че нашата гимназия, моято„ е въз· Вес.:.11111а Василева Въ•1сnа съ,·

1
11111 ала такиоа смели герои, конто не пожалиха и живо-, златен медал през 1959 гад.
та си за свободата, н през второто столетие, в което тя Радна Щерева rеоргиева - със ·

вече навлиза, ще uъзпитава смели н предани строители златен ?,сдал 11рез 1 959 гад.
Iна комунизма! Янчо ГЕОРГИЕВ ' Те са 1·орд11ст за нас и пример за- първи се'SРетар на Окр. к·т на БЮI I подражание!

със

съе

Iсъс
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Лишеи от възмож11осттц_.да работи в Хаско-
во, МарК<эв у?ителст8ува в Плевен, Русе • АР· гра,
дове.

До I 872 годи11а nо-бележитн учнтепи в к„ас·
11ото училище са били Йорда11 Ненов 1f Димитър

?'ст?новено е, че едни от най-добрите учите· убит на 1. IV. 1851 год. по внушение на хасков- Т. Душанов. През тяхното учителствуване класо·
За развоя на учебното дело в Хасково има„л,Г1! уредници 111 взаимното училище бил Araнacиii сккя чорбаджия хаджи Ставри.•

· вете иамалми ua три.
много оскъдни сведения. Известно е, че до 1843 Чолаков, виден учител и обществен деец, поканен През 1852 година в Хасково имало мъжко За 1872-73 учебна година имаме по-падроб·
година I Хасково е имало килийно учnлище, 11е в за учител а Хасково през !851 ro,11., 'к.дето изп-.л- учиJ1ище с 200 ученици 11 ,11;евическо с 50 уче11ич1,и. ни сведения благодарение 11а запазе11ите иротоколн
същата година то е било изместено от взаимното нявал Длъжността проповедник и черковен певец. \Тогава се спожило началото на к„асовете с тъй 11а учителския съвет през тази година. Спъикх учеб
училище. В,аимио-учителният (Бел-ланкастерският), Роден в Дупница, той още на младини оти· 'наречените .чинове•, според които се разделяли нота дело е срещало от страна на някои учнтелк
метод споиоrнал много да се увеличи броят на1 шъл в св. Гора, след това се учил в Копривщица учениnите ха отделни класове. поради тяхната нередовност или от стр11ва на власт
учениците. Тогава се въвели някои нови уче.?ни н Пловдив, а завършил образованието си в Руси11, ?ласRо училище в сегашния смисъл на дума- та. Освен по инте11зив11ото развитие • добрата
пред&?ети, като елементарна аритметика и др. в Херсонската духовна семинария. Същият бил та за пръв път се открило в Хаск.ово през 1860 уредба на училищата през тая година, т11 е аабе-

година.То се поыещавало в двора ва черквата·,,св. лежителна още по обществено-политическата дей-
Богородица".Пръв учител в класното училище бил ност на учителите. През тази година е станало
Тодор Запрянов. . 11два11ето 1111 Васил Левски в Хасково, в резу11тат

Скоро училището се развило с три класа, но на което в Хасково се основал таен р'еволюцио11е111
после останали само д11а класа. комитет, душата 11а който били учителите. Почти

Какво ·е билg състоянието 11а учебното дело вснка неделя в салона на централното у<1илище или
·t в Хасково по това вреко се вижда от една допие- в читалище ,Заря• учителите са изнасяли сказки
I ка. напеqатаиа във вестник • Турция·· брой 45 от с .прос11е1·ителен или обществен характер•.

29. v. 1865 година.\ През тази гоцина II Хасково no н11ицнатива
.В Хасково има 4 учнпища: едно ,градско на учинлите се турило началото на едно женскg

1 (ново), ;\руга в Овчарската М,!!Хала, още едkо де- друже?тво.
вическо и друrо_ \ръкоманско.[]осле?ното е остана- 1 огава учи,,ищеrо било IV то класно. В него
110 с 111:т ученик? и дреыt и скоро ще заспи.• учителствувал? 11ет·ьр Берковски, завършил гим·

След Тодор Запря11ов за учители били назна- наэия н Праrв, Мнрчо По11ов, Стоя11 Заимов -и З.
ченн отче Хрисант и Захария Хрисrодоров. Бояджиев. flървитетрима били едни от най-дейиите

13 1865 година мъжкото училище било пре- членове 11а революцио1111ия комкtет.
местено в 11остµоекзта аа ц?:лта сграда .Централ- В Хасково С1·оян Заиыов бил известе11 под
110 у"илище•, а девическото останало в двора на името „Звукаря", понеже за пръв п·ьт въвел обу·
,1еркваirа „Св. Боrородица".11 чението по звучната метода. ·

В началото на учебната 1866-67 годниа хас- !lo силата на Сn11стефа11ския договор от Днар-
ковцн покашtлн за класен учител в мъжкотq учи- бекир се върнали or заточение учителнт1:-револю·
лище н?стор Марков, който се учил при извtстння цнонери М11рчо Попов, 1 lетър Берковски и др. 311

j)'ЧИ rел Йоаним Груев в Пловдив и 3авършил обра- кмет на Хасково бил избран Пет ьр uерко11ск11.
аованието с11 в 1866 година. Мирчо Попt)в станал учит11л в хасковското трнклас-

Като учител в Хасково се ползувал с голяма но учил11ще. Тогава в града имало 3 основни _у„и-
почнт и уважение на гражданите. По значение за- лнща и ед110 класно. Учиr?лите в тях б!-_!лн с тре-
11равнл11ия развой 11а :учебното дело в Хасково Не· токласно образование, повечето практици.
стар Марков заема ?дно от първwге места. С не- Uт 1878 година до 1881 година училището
rовото дохождане училището се развило в IV-тo било третокласно, а or 1882-1884 година-IV-то
класно. Поради интригите на хаджк Ставри, най- класно. В развитието ек по-нататък то достигнало
изт-.кнатият .ГР'i>КОманпн в Хасково, Нестор Марков до V·то к11асно nрез учебната 1888-88 го.-.
е r•QJlliCB, арест111• и er1eae1 • П11111яив. <; /IC,11.Ba 111 б с,р

В пър11ата половина 11а миналото столетие на
мвого места из Българин са били създадени така
наречените килийни училища. От тях по-късно се
раз1нват взаимно-учинлните и звучните училища,
конто носят името от мето.-а ва преподаването в,
тях.

Сто години от първото класно училище
(Историчесkа справка от 1860-1960 година)

.. ------.-....-,.,..
'У

Новата сграда на гимназията

в Хасково



УЧИЛИШЕТО В СПОМЕНИТЕ НА СВОИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ
Вдъхновяващ пример

Стоян МНХАЙЛОВ

далечно, което ни эаобикаляше.•Централен комунистически уче- \ ският куршум и всенародиото пре- Всичко извън нашата организация
Спорехме по улиците, в градина- нически комитет". Комитета наре- · зревие. Заклех eel" и нашето дело беше дребно II ни-
та, в училището, спорехме помеж- кохме „централен", защото бяхме Тази клетва положихме и пе- шожно, всяка опасност беше смеш-
ду си, с учители, с всеки, който обладани от честолюбивата идея тимата основатели на нелегалната на и противна, а сърцата ни неу-
можеше да излезе насреща. р.а изградим много такива камите· организация, целувахме един пие- държимо закопняха за в е п и к

о" Но ние не бятме хамлетовци. Кри-, ти както в хасковската гимназия, толет, с който не помня как се подвиг.оърна ли се назад и хвърля ' над това мрачно време, Нов по·

I

" "
rюrлсд ПЕ> наминалия път, не виж· дем и нови борби се надигаха и

аатият порив на душите ни не из- така и по другите гимназии в стра- бяхме сдобили. После отворихме На другия ден след създава-
Ааи ввщо по-светло, по-хубаво от често като пролетна буря се из-

стиваше в споровете; книгите и .ната, а нашият комитет трябваше прозореца, гръмнахме с пистолета, нето на комитета, при започването
събеседванията не утоляваха жаж- /да играе ролята на централен ръ- като с това дадохме израз на на- на учебните занятия, когато тряб-rедвввте, прекарани в Хасковска- вивахв гвевни протестни и масови дата ма сърцата ни. Hue се стре- ковсдящ орган, Целта, която си бта гнмвавяя. Спомня пи си за I стачни на хасковските тютюнора- I" " шата гордост и възторг от вапоч- ваше да се чете молитва, о ладан

TIii ду I М б й
мяхие към по-материализиран из- поставихме, беше подготовка на натото дело. от такива чувства, видя ми се

, шата ми замира от . вълне- ботници. алкото клу че кра ре- раз на нашия духовен кипеж към Jне пред вещо отдавна минало,
I
ката на новосъздадената работни- въплъщаване ва думите в 'дела.

въоръжено въстание, на револю- Ние съставихме и устав 'на ор- смешно и недостойно да участву-
11О скъпо, без което струна ми се ческа партия събуди посърналнте И 1928 (

ция за събарянето на капиталисти- ганивацията, който беше приет вам и аз в молитвата. Изправен' · към края на година но • н стоях с предизвиеякаш целнят живот се ивправва надежди а Новини" Работни- ) 1
ческия строи и установяването на точка по точка на следующото за· на своя чи , аз •

от СЪ"'ЬР К
' "Е 'и "

М
'кога точно, не мога да си спомня I комунистическо общество Подго- седание. В него се-посочваше цел- кателно вдигната глава, без да се

,.. жание. олко пориви, ческо дело", • динство и „ ла- 6 А
· '

каК8а чистота и идеализъм, какво дежка искра" се предаваха от ръ- съ рахме. се пет души: нгел товката на въоръженото въста- та, задачите, средствата, а така , кръстя. Учителят не снемаше пог-
тоnло вругарство и всеотцайвост, ка на ръка " словото на Партията Урумов, Желю Техов, Янчо Геор- ние трябваше да се извършва ка също се определяха и наказания- лед от предизвикателната ии фи-
:111 които те е страх да ввговорнш, попиваше в душите ва хората ка-

I

гиев Тодоров, Гиню Чилингиров и то се укрепва организацията и се та на провинилите се. с малко rypa и 110 лицето му се четеше
,ащото вваеш, че ни с думи се то живителма влага в сушева пишещият тези редове. Събрахме I приемат в нея най-честните II буд- иэключениё, уставът беше препис не молитвено смирение, а яд и
предава, 1111 с перо се описва крв- вемя I

се в дома на Аягел Урумов, бли-, ни младежи, като се въоръжава· от проектоустава на Левски за на· озлобление. След свършване на

1:QТата и величието на тези хвър- Всичко това резонираше в на- во до старата сграда иа гимназия- ме, като провеждаме активна про- циоиалнореволюционната органи- молитвата той ме запита нервно:
?оuт11 години. шите души като камбанен звън и I та. Целта на нашето събиране.бе-1 паганда на нашите идеи, като pas- зация.

. - Костов, ти какъв си?
С хасковската гимназия ни I даваше криле на нашия неудър- ше да обсъдим и поставим нача- гаряме класовата борба сред уча· Цялата работа от марксистко· Бъагарив съм-отговорих аз,

111,р11111периодът от 1928 до края,
1
жим младежки порив. •

лото на непдеrална ученическа 0Р: щата се младеж и най-после чрез ленинско гледище представлява- като се правех, Ч<' не разбирам• 1932 година. Това са годините. Мъчно може да се предаде идеи- ганиаация. 0 тогава ние невед извършваве на терористични ак- ше едно недоносче II в идейно, и въпроса, а душата ми ликуваше,
IIОМт• вашнят народ направя мо. нияв кипеж на учащите се в гим- ааж бяхме третирали този въпрос, тове по отношение на проявени на- в организационно отношение. В че моята демонстрация е сполу-
гь?а снага от пепелищата и по. вазията по това време. Увличаше той беше узрял в нашето съана- родни притеснители. С тайно гла- нашето начинание имаше твърде чила и се радвах на предстояще
rрома ва 1925 ГОАИна в нов по. ни Шипер със своя страстен зов ние и сега трябваше да пристъ- суване се избра секретар на ко- голяма наивяест, аезрелост II си- то сблъскване с учителя .

.-ем 11 нови борби, когато плачът за свобода, декламирахме Петъо-1 пкм към неговото практическо митета- за такъв бях избран аз. лен вароднически уклон. Невави- Аэ знам, че си българин, но
и воплите no разстреляните, избе- фи, наизустявахме „Что делать" разрешение. Всички положихме влетва. Клет- симо от всичко това обаче, съэ- 110 всронзноведание какъв си? За-
севнте и бtsследво изчезналите от Чернишевскн, пред величието Дълго ние обмисляхме и спо- вата, която колективно съчинихме, даването на ,1<емитетам изигра що не се кръстиш> Ти турчив ли
saПQ11111 да се замества от бодра- на Спартак се прекланяхме, пеех· рехме: какви организационни фор доколкото днес мога да си спом- крупна роля за по-нататъшната си, евреин лн си?
та Р••олюционна песен. Младеж- ме песента на Стенна Равин, със ми да приемем, какви цели и за ня, имаше приблизително следния революционна яейпосг в гимна- -- По документи съм иаточно-
Tl, тааи кряввта младеж и особе- Смирненски лягахме и ставахме, дачи да си поставим, с какви на текст: зияга. православен - започнах аз, като
•• уuщата се, е в първите рею- но Ботев 11 Левски бяха наши ку- чини и средства да решаваме ПО· ..Заклевам се в името на Бо- Коиитетът е п ьрвага органи- се стараех да бъда спокоен, а
u. И как може да 6ъде Аруrояче? мири наше 1наме и вдъхнове11ие. ставените задачи. Трябва да до- тев, •1е ще служа честно II пре- зирана нелеrаю1а дейност н пш- сърцет? мн лудо играеше пред
Тежко и горко на такава младеж, Нар?чахме се комунисти, но марк- бавн, че по това време ние нямах- дано на делото на революцията, назията след погрома на 1925 го- този пръв нубличен двубоli, от
кеято не • била в първите реда- сизма още слабо познавахме. И ме никаква връзка с партийна, ще изпълнявам най-точно и беэ- дина. Неговото създаване повдиr- който като че ли се решаваш? съя·
1е-т11 младост не познава. спорt>хме, спорехме по всички в1оп- ипи комсомолска о р r а низ а ц ия! прекословно устава и решенинта, на неммоверно много нашето соб-

Нне бяхме под хипнозата на роси-по философията на Шопен- Всичко, което вършехме, беше по на ЦКУК, ще пазя свято ревото-' ствено самечувстви?. Само който
rеро11чвнте борби от 1924-25 го- хауер" Ницше, по учението на наши подбуди, .инициатива и съ- ционната тайна. Ако изменяната- не е иэпитаал възторга от опия-
.1.111и, 11 които геройската t!мърт Тоnстой, по любовУа, по религия- вещания. В края на краищата ние зи ?<летва или стана BOJi$H или не- вението от такава работа в тази• хиляди 1111родни синове свете- та, по политиката, по образовател·1-.динодушво решихме да съэда· волен издайник на великото дело, възраст, той не знае какво значи
use като чуден романтичен орео11 вата система-по всич?оо блиако и деw комитет, който нарекохме I нека възмездия ми бъдат другар- 1

да 'lувствуваш морето до коляно

„Сто години kласно
училище"

Стр, ::1



възпитаници
I ?х????а ?и?н?з?:??ил
от 1934 до 1937 година в VI, VII
и Vil! клас.

Първите ми впечатления като
ученик в хасковската гимназия
бяха, че докато в харманлийската
гимназия прогресивното учениче-
ство беше организирано в стено-
графското дружество, то в хас-
ковската гимназия прогресивнит-
ученици работеха във въздържа-
телното дружество .Мощен вов",

I

В годините на реакцията н фа-
шизма прогресивните ученически
дружества, в това число и въз·
държателного, изиграха важна
роля във възпитанието на мла-
дежта.

На събранията на въздържател-
ното дружество се изнасяха док-
лади не само против пиянството
и пушенето, но и пламенни таки-
ва против подготовката на войни
и ва прогреса на науката.

От трибуната на въвдържатея-
ното дружество се провеждаше
легалната форма на агитация на
РМС u Комсомола.

аод. Когато се изкачвах по стъл: Спомням си, че по случай Де-
бите на инспекцията на полицията- ня на трезвеността, ако се не лъ-
дойде ми на ум, че имам нещо жа - 7 април 1937 rод., въздър-
писано

__
за Фазлъ чауш-старши жателното дружество организира

полицаи, известен със своята же- гояяма манифестация със сини
сгокост при разправата си с ра- знамена и голямо тържествен,
ботничеството в града ни. Бях пи- събрание в салона на кино .Одеон".
сал пародия по Вазовото стиха- За това, че тържествевого събра-
творение „Дивни Крали Марко _ ние не беше открито с х и м в а
всеславянска слава:'. Доколкото .Шуми Марица", а с този на трез-
си спомням, тя гласеше така: веността, като председател ва дру-

,.Дивни Фазлъ чауш _ жеството имах много неприят-
всеблекарска слвва=- вести от страна на директора, да-

на реакцията дива-създание же за известно време на дружест·
мъгляво. вота беше забранено да провежда

По кои гнмвааии, площади, каквато и да е дейност.
тротоари- За живота и борбите на въз-

де не си размахвап кървави държатеаното дружество живо се
ханджари... интересуваше и следеше фашист-

Листчето с пародията се на- ката полиция. За полицаите Овча-
мираше в джоба на куртката ми ров, Страхилов, Трайко Пандов и
и затова, когато се изкачвах по други въздържатепното яружест-
стълбите на инспекцията, аз го во беше комунистическо и по
захвърлих. Един полицай случай- моему те не бяха далеч от истината.
но го намерил и го донесе. Про- Спрях се по-подробно на тови
чете го една жена-чиновничка 6 мо?ент от живота на гимназията,
инспекцията. Всички се заляха в тъи като считам. че той е от осо-
смях, смяха ое и арестуваните. бено вначенне за възпитанието и
.Ех да е тука сега Фазлъ чауш изграждането на здрав прогреси-
ще му строши ребрата на този вен мироглед у хиляди младежи,
който е писал това за неrо•-до: което се потвърди от последва-
бави чиновничката. Разбира се, и лите събития. Много от ученици-
аз слушах, а по тялото ми полаз- те - въздържатепи по-късно се

ваха тръпки от страх. Ако срав- проявиха като калени борци в ре-
вяха почерците н11, лесно щяха давете на РМС и Партията в го-
да ме открият. А да попаднеш 8 дините преди 9. IX. 1944 rод.
папите на този полуэвяр, не пес- За втори път в хасковската
но ще се отървеш. Добре, че то· гимназия се отвовак през 1945 га-
зи ден Фаэлъ чауш отсъствувал дина вече като стажант-учител,
?т града. Паметно за мене ще остане от

След няколко часа стоене пра-
този период първото свободно

ви, обиждани и эаплашвани, при-
празнуване на 1 май през 1945 г

стигна директорът на гимназията Като секретар на партийната
Манахипов и арестуваните бяхме организация трябваше да говоря
освободени, с иэключенае на три-

I

по този случай пред учениците
ма другари.

и учителите в двора на гимназия-

През тези бурни години из-
та. Никога няма да забравя въз-

раснаха хвлядя борци, проявили торжените о:ациби, бурния енту-
изключително мъжество и рево- сиавъм, с които орческото учени-

люционна енергия верни и достой-
чества на хасковската гимнавия

ни синове и дъщ?ри на народа. ?ос?:щаше боевия празник на

Едни от тих паднаха славво в

I

ру0;
боевете записван легендарни под- сърце приветствувам ини-

визи в историята на работническо- циативния комитет за решението

то движение. Оцелелите пръсна- да се отпразнува 100-rодишнината

ти из родната страна р;туват за
на гимназията за неоценимите и

' заспуги за културното издигане
прогреса и щастието на народа,Jна хасковски к й
участвуват безшумно в грандиоз- я ра ,

ната битка на героичния ни народ Атанас Г. Делчев,

за социализъм, за мир и дружба лауреат на Димитровака награда-

между народите.
главен геолог н• Упревление 86
геоложки проучвания и охрана нв

бата ми. -- Източно. православен нето на теоритичви актове и те

I

твърде много да се съжалява, че

са ме кръстили, когато съм бил щяха да се иввършват в най-ска- няма запазен нито един брой от

на един-два месеца и не съм имал ро време, защото коакото по-труд- този боен лист на хасковската
още никакво съзнание. Днес, ко- на и опасна беше задачата, топка- учаща се младеж, който е гор-

rато моrа да мисля с главата си, ва повече ни привличаше, но не- дост на комунистическото мла-
=щ??п=е?=uщ??==?ха?rх??w?-?енес=в??????-?-??????????-???????-?????????????????-?-?-?-????-?-?-?-?-?-??-?-?-==?====?
бъдеш католик или мохамеданин, рактер.

I

кова. Вестникът се пишеше на -

-толкова е глупаво да бъдеш и из· .Друг характер взеха нещата, ръка с печатни букви в- голям ка в защита на ивключени друга-] Опитите на учителите да осуе- твърде малко изключення, учите-

-точво-прааоелавев. защото окръжният комитет на формат на четири страници. В не- ри. На 1 май 193 I година друга-, тят стачката останаха безплодни. лите от хасковската гнмназия бя-- Безбожник! Комунист! Ин- комсомола чрез другаря Благой го намираха място диреютивни рят Никола Наумов вдигна трибу- Полицията откри стрелба през ха добри методисти и възпитате-

тернационапист! - закрещя учите- Иванов влезе във връзка с нас и статии, теоритически, политически ва пред учениците от гимназията, прозорците, после успя да нахъл- ли, със солидна подгстовка по

пят, вбесен от дръзкия ми стго- макар не лесно и иэведваж, ние

I

и организационни въпроси. сведе- които бяха изведени на излет в та и в училището и се започна своята специалност. Не мога да

вор. - Аэ ще те науча тебе! Ще трябваше да разберем доста не- ния за живота на кръжоците, кри- местността .Карамахмутли" и се I разправата. С палки и бичове по- не посоча някои от тях:

те вакажемl Ще те изключим! ща и да ревизираме решително тика и самокритика и други.•Чер- пръснаха позиви. Проведоха се и 111iщаите изтласкваха учениците на- Христов=-аиректор на гимна-- Голяма работа като ме из- работата на .комитета•. Преди вени зари" беше любим вестник иного други акции, но венец на въч, а от там ги посрещаха дру- зията, Райков=-учнгел по яимия,

ключите. Хората за своите убеж- всичко "централният комитет" се

I

на кръжочниците и се очакваше с тези борби и прояви беше голяма- ги полицаи, залавяха ги на групи Евдокимов - учител по руски и

дения и на кладата са rоряли-ка- превърна в централен кръжок по нетърпе,у-?е. та ученичечка стачка през есента и ги откарваха в ареста. Този ден френски езици Му1афов-учитеп

зах аз и бях безкраl!но щастлив, марксистко-аенинска просвета и Комсомолът и кръжоците на- на 1932 година. бяха арестувани към сто души по математика и ръководител на

защото чувствувах, че първата стана ръководен орган на маркс- мираха легално проявление в ма· Тази стачка наистина пред- ученици. Стачката направи потре- въздържателното дружество, д-р

битка е спечелена. ленинските кръжоци в гимназията. сови ученически дружества като стввляваше връхната, точка на ре- сающо впечатление на целия град. Атанас Мерджанов-училище11 ле-

Този случвй беше като бомба. Отказахме се от теоритическите Въздържателното, Червен кръст, волюционния кипеж в гимназията. В резултат на тази стачка бяха кар и ръководител на дружество-

Той изтръгна много ученици от акции, изоставихме устава, цялата туристическото и други. Спом- Тя беше дuбре организирана и изключени над шестдесет ученика. то "Червен кръст", Манахилова,

инертно състояние, накара ги да работа се постави на по-широка ням си на едно събрание на въз- подготвена акция. Съвдаден беше Учениците вземаха участие и в Велева, Никова и много още учи-

се замислят над въпроси, които основа. Действителният ръково- държателното дружество се ра- стачен комитет и охрана. Стачка-: борбата на работническата класа. тели днес ние си спомняме с чув-

АО сега не са ги занимавали и днтеп на цяпата дейност в гимна- зискваше по въпроса за майчина- та беше насочена против учениче- Често улиците, където се провеж- ство на уважение и пюбов. От

така впи иначе, но дръзката пос· энята стана комсомопът. та любов. Тематиката на тези ските такси за безппатно образа- даха работнически аrщии, почер- младежка неопитност, от увпече-

тъпка от моя страна им се понра· Макар и поставени на по-ши- събрания беше най-различна. По вание, но те изцяпо имаха авти- I 11яваха от у<1еничес1ш шаш<и.
I
ние и неизбежна едностранност,

ви. Впрочем, дързостта и ппамъка рока основа, марксистко-11енииски- време на разискванията внезапио фашистки. политически характер. Преn:енявайки днес цялата та-, ние мвоrо сме грешили и оrорча-

в нашит.е души през тоаи период те кръжоци съхраниха доста .ко- се изправи др. Нестор Петев без да Проведе се предварително широка зи дейност и борбите, конто са I вали своите учитепи и днес, съз-

имаше не по-мапко привпекатепна
\

мунистическо„ наспедство - 1<ато иска думата, удари с юмрук по чи- разяснитепна и агитационна дей· водени в Хасковската гимназия навайки това, сами изпитваме оrор-

?ипа от убежденията ни. кпетвата, прекапената конtпнра· на и заяви афектирано: нает. Разпръсна ха се позиви. Сут- през тави период, не може да не <Jение. Справедпивостта изисква да

Същото самочувствие и паве-\ тивност и ред .ll.РУГИ неща, 1<оито - Защо ни пейте приспивни ринта, когато трябваше да севди- се признае, че имаше м ноrо увпе- отдадем заслуженото на тези спав-

дение има,а и останалите друга- от друга страна даваха романти- песни и 1ш баламосвате с майчи- ra стачката, гимназията беше бло- чение, голям наивитет и певичар-/ ни труженици на просветата и

ри от .комитета•. Това настрое- чен opeon на цнпата работа и при ната любов? Светът е затънал до
.1

кирана от попиция. Това обаче не сяи из11нтанин. Аз обаче не искам наука.та. Чрез тях ние вкусихме

ние като зараза се предаваше на поспедна tметка изиграха пола- гуша в несправедливести и пок· можеше да промени нашите ре-1 да хвърлн укор за това, защото
I
от пподовете на науката, без коя-

останалите ученици. В скоро вре- житепна ропя. вара. Време е да се запее друга шения. Стачката беше обявена. чистотата, идеализмът и всеот- то и марксизмът би бип недостъ-

ме се повдигна неимоверно духа Марксистко-ленинските кръжа- песен-песен на свободата, песен Коридорът на гимназията се из- дайността на това движение ком-1 пен за нас, защото цепият rой е

на учениците и гимназията запри- цн бързо се разрастнаха. Още в
J

на революцията, която е ещшчка- пълни с ученици и ученички. Пред- пенсира грешките от този харак- основан на науката. Те ни научи-

лича на неспокоен пчепен кошер. 1929 година не остана 1<11ас без та спасителка на народите. варително подготвената охрана за- тер и защото всяка работа, която ха да обичаме Ботев, Левски, /Са-

Чу1сrвуваше се една невидима си- такъв кръжок, а в 1931-32 rЬд. Ние организирахме и по-сериоз· пости вратите като не допуска- е подета със сърце, с душа и с раджата и Раковски и да бъдат на-

ла, която създаааше и подхранва- към 60-70 О/0 от учениците в ни борби-масови протести по по- we полицията да нахъпта вътре. план, не може да мине без ув11е- ше знаме и вдъхновение.

me rо,и дух, гимназията бяха организирани в вод на напожени наказания на на- На митинга в коридора изникна- чение. я11чо КОСТОВ

Окрилен от успехите, ,.ками- кръжоците. ши другари. разпространяване на ха оратори. които призоваха уче· Картината о6аче би била не-

тета• продъпжаваше своята дей- Маркс-11енинсJ<.ите кръжоци из- позиви, писане на лозунги и окач- ниците на борба срещу високите завършена, ако не кажа нищо за

нает. И нови чпенове се привля- даваха свой вестник - "Червени ване на червени знамена, провеж- такси, срещу фашистката образа· учителите през този период в гим-

коха и пропагандата се засили,\ зари", който излизаше редовно в дане на стачки и други. В J 930 . вателна система, за безппатно об- назията. Независимо от буржоаз-

започна да се обмиспя и отпочва· продължение на 3 години. Трябва година проведохме .11.вуд11евна стач-' разование и пр. ната образоватепна система, с

Училището в
ronиии иа тnевожип ·Мпаnост

?Юp(CKII и CTliXOBe. в този вестник

? 1' II мнозина ученици пробваха своите
сипи и правеха първи журнапис-

Коrато човек се взре в своето нът 33 оня вечерен час, в който
J

тически и литературни стъпки
минэпо, търси предимно онова, по незнайните потайни пътеки на С rо.оом интерес тогава слушахме
което събужда у /?его светли и книгите от тази библиотека ми бодрите мпадежки стихотворения
възвишени спомени. А има пи чо- попад'на в ръцете романа .Майkа" на Въко Митков и хумористични.
век, който да не спотайва в ду- от Максим Горни. Изцяло поrъл· те разкази от Танчо 'Fопузов. Във
шата си най-скъпи и кристапно нат и вживян в развитието на ре- връзка с излизането на този вест-
чисти чувства към своите учите- волюционната драма .ва романа, ник и мене като мно1·0 мои
ли, към своето родl!О и мипо учи- аз п.?ачех и прилиствах страница другари, ме бе споходило увпече-
лищt. спед страница, за да узная каква нието да пиша стихове.

Затова и ние, възпитаниците ще бъде съдбата на Павел и не- С какъв м11ад?жки трепет
на старата Хасковска смесена гим- roJJaтa майка. А какво да кажем IJpeэ месец май 1939 година на

назия, когато през пролетните ве- за въздейотвието, което оказаха събрание на въздържатепното дру-
чери минаваме през тихата капдъ- върху нас Ботев и Смирненски! жество прочетох свое стихотво-
ръмена упица край бившата гим- Те поддържаха в душите ни нина- рение, посветено на раздялата с
наэиална сграда, неволно се пре- ги неугасим ревопюционен пла- абитуриентите антифашисти. То бе

насяме в ония години на неукро- мък. Кой от нас ще отрече, че озаr11а,вено .Раздяnа" и ако не ме

тим младежки идеализъм, на идей· аке бъпrарскнят народ е отишъл лъже паметта, имаше спедното
но и политическо търеене и въз- твърде напред в сравнение с мно- съдържание:
мъжаване, на светли комсомопски го други народи, по отношение на Ннй със вази, днес друrа?,и,
пориви и депв. своитt прогресивни политически и сме в едно за сетен път!

Ето, изтичат 20 години, откак- атеистични схващания, това до Боен зов за вас удари,
то нашият rимназиапен випуск, ка- гопяма степен се дъпжи на Б()- вашите братя ви зова•г,

то вопнокрипо ято, подппашено тевската школа, през която пре- Вий работихте, горяхте,
от топовните rърмеже на Втората мина той, дължи се на револю- неуморно всеки час,
световна воl\на, отлетя от родна- ционното поетично и идейно нас- вий запалихте сърца ни,
та стряха на гимназията, към не- педство на Ботев. Със своя гениа- щом дойдо?ме ний при вас.
знайните простори на живота. пен ум и героичен подвиг, с про- Вас борба ви нова чака,

Нашите криле обаче не се блясъка на своите идеи, Ботев зъл живот, коварtн враг,
препомиха от насрещните буре- проряза път към бъдещето на смепо стъпвайте, другари. В хасковската смесена rимна-
носни ветрове. Ние бяхме възпи- цяпа една епоха. Но в ония го- ние всички сме на крак! , зия постъпих ученик през учебната
т.rни да бъдем издържливи в бор- дини, когато ние бяхме ученици, И наистина, след ня1<оnко ме- 1929- 1930 r. Още през първите
бата за тържеството на човешка- когато с младежка прозорливост сеца зподеi!сI<ите орди на Фil..;. месеци на моето ученичество за-
та праада. Още тогава. а и по- предусещахме, че сме II навече- шистка Германия нахпуха н Пол- бе.11язах, че съществуват два оса-
късно мнозина от нас трябваше рието на грандиgаната кпасова а. Насrьпиха тревожните годи- бени лагера в гимназията. Аз бях
да пият от горчилата на живота схватка между стария и новия нн на великата битка за разгромя- l(ЗТО други стотици ученици приет
н заради ·своите комунистически свят, Ботев бе за нас всичко, той ване на фашизма. Мноrабройннят в УПМЛК (Ученически просветни
ид-еи, ааради борбата си против бе знамето на нашата романтична отряд от мпадежи и девойки, пре· маркспенински кръжоци). По 11ре-

мракобесието и фашизма да бъ- мпадост. Когато по екскурзии и минали през ученическите борби, ме на първите !Jанимания в маркс-
дат преспедвани, интернирани и по именни дни, при другарски вдъхновявани от идеите на РМС пенинския кръжок изучавахме Ка-
затваряни. Други пък поеха пътя срещи и изпети се запееха песни и flартията, поехи смеJ10 пътя на питапът• '!'! Карл Маркс. Кат? че

на партиза11ска борба. по стихове на Ботев и Смирнен- борбата. Колко дълъг ще бъде пи завеса се разкъса пред очи-

Най-обичайният наш съучен?у<: ски или революционни с·1,ветски списъкът, ако се изредят имената те ми.

и съвипусник, най-сърдечният и и б.лrарски песни, тогава ничие на онези ентусиазирани борци - Беше през 1933 година. Спом-
най-разпален организатор на рем· сърце не можеше да устои на на- възпитаници на хасковската rим- ням си ясно как един ден
снетите през този период в rим- шия мnаАежки ентусиазъм. назия. които и днес още вървят по даден знак голяма частка:?

назията бе Димитър Канев-Аши- Голяма възпитатепна роля по по пътн, очертан от тяхната пре- учащата се мпадеж в -гимназията
к

·, пестна младост!
ка. акта се sнае, той по-късно онов.а време играеха в гимназията

На тях и 113 новите, щаатливи напусна Кllасните стаи и запя го-
заедно с пеrен.?;.арно-безстрашнн? ученическите дружества - въз- лемия ii коридор. Издигнати бяха
ыпад комунист Тенчо Хубинов, бе държатепното, туристическото, възпитаници на Първа смесена трибуни. Отдепните ученици-ора-

ф н . гимназия .Любен Каравепов" ис-
прострелян от фашистките па- стеногра скота и други. аи-ма- тори ставаха изразители на въж-
пачи. CO\JOTo дружество, което бе пок- каи да отправя другарски поздрав дешнията на ученичеството, на

Непресъхващият извор, от ровитепствувано от прогресивния и да им пожепая още по-активна неговата твъ
борба за щастието 11а нашата рда rешимост да под-

който -i;.oraвa мпадите борци-анти- вароден уqитеп Георги Мутафов, крепи борбите на народа ни сре-
фашист.и черпеха сипи и вдъхна: в което бяха групирани п о ч т и скъпа татковина-България. щу настъпващия фн иГеорги Грозео ш зъм и мра·

,вение, бе пюбовта им към нара- всички ремсисти и антифашисти кобесие в попитическия ни живот.
д:а. в гимназията, бе въздържателно- М Л А Д О С Т j

Само час след това в гимназията

На своя трудов народ ние се то дружество .Мощен зов", . нахъптаха като хуни попицаи и

стремяхме да отдадем изцяло
I

В това дружество ние прида-\ младост, младост бистроструйна, тайни агенти. Те стреляха с пис·

своята мпадост. Друго неспомнмо бихме първите навици на органи- младост моя, лиха, буйна, . тапети в тавана на гимна,зията,

наше оръжие бяха книгите хуба- зационна и обществена дейност. пей неспирно, вдъхновена, удряха.безмилостно с папки и би-'
I
Т б в новия живот пленена!

вите прогресивни книги. Ръковод- ук учениците изнасяха еседи и чове и едва успяха :ца разгонят
ството на РМС в гимназията бе реферати с най-разностранен про- Младост светла, младост свежа, ентусиазираното множество из дво-
орrанизирапо и създапо бо1·ата rресивен характер. Всеки от нас с трезви, пламенни копнежи, ра и в упиците покрай гимназия-

понеси се над селата, р
непеса11на ученическа библиотека н де сега е запаметил в съзнание- там - де гаснат сред тъмата. та.. азправяха, че един прогреси-
с най-разнообразна м11рксистка, то си разпапените дискусии по вен учитеп тогава 1(33а1!, че учипи-
съветска и друга художествена ученичесю,те събрания, в които И на мойте черни братя щета не е казарма, поради което

по във душите и сърцата,

\
питература. За да се закупят ю1и- онова време се проявяваха с о, разливай ти без мяра ил арестуван и отведен в учас-
rи за библиотеката, прогресивните гопяма а1<тивност Яни Стаевски, твоя пламъ1<, твойта вяра! ъка. Спед стачката, за да сппа-

ученици подаряваха учебници, пра- Мария l?жухарова. Люба Попов, •т ученичеството и смажат бор·
Т Т Л б д О, тоз пламък-пиха буря -

веха добровопни парични вноски. анчо опузов, ю ен амянов, къмто правда, мир, култура! ския му дух, от гимназията бя-

Тези забранени и преспедвани от Георги Петров, Динко Атанасов, и таз вяра-тъй слънчата - иэ1<11ючеnи завинаги и за две
фашистката впаст книги се носе- Въко Митков, Спас Дерибеев, Гос- щ им пълнат жар а сърцата! дини от цяпа България 14 уче-
ха най-предпазливо от кварти?а на подин Добрев, Петър Танчев, Ди- и в живота нов пленени !lнци.

квартира, предаваха се от ръка на митър Канев-Ашика, Копю l(уз- с t1ишци здрави и калени, Подир стачI<ата легионерите вър-
ръка. Когато такива книги при мов, Капоян Чакъров, Коста Мар- ще разбият те тъмата - шеха сатанинското си депо-а те
обиски на ученически квартири, ков, Фана Павпитова и много други. за да грейне светлината. . . бяха способни на това-предаваха
попадвеха в ръцете на попицията Особено много на учениците Младост, младост, бистроструйна, прогресивни ученици на агентите.
uпи на официапната учипищна допадаше периодическото четене младост моя, лиха, буйна, По време на учебни занятия бяха

6
пръскай над полята родни

власт, техните притежатепи ива- на живия ученически вестник на идеали светли, плодинl намъкнати от кпас около ?О уче-
ха иэк.11ючвани от гимназията. Тях въздържатепното дружество „Трез- ници и отведени в полицейската
ги .анатемос•аха завинаги к а т о ви искри", който се издаваше два въко митков-ученик инспекция. Спед като изядохме

в у Отпечатано в en.•Трезвеност", rод.

•вебпаrонадежни•. моето съз-1 пъти месечно. чениците излизаха хх, кн. 5, 1937.1?38 г. стр. 125 по някой ппесник, тогавашният
нание и до сега е пресен споме- да четат свои статии, разкази, ху- София полицейски инsпектор Овчаров ни

държа .спово", 3ап11аши нк, че
ако сме станели "таrаровци", могат
да ни умирят и с картечницк.
Спед това ни заставиха прави да
rпедаме 1шко11ко часа в една точ-
ка на стената. При това мое аре-
стуване си спомням спедния епи-

спомените на свои:rе

Ремс11ст11, изключени от хасковската гимнаsня през 1943 год. при разкриване
па ученическа конспирация

Години на революционен устрем

Харапан Бонев Харапанов земните ?едра.

„Сто години kласно
училище"

Стр. 3



Сто пцини Първо класно училище
(Продълженне от 1 стр.)

I

до 9 септември I 944 година. Макар бледо и не-
'

пълно, в протоколната книга на гимназията е от-
За затягане на дисциплината още на първия разена славната история на Комсомола и РМС в

съвет през учебната 1882-83 година_ било решено хасковската гимназия.
да се състави дисциплинарен правилвик.да се въведе

I
На заседанието на учителския съвет от 6. VI.

дежурство през междучасията и т. н. 1925 година директорът на гимназията съобщава,
Като поправителни мерки били nрилаrtни от- че провинените в конспиративна дейност ученици

страняване от училище и карцер. Често 11аказан11ят Пеню Пенев, Делчо Тенев, Трендафил Стойчев, Ди
ученик стоял на колене. митър Бойдев, Кирил Панев и Руси Делчев са да-

При обу,?ението използували по-големите уче- дени под съд по ЗЗД, понеже от съдебното дире-
ници, конто показвали на по-малкит е и ги ваааира- не се установило, че те са организирали нелегално
вали. Голямо внимание се обръщало на красивото ученическа група и при обиск у дома им е наме-
писвне. Всички ученици, които нямали отличен рено оръжие, патрони и конспиративна литература.
успех, полагали приемен изпит при постъпването в Затова учителският съвет единодушно решил да се
юласното у?илнще. Чувствувала се голяма нужда изключат тези ученици эаввнаги от всички учили-
от помещения за училище и след големи усилия ща на царството.
праз 1886 rо,1;11на се зав.ършила сградата на учи· С окръжно № 1094 от 20. I. 1926 година се
лище .Кирил и Метеднй", където се преместили съобщава, че се изключват ученици от хасковска-
учеввците. та гимназия, които са писали упражненията си по

до 1881 година училището бяло иадържаво български еаик в комунистически дух.
от общината, а от тая година-от училищното на- Цели страници от протоколните книги на уч?-
стоятелство. В J 883 и 1889 година хасковското учи телския съвет са изпълнени с наказания за вдиrа-
янще станало V-то класно и се издържало от Хас- не трибуни, за участие в протести, стачни ученИ-
ковскня окръжен съвет, поради което било нарече- чески акции. Най-главната работа на учителските
но хасковско петокяасво окръжно училище. съвети от J 931 година нататък била да усмирява

Прев 1891-92 год, училището се снабдява с и наказва ученици. Това се потвърждава от фак-
уреди по хиияя, физика и минералогия -полагат та. че всеки съвет е имал такава точка от дневния
се основите на първите кабинети в училището. ред.

През учебната 1893-94 година имало записани През 1934 година станали големи разкрития,
404 ученика, равпределени 8 паралелки. Тогава се вследствие на което били осъдени 7 ученици.
открил и първи педагегнчески курс, но скорв го Снимка 113 картината 113 Първого класно училище. Около всеки I май учитеяският съвет е имал
закрнJ1И, понеже министерството не го утвърдило. нарисувана през 1913 r. от учевииа Ангел Николаев,

.?.
голяма работа по наказване на ученици, взели уча-

През учебната 1896,97 година броят на }'ЧИ· сега професор по ренггеяогия в Мевицивсния стие в демонстрации {I трибуни. Непримиримо би-
телите достигнал I 7 души. А преди това, през ивституг-е-София ю революционното ученичество към оная част от
1194-!5 година, се сложило началото и на училиш- в 1912 година эапочването на Балканската учениците, които ставали оръжие на фашистката
ната библиотека.За целта били събрани от учени- война се отразило много зле върху учебната рабо власт, използувани за прокарване в училище на
цнте такси и помощи от окръжната постоянна ке- та. Гимназията била затворена поради обща моби- груб национализъм и шовинизъм. Нередки били
мисия. През 1896 rод. в ученическата библиотека лизация. Едва на I о. х. J 913. год. започнали учеб- случаите на сбиване между комунисти и легионе-
иваао 237 тома книги, а днес броят на книгите ните занятия. Въпвек« късното откриване на учи· ри II бранници.
надхвърля 14 хиляди тома. лището учителиге наред с учебната работа радва- MI-IП многократно давало инструкции на гим-

От /6. IX. 1897 rод. учебните занятия се во- ли обществото с културна дейност, като по тяхна назиите с цел да се попречи на проникването на
дят в новопостроеното здание в уч. .Воеводски• инициатива в града бил основан комитет за ове- левите идеи в тях.
(Старата гимназия). ковечаване паметта на загиналите във войната герои Особено голямо влияние имали прогресивните

Във връзка с развитието на капитализма в и подпомагане на техните сираци. ученици във въздържателното дружество, гдето
България в края на 19 век проникват и социали- През учебната J914-15rодннабип открит VIII най-умело провеждали своята агитация. Това се
етическите идеи в учнлнщеео. В протокол № 23 клас. Отпразнуван е за пръв път патронният праз- вижда от едно писмо от 28. I. 1938 година на
от /. 111. 1893 година от учигелския съвет е отбе- ник на гимназията на 30. IV. I 915 rод. стар стил МНП в което се обръща внимание, че директори-
ляавно. че между учениците от горните класове се или нов стил-13 май, по случай победата на Иван те II учителите трябвало да бъдат бдителни във
забелязват протнводържавнни ангирелнгиоэви идеи. Асен II над Кир Тодор. станала на 9. ··22. III. 1230 въздържателните дружества учениците да не се
Учителският съвет взел строги мерки против тези год. при село Клонотница.

I

занимават с иден, които не отговарят на .интере-
вреяви, Били изключени 4 ученика от всички гим- Поради предължаващата се 1-ва империали- сите на училището".
назии. През 1899 година с окръжно № 3396 от етическата война. в която били мобилизирани и След нахлуването на немските войски в Бъл-
27. III. МНП съобщава до всички училища за увсл- много учители, се прекъснало образованиете на хи- гария, в писмо от 23. V. 1941 год. до министъра
нението на един учител, който поради своите по- ляди младежи. След войната те искали да продъл- на народната просвета, директорът на хасковска-
лигяческн убеждения не се подчинил на разпоред- жат образованието си и се явяват като частни уче та гимназия Аристотел Георгиев съобщава, че едно
бнте на МНП за траур по случай смъртта на Ма- внцн. Чистите им намерения се сблъскали с все- то

..
помещение на гимназията е заето от германски

рия Лунза и предписва на учителите да поставят общата поквара, разпространена от буржоазията воиски.
убежденията си в хармония с длъжността Cl!· през военните години. Много от тия младежи ста- През месец октомври 1942 гоц. стана разде-

На ааееданнето на учителския съвет от 2. XII. нали жертва на безсъвестни рушветчии, които им ляне на гимназията на мъжка и девическа.
1900 година бнJ1а протоколирана телеграма до обе?цали дипломи сре?цу пари. С разкриването на ученическата ремсова ко?ъ-
окръжвня учияншен инспектор, в която се казва- След войната учебното дело било аанемаре- спирания в 1943 rод. започнаха нови масови нака-
ло, че ако не им се изплати в най-скоро време, но. Успехът на училището бил слаб. Причината за
ще вапуснат занятията. това било късното постъпване на учителите на ра-

В 1901 година училището пак започнало да бота след демобилизацията, продължителното пре-
се издържа от градската община и се преняену- късване иа учебните завятия поради върлуващи

jввло ,Хасковско градско V-то клаено мъжко учи- епидемии и др.
аище-. Още по времето на войната учениците от

През учебната 1902-3 година по решение на хасковската гимназия се организирали в полулегал
учителския съвет и училищното настоятелство, по- ви кръжоци за изучаване на марксизма, от чиято
ради трrдната издръжка на училището, с заповед работа се интересувала Ана Маймуннова. Тези кръ
№ 445 от 23. VIII. 1902 година, се закрили IV и жоци са възпитали един от славните ръководите-
V-те класове и училището се преименуваяо "Хас- ли на Комсомола Стойко Щерев, убит по-късно в
ковско Ш-то класно мъжко училище". дирекцията на полицията в София.

Броят на учениците бил 183,разпределени в 51 . През учебната 1918-20 год. в хасковската
паралелки. През учебната 1903-4 година бил открит

I

гимназия били открити курсове по бубарство, nu
отново IV клас, който следващата година се пре- моделиране, обущарство и лепене на чугунени съ-
върнал в смесен, тъй като били приети в 11er0 15 дове.
ученички. През учебната 1922-23 година IV, V и VI кла

Отново училището станало V-то класно преа I
сове образували реалва с отделна архива и печат.1907-8 година по.ц името „Хасковска V-то класна I В гимназията останали само VII и VIII клас смесе-

мъжка прогимназия", която през учебната 1908-9 ни. През октомври 1923 година девическото реал-]година се преименувала в „Хасковска V-то класна но училище било закрито и мъжката реална гим-
градска прогкиваавя''.

1
навия станала смесена. Общият брой на учениците

Когато в 1908 година на власт вошлн демо· в гимназията II реалката бил 318 души, раапрелеле- зания на учениците. С протокол No I О от 17. VI.кратите, по тяхно настояване пред МНП, с писмо ни в IO паралелки. I 943 год. бяха наказани 27 ученици с изключване№ 9561 от 7. VIII. 1909 година, било разрешено С окръжно No 39624 от 17. XII. 1923 гоц. на от всички училища на <;траната, а поведението имсаедващата година откриването на VII клас и пре- МНП се изтъква .лтагубното влияние" в училището намалено на лошо-I. С протокол No 11 от 28. V.връщанете на прогимназията в гимназия. С теле- на учители с превратни класови и съсловни идеи, 1943 год. бяха изключени още 30 души. Това да-
грама от 29. VIII. 1909 година МНП определило за което директорът бил длъжен да "съобщи има де повод на МНП с указ № 23 от 9. VI. 1943 rод.гимназията като реална и с писмо № 1861 от 24. ли в повереното му училище подобни учители - ко- да уволни директора на гимнаэияга АристотелIX. I 909 година се разрешило гимназията да се мунистн, за да бъдат уволнени. Георгиев и учителите Слави Иванов и Люба Чу-11менувв „Петко Каравелов". От 8. 1. 1910 година След 1925 rод. гимназията отново била об- чева, а други IO учители бяха дисциплинарно на-издръжката на гимназията се поtма от държавата хваната от революционна в'ьлна, която не стихва казани.

Откриването на първата учебна го дина

след 9 септе ври 1944 r.

В борбата срещу фaw111wa и каnиталивма
хасковската rимвазня през периода 1933-1944 го
дина даде Сl(ъnн жертви. В тази борба загинаха
?2 възпитаници на гимназията. Имената на Тодор-
ка Паунова, Димитър Ашиков, Тен•о Хубенов,Иваи
Райков и много други смели борци се записаха в
славната 11стория на нашето младежко революцион
но движение.

Девети септември I 944 rод. внесе корен ни
промени в учебното дело У нас. Под ръководство-
то на БКП се проведоха редица мероприятия. Из-
върши се огромна работа за превъзпитание на уча-
щата се младеж. От учебния материал бяха изхвър
11енн буржоазно-реакционните теории. Вкюочени бя·
ха въпроси, оформящи дналектико-материалнстиче-
ския мироглед у учениците.

От учителите на двете гимназии се създаде
партийна организация, в която членуваха и учени-
ци, бивши политзатворници и 1<онцлаrеристи след
процеса през 1943 rод.

Главен лост за превъзпитание на учениците в
гимназията беше ремсовата организация, чрез ко11-
то со провеждаха всички мероприятия на Партията
11 Правителството. В гимназията бяха създадени
младежки организации и на всички останали пар-
тийни групировки, учаспзуващи в Отечествения
фронт. ii по-късно и в .опозицията".

През учебната I 945-1946 се извърши пµе-
устройството в учебното дело. Курсът на обучение
то бе намален с една година, а учебните срокове
на два.

бОще в началото на уче ната година в гимна-
зията бе изграден Единният младежки об?цоучеки-
чески съюз-ЕМОС, а прев декември 1947 rод. се
създаде Съюзът на народната ыпадеж. Това до·
принесе за пос1'еnенното изчезв?не на разногласия-
та които оъществуваха дотогава между младеж-
ки'те !.JРЛИТИttески организации в гимназията./

41\1рез учебната 1946-47 rод. за дирt!ктор на
гимназията бе назначен Димо Вангелов Христов,
"ойто ръководи работата в училището до назна-
чаването му през октомври 1957 rод. за началник
на· окръжния отдел ..Просвета и култура• в Хаско-
во. През същата година към гимназията бе откри-
та несамостоятелна вечерна гимназия с IV, V и VI
клас, която по-=сно се разви във вечерно средно
училище, а от 1954-55 rод. се отд?и като само-
стоятелно училище.,...

в началото на учебната 1948-49 rод. към
гимназията бе открит търговски отдел с IV и V
клас, а след зимната ваканция и педагогически
отдел.

През същата година бяха открити вечерни
счетоводни курсове с три отдела.

През учебната 1949-50 rод. за подобряване
дисци11лината на учеництте бе организирано вечер·
но дежурство от учителите. Педагогическият съ-
вет прие годишен план за учебно-възпитателната
рdбота, а все1<н преподавател наработи съответен
план и годишно разпределение на учебния мате-

риалЁВведени бяха ученичес1'и бележници и уроч·
ни нове за учителите.

През месец септември 1950 rод. учениците
'на сички съществуващи в града общообразова·
телни училища бяха разпределени в две пъпни
средни училища и основните училища .Климент·

I

и .Отец Паисий".
Ч'Iо този начин мъжката гимназия се превърна

в 1-во единно училище, по-късно-1-во смесено сред-
но училище, а дев?с:чеката гимназия-във II-po смесе·
но средно учили .·

От 'I. I. 195 год. търговският отдел образу-
ва търговско-стопанска гимназия, а педагогическият
отдел-педагогическо училище. От началото на
учебната 1948-49 rод. училището се премести в
още недовършения I-ви етап на сегашната училищ-
на сграда. Учебните занятия се водеха при редица
неудобства до завършването през 1951 год. на
11-рия, етап от сградата)

"От началото па I 952-53 учебна година бяха
въведени: петобалната система, четирите сро"а,
годишните изпити за всички ученици от горния
курс и награждаване на учениците със златни и
сребърни медали_.,

За пръв път през юни 1954 год. завършили-
те XI клас с отличен успех и примерно поведение
зрелостнички Златка Камбурова и Билянка К. Пет-
рова бяха наградени със златни медали, а Гроздан-
ка М. Вълева, Маргарита Янкова и Венкослав Б.
Петров със сребърни медали.

11.о края на ыиналата учебна година са на-
градени 6 зрелостниr.и със влатни медали и 8 зре·
лостницн със сребърни медал?

. Въпреки новооткритите в града техникуми и
средни професионални учили?ца, броят на ученици-

,:е в горния курс на училището
непрекъснато расте и от 517 уче-
ници рвзпределени в 14 паралел-
ки nреэ учебната 1950-51 r., той
достигна до 722 в 21 паралелки
през I 957--58 учебна година,/

След 7-мия конгрес на Пар-
тията учнпи?цето ни тръгна по-
решително по пътя на политехни-
зацията. От бюджета на училище-

Първото ооществено училище
През епохата на нашето Въз-

раждане за училища са служили
частни к1,?ци (стаи)-известните в
историята на учебното дело ки-
лийни училища. А първата обще-
ствена сграда за училище в град
Хаскоао е построеаа през 1836 го-
дина по инициатива на църков-
ната община с помощ събрана от
града ? най-вече от селата. Тя е
била построена на югоизточния
ъгъл в дворното място на дъсчена-
та чtрква .Св.Боrорвднца" (същата
геднна е построена и поменатата
черква в сегашния и вид). За ro·

11ям.о съжаление със снимки от
учиJ1нщето не разполагаме, а е ос-
танала от него само една ри-
сунка ет 1913-14 година, ри-
сувана от учениците от 1-н rимнаr
зиален (8) клас на хасковската мъж-
ка r11мнази11 в часовете по перс-пективно рисуване, запазена пощастлива случайност от тогаваш-ни• ученик Николаев Анrе.п .No 30
на същи• клас-сеrапрофесор въвВисшия МеАИЦИНСКИ институт.

Ние, които сме се учили в то-
ва училище, като гледаме сега ри-сунката като на кино-лента въз-иикват в паметта ни запазените
представи: сиво, двуетажно зда-
ние с малlQ\ прозорци, о!Jковани с
красиви дървени решетки; в долния
еrаж-све?цоливницата, стаята за
черковния служите„ и въrлищар-
11нцата; камен11а стълба за rориRя

те руски войски под коыандата ните са б1,лrари, а всеки rражда-/ завладяха (lългарите. Следстilйе
на Днбнч Забалкански се сключи нин е гр-.к." (1) от този спор биде съединени?то
Одринс1<ият мир (през 1829 rод ), През това време в Хасково е на две стаи в долния етаж на об-

етаж; тъмен тесен салон с под от по който Турция признава свобо- имало двама влиятелни чорбаджии щото училище за поместването на
широки дъбови дъски, разковани дата на Гърция и потвърждава -Христодор Вълчев Чорбаджиолу, гръцкото''. Това е било пробенот времет11; 6 класни стаи, с ние- автономията на Сърбия, Влашко и българин, родом от град Хасково, камък :аа силата на българския
ки тавани. От едната стая имаше Молдавия, а на българите даже и хаджи Ставри Примов, българин, дух и правда и по-нататък четем
врата за камбанарията, от която не се споменанало името в npero- родом от Караризнво, Станимъш- ,,Обаче за една година то остана то ежегодно се отделят значи-често някой палавец дърпаше въ- ворите по този мир. 1<0, от рода Добрювци с истинско празно, понеже всичките ученицижето н се разнасяше камбанен При това положение С{!ободна- име Кръстю Проданов, 110 отишъл се· прибраха в българското учи,звън, а извикани в учителската та вече гръцка държава, забрави- в Пловдив, уловил се слуга (ка- лищеl' (1)
стая-, виждахме околовръст поста- ла, че за нейната свобода е про- феджия) на гръцкия владика и се Това обстоятелство стреснало
вени миндери. лята и много българска кръв, на· преименувал. rръкоманите и през 1855 rоди11а изпити, а училището ни се раsде-В тааи сграда повече от 70-10 сочила своите отровни пипала за При идването в града ни хаджи Ставрн накарал баба си ли на I-во основно и J-ва rимна-rодини се е пръскала светлината

I

погърчване на бъдrарите. Така пловдивският владика Акакий, бъл- хаджи Тевдовчевица да подари
на най-елементарното по з напие- отрова1·а на гръцкия елинизъм rарин от Сливен, разбудил със съ- къщата и двора си, където 113•

зия.
четмото II писмото. Тук са се учи- пронн1<нала и в град Хас?ово, ветите си българския дух на Хр»- правили училище в църквата .Св. Решителна стъпка по пътя на
ли, а после учителствуваJ1и Ана

j

„Въпросната обществена сграда е стодор Чорбаджиолу. Последният Архангел". политехнизацията и ПЕ)·Тясно свър-
Маймункова, Асен Вапцаров и дру- направена със съеираие волна по- използувал момента, когато фанати В това у-ще първият бълrар- зване на училището с живота беги изтъкнати дейц11 на бойкото ра- мощ ?т гражданите, а повече от

I

кът rръ"оман хвджиСтаври отишъл ски учител Стоявчо Стамболиев направена през месец декемвриботническо движение в града ни. I селата, които аа драго сърце да- в Иерусалим, махнал от града учителствувал 6 години, а след 1958 rод. когато 110 предложениеТак11ва са беглите ни предста-1 ваха милост11ня за поддържането гръцкия учител цинцарин? Иван него-Атанас Чолаков от Дупница, I
'

ви за първотG светсvо училище в на едничкото училище в цялата чо, а поставил бълr2рина учнтел уредник на селските у?tилища, "j на партийната организация МПК
града ни, 110 прелистим ли стра- околни. Всяка година пращаха хо- Стоенчо ОrамбФлиев от Казанлък. неговият помощник отчето Хри- разреши и от началото на II-рияниците на историята, вслушаме ли ра да събират от селяните жито ,,,Когато дойде хаджи Ставри 1!1 сант от Сопот. Благодарение на учебен срок (февруари 1959 rод.)се в преданията за него II най ве- по харман, а те пращаха децвта града, тогава се разделиха хас· тяхната .11.ейност то пораснало и

I

с учениците от IX и Х-те класовече запознаем ли се със статията си да дохождат на училище. Уче- ковци на две партии: българска и се открило към 1860 година пър- започна производствено обучение,,Възраждане на народната ни кнюк ннците, които дохождаха от села- гръцка, и се захвана борба за уче- вото класно учили?це в град Хас- '-ниt?а, в град Хасково и околност-/ та, живеели в училищните стаи нието ... Най-напре.1( гръкоманска- ново. един ден в "едмицата.
та му" от учител11 (после свеще- безплатно, а от село си носели та партия с хаджи Ставри на гла- Ето такива са били условията, меrериепите ,а настоящата нстор1t·ник) Станчо Кожуха.ров, публиl(у-

/

храна. а отоплението or учнлиt ва не можа да изгони бълrар· при които са работили запалени ческа справка нзrоУВи Р. Паунов_вана в en. ,,Китка" през 1893 го- щето. Сl(ИЯ учител: тогава отвориха от патриотичен пламък и всеот- преподавател по история 8 rиина·дина и печатана в печатницата на Езикът на който се препода· 1 отделно училище в къщата на дайнос1' за народното ни пробуж- з,tята, по петописните н нротокоп,"'теН. К. Балаба11ов, ние се пренас11- ваше 1! това училище, както и в Тоде хаджи Райчев. Учители им дане, нашите най-първи хасковски книги 118 училището.ме в овая тъмна епоха на нашето юилийните - Ое гръцки дори до

I

станаха поп Вълчо и хаджи Яню възрожденци.

:;?:=?ер?б?;??;?ол:::че???ц?;:, ????мг6:лнr?ри?а;;0::цис:е 8r?11??? ::::i:"fio ?;?;? т?;:::u?;?:о? Дамян Тончев
което задушвало всичко бълrар- ха така убедили, щото в това маните дов&,Цоха за учител ар- ') Забележка: цита,нте са от статиатаско в родния ни rpa.l(. време не възприеха да се наричат наутина Хараланбос и подиrнаха на Стан•ю Кожухаров.

При идването на победоносни- българи; те казвахм, че само селн-1 спор за общето учи?нще, що го

телни суми за обзавеждане на ка-
бинетите. През учебната 1957-58
година бяха отменени годишните

„Сто години kласко
училище"
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Vчитеви и възnитаиици, зпrиnапи в оороптп против каnитавизма и Фашизма
1. Г. К. Патърчанов]- учител следван и тормозен за своята про-

по математака в хасковската гим- гресивна дейност, загива на 4. XI.
вазия. Убит през май 1923 год. I 925 година.
в Пловдив. 7. Тодор Атанасов (Санкето)-Роден е 11а 2. VII. 1881 год. роден е на 13 май 1887 год. в
в гр. Панагюрище. Завършва гим- гр. Хасково. Учи в хасковската
навия в Пловдив, а фиэико-мате- гимназия от 1898 до 1902 г. Взе-
магически факултет в София, след ма дейно участие в работата на
което става учител в хасковската кръжоците за социалистическа
гимназия. Тук развива социалис- пропаганда. Той е един от осно·
тическа дейност с Ана Май- вателите на групата на тесните
мункова. социалисти в Хасково. На него

По-късно завършва инженер- социалистическото движение в
ство в Белгия. Активен член на нашия град дължи твърде много.
Пловдивската градска комуна, през Завършва висшето си образова-
май 1923 г. той е убит. ние в Женева, след което се уста·

2. Петър Янев Петров-роден новява в София и работи при ЦК
е на 18. II. I 886i г. в село Гарва- на БКП. Възлага му се тежка и
ново, Хасковско. Постъпва в Хас- отговорна задача-изграждане на

1конската гимназия през 1898 г. и военна организация и въоръжава-
вавършва с прекъсване от 5 го- не на Партията. Взема активно
дини през 1910 гоц. Доблестен участие в Септемврийското въста-
син на българското село, още ка- ние. Изчезва безследно през 1925
то ученик в гимназията той въз- годи на.
приема прогресивните иден на

IБЗНС. След завършването на
юридическия факултет се отдава
всецяло на политическа дейност.
Любимец на сдружените земедел-
ци в хасковския край и,в цялата
страна, той е издигнат като мини-
стър в кабинета на Стамболийски.
Подцържвнк на идеята за обща
6орба на комунисти и земеделци
срещу фашизма, той е убит през
май 1925 г.

формира своя марксистки миро· 1 ---------·-
глед. Хладнокръвен и решителен, I

той заема отговорни длъжности '

в fJMC. Затворът и страшните
иьтеэания не сломяват духа му
за борба. Обесен е на 24. VII.
1942 год, в бургаския затвор.

13. Тодорка Паунова Кирева-
/ родена е на 3. VI. 1924 гол. в

I
село Въгларово, Хасковско. В
гимназията постъпва в редовете

'на РМС и активно работи за вер-
, буване ·на нови членове. Скоро се
издига в ръководството на орга-
низацията. Смела и самоотвержена
в борбата, тя е изключена беэу-
1словно от гимназията в 1942 год.
Принудена да мине в нелегалност,
на 7. IV. 1944 год. тя обезсмър-
тява името си като загива в не-

I

равна схватка с врага.

I

3. Стойко Щерев Боев-роден
е на 28. XI. 1902 rод. в град Хас-
ково. Учил е в хасковската гимна-
зия от 1916 ДО 1921 год, В ГИМ·
назията е секретар на Р:МС. Сту-
дент по финансии в университета,
той продължава да бъде предан
на борбата. След атентата в черк-
вата .Св. Неделя- той е убие на
6. V. 1925 год. в София.

8. Тодор Велев Жеяяаков --1
·роден' на 20. IV. 1911 г. в село
Гарваново, Хасковско. Учил е в
хасковската гимназия от 1925 г.
до 1930 год. Отличник в гимна-
зията, той се проявява и като пре-
дан комсомолец. Като студент във
фиэико-математическия факултет,
той работи като техническо лице
при ЦК на Партията :.... връзка с

·хасковската партийна организация.
В навечерието на своето замина-
ване за Чехия, за да специалиэара

iвисша математика той е аресту- 14. Иван Райков Тенев - ро-
ван в Хасково и' след жестоки I ден е в село Болярово, Хасков-
побоища умира на 1. XII. 1934 г.1 ско, Учи в Гимназията от 1937 до

9. Димчо Филипов Димов - 1941 год, В гимназията в секре-
роден е на 8. I. 1913 год. в село тар на ремсовата организация,
Горски Извор, Хасковско. Учил·.е, неин всепризнат ръководител. След
в· гимназията от 1930 год. до завършването на гимназията ста-
1934 год. Активен участник в жи- ва член на Окр, комитет на РМС
вота на РМС, в I 932 година той и работи неуморно за укрепване
е един от организаторите на уче- на селските ремсови организации
ническата стачка против високите Минал в нелегалност на 7. IV. 1943
такси за което е изключен от година бива открит и убиr в пре-
гимна?ията. В 1934 гоц. премина- стрелка край гр. Хасково.
ва границата като нелегален.

10. Иван Василев Грудев -
роден на 20. Vil. I 914 год. в гр.
Стара Загора. Учил в гимназията
от 1932 год. до 1934 год. Изклю-
чен от гимназията в родния си
град за прогресивна дейност, той
продължава образованието си в
хасковската гимназия. Тук той
организира мрежа от маркс-ленин-
ски кръжоци. Като ученик в VIII
клас организира първомайска ма-
нифестация, за което е наказан.
Убит е през III. 1934 год. край
село Янина, Казанлъшко.

раёогиипи и раёогнвчни II като ва-
подозрени привьрженици на леви·
чарски идеи."

Учителският съвет при тия на-
вазания имаше предвид миналото
на учениците, а именно, че Тенчо
Хубенов Мутафов сисгеиатическн
дружал с раСiоткнцн и раёвтнични
и с иэкяючени ученици, че по-ра-
но били намерени в квартирата му.
вестници с левичарско съдържание,
че отдавна бил с комунистически

Тенчо Хубенов

иден ...
н, 13 юни 1942 гедина Теньо бе

изгонен от гимназията. През есен-
та опита да се запише в тех ни-
ческото училище в София, но не
го приеха. Тогава фашистката ка-
зарма разтвори пор 1 ите си за не·
го 11 мургавият двадесетгодишен
ремсист облече сивия войнишки
шинел.

Но това не бе за дълго. Преэ
зимата на 1943 година стана го,
ляв провал в нелегалната ремсова
срганивацня в Хасково. Предупре-
ден за станалия провал, през една
тъмна февруарска нощ той разби
вратата на военния склад на казар-
вата, въоръжи се добре и смело
тръгна о бой за свободата на своя
поробен народ ••. Но предател-
от l{локотница го издаде. Зареди·
ха ое страшни мъчения. Ала roil
бе ням, ала roil бе твърд като
стомана. Заредиха се една след
вруга три присъди - и трите му
искаха смърт, но не сломиха гор-
дия революционер, не смутиха
светлата му вяра в утрешната по-
беда на трудовия народ. ·

·

На 7 октомври 1943 година всич-
ки воiiници от Хасковския гарни-
зон бяха строени недалеч от гра-
да, на една полянка край тъжно
безименно дере. Секретарят на
военно-поаевия съд прочете със
строг дразнещ глас присъдите,
според конто • в името на Симеон
11-цар па българите· ремсистите
Димитър Канев Ашика от rp. Хас-
ково и Тенчо Хубенов Мутафов от
с. Горски извор, Хасковско, се осъж-
дат на смърт чрез разстрел. Едно
дебело черноврехо отче, ноето от-
далече приличаше на гояяи черен
гарван, остави на мира привърза-
ния за кола Димитър и тромаво
се эаклатушка къя другия кел,
Тенчо се събличаше.- Гол съм се родил, гол ще
умра! Дайте горните ми дрехи на

,i"siнoli беден воllнк11!-ост1ви тоА
в краката на пазещите го воllници
дрехите си.

Опитаха се да го вържат за
1/ОЛа, глухо издрънча веригата 11у.- Не се страхуваllте, няма да
избягам! - обърна се тoli към фа-
шистките офицери н сам застана
плътно до копа. - Комую1стите
не се боят от смъртта!

Тогава до него приближи дебе-
лото отче с дебела книга в ръце ..•- Марш оттука,

чорт проклет!
Да не сн посмял
после да ме опя-
ваш? Аз си 11мам
майчица да 11е

оплаква .••
Поискаха да нахлузят на rлава·

та му торба, IIO гой по111ела да
посрещне с отворени очи смъртта.
Сърцето му, голямото, обичащо ж11-
вота и хората сърце на комуниста,
заби силно. Тенчо вдигна непокср-
ната глава, отвори ширено черните
си умни очи - те горяха в стрв-
нея блясък. Погледна за послепен
път сивото, надвиснало от облаци
родно непе, видя как по отсреш-
нвя хълм ояговврнйсният вятъв
гонеше някакъв rол11•1 трън, оёгър-
на с поглед войниците, тези
свои братя, облечени в сиви ши-
нели ...- Имате последната дума! -
оробърбори студено към него во-
енният прокурор.- Да, ние ще имаме последна
та решителна дума, ние, вбикно-
вените трудови хора. И на празно
се опитвате да ни разстрелвате. :
О, вие, жалки страхливци. защо :искате с шепа кал да затъмните

!

слънцето на милионите, великото
неугасващо слънце на коиунизва? •..

Прокурорът намигна на стоящия

i
до него подефицер..- Огън! - изкряска тoli на
взвода вейници, определени да

I
разстрелят осъдените.

Екна нестроен залп. Много 1т
вейвицнте наведоха пламнали от
гняв лица към земята, по-твърдите
видяха, че Ашика безжизнено се
свлече до кола, а Тенчо, полураэ-
гепен, устремил очи в тях, стое-
we прав. Само дясната му ръка
бързо почервеняваше над лакътя,- Вашата мамка номунистна!
Вие плачете за куршумl-побесня
подофицерът и се приближи съв-
сем близо до Тенчо.- Да живее утрешна Съветска
България! Смърт на фашизма! ..•

Ton раздрънка веригата си и
извика към прокурора и офицерите: ,- Веригата, веригата си аава-
зетеl Скоро ще потрябва за вас ...

В сухия, неприятен грак на ав-
томата на подофицера се удавиха
последните му думи.

С едно натискане на спусъка
бяха изпълнени трите му смъртни
присъди ...

Един прекрасен човешки живот
угасна, за да остане да грее като
ярък пример за живите. Светлини
от него блестят всяка вечер. ко-
гато пламне венецът от крушки
около величествения паметник на
загиналите в борбата срещу Ф•·
шнзма, които се издига на южнк11
хълм над Хасково и сякаш бд1
над града.

Тенчо Хубенов • пак жив с
живите.

Вълчо МИХАЙЛОВ

Ilanyc11a Теньо родното си се.110
Горски извор и постъпи в хасков-
ската гимназия. Изхвръкна той
катв малко орле от ровителекетс
гнездо и после рядко кацваше в
него, Само понякога, през вакан-
циите и големите празници, нена-
дейно долиташе с цял рояк учени-
ци, ученички, работници ... Тога·
па в къщата на бail Хубен аасвяр-
ваше грамофон, който Тенчо бе
донесъл от града, преливаха от
радост сърцата
на родителите му.
Те се радваха на
своя снн и на
веселите му дру- (Патрон на комсомолската организация в I см. гимназия)
гари, които щедро 1

го подкрепяха в rрада с дрехи н
обуща, а често пъти и с пари. Сну-
шаваше ги отначаяс само това, че
те винаги за дълго оставяха на
мира граиефонв, ставаха изведнъж
сернози и, четяха някакви ннигн,
говореха разцалено за капита-
листи, за Русия . . . Но скоро
свикнаха с всичко това, даже
стрина Пенна започна да караули
около нъщата, когато в нея те си
правеха събранията.

Тенчо вече влизаше в ремсовото
ръководство на шестите класове и
отгеваряше за работата на РМС
сред четвъртокласниците, препис-
ваше до късно нощем пламенни
позиви, активно участвуваше в ту-
ристическото и въздържателно
дружество, в квоперативната гру-
па и в театралната трупа. Когато
бе в седни клас, Тенчо стана член
на гнмнаэиалното ремсово ръковод-
ство, с чест вече изпълняваше за-
дачи на Окръж1111я ноаигел на РМС
11 скоро бе привлечен за негов
член,

Заёеяежигелен иасовин, с широ-
ка душа и весело сърце, той спе-
чел и любовта, уважението и дове-
рието на учениците, радваше се
на голяма популярност и срец
младите работници от града. Той
бе вушата 11а масовите вяацежки
излети, организирани от РМС. Про-
гресивните книги, добрите друга-
ри и тежката работа през ванан-
циите по гари и строежи го зака-
лиха, посочиха му единствено пра·
вияния изход от тежкото положе-
ние на трудещите се - организи-
раната, беззаветна борба ?а кому-
низы1, за човешl(О щастне . . . И
Теньо потъна в опасния водовър-
теж на тези неповторимо героични
д11и -пишеше изложение до пра-
вителството във връзка о прецло-
жението на съветск11я пратеник
Соболе в н събираше много подп и-
си под него, пре1шсвdше и разnро-
стра11яваше статии от нелегалния
вестник „Работническо дело", про-
rраматi на Отечествения фронт,
събираше с другаря си Тодор Же-
лев оръжие из околните села ...

Теньо Хубенов стана • on 1сен
елемент" за Оуржоазната държава.
Затова в протокола на учиrелския
съвет при хасковската смесена
гимназия от 12 юнн 1942 година
т1ше: ,,По точка 4. Доклад за нро-

! ви1tе1rи ученици". Наказват се по

I f,
параграф 260, буква „П" - из-
ключване от гимназията:

I I. Тодор Желев ди.мов от VII·r
1 • KJJac.

\
2. Б.ончо Господинов Петров от

VII-r клас.

I

3. Тенчо Хубенов Мутафов от
VII-б клас за срещи извън града с

........??-?+? ....???????-????........?????..........

I?. }l{ак Моис Бенбасат - ро-1 ково Но и тук той се нарежда в I
reoprи джаrаров

ден е в гр. Хасково през 1923 го- редовете на младите борци. Сту·

1

дина. В гимназият? учи 01· 1937 дент по право, школник в ШЗО,
год. до 1942 година. Тук работи навсякъде Пиер е в кипежа на
за разпространение на иnеята на борбна, която го довежца до Гi· До хладната стена едва-едва
ремсовото дело между еврейската роичната му смърт в стрелб<111tе· гърците дишат. Няма въздух. Душно.
младеж. Заловен от полицията то на ШЗО - София, на 18. VI. Родиио,
той умира на 23. V. 1944 година 1944 гоаина. последният мн лъх да е това,
cлell, страшни ин1<визиции в хас- 19. Коста Тодоров Марков- но нека само твоят вятър шушне.
1<овското полицейско комендант роден е в село Лъджекьой, Де-1
ство. деагачко. В гимназията е бил уче· Гори, 11ори ме жад. А аэ сън сам

ник от 1935 год. до 194.1 rоаина. и няма капчица вода наблизко.
През ученическите години се офор· Род11ио,
мя като смел и честен борец-ан- на устни1е си влагата ще дам,
тифашист. Масови((, артист по ду- но нено само твоят Дунав плиска.
ша, весел и жизнерадnстен, той е
в центъра на всяkа младеж1<а акция Решетката зачерква моя ПtН.

I

Като школник е отвлечен от по- Последните лъчи трептят пре.11 нея.
лицията и убит на 25. IV. 1944 Роnино,
година в Хасково. очите ми ще гаснат в мрак стувен,

I

20. Димитър Георгиев Гене- но нека само таоllто слънце грее.
джиков-роден е на 20. IX. 1919 .

година в село Спавяново, Хасков- С гърпи закрилил бъ1ните години,
с1<о. В гимназията е ученик от

I
лежа аз, проснат в целия си ръст.

11933 год. до 1938 година. Като Родяно,
tтудент в Чехия се включва в РЗ може би така ще си изст11на,
чешкото съпротивително движе· но нека само стопля твоllта пръст.
ние. Убит е като партизанин на
15. 111. I SJ44 год. при ре1<а Хром-
на, Братислава.

21. Кирил Митев Кирев-ро-
ден е на 28. XI. 1919 год. в село1аз
Брястово. Произхожда от бедно но

селско семейство. В Хасковската ...------·---------
гимназия учи през периода 1934-
1939 год. Тук влиза II редовете на
РМС. Оп?д жестоки инквизиции
умира в хасковчкото полицейско1
коменданство през 1944 rод.

Към Родината

ПрощаваЯте, другар?.! Все по-бавне
сърцето в слепите очи тупти.
Роднно,

падам в битката за хляб и вравда.
нека само да живееш ти!

„Сто годино kласно
училище"

Стр. 5



Далечната младост на училището \ новвтв еочивлисгччеене идея. Слеа Ос-
вобождениего аз завърших V ·ТО кпас-

....................................................................: : :
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„Сто години kласно
училище"

Стр. 6



;Училището през юбилейната година
По пътя па политехнизацията

През изтеклите 15 години на на· по биология. Средният успех в края
родната власт се извършиха коренни

I

на учебната година бе по-висок, от-
иэменення в характера и съдържа„ колкото в края на по-първата ro-1нието на обучението и възпитанието.

1 дина.
Под непосредствените грижи и ръ-

1
От началото на тази учебна го-

новодство на Партията израстна на· дина, по силата на приетия у нас

I

шето ново социалистическо учили- закон "За. по-тясна връзка на учили·
ще, готово да отговори на нарастна- щета с wивота.. :· се въведе изу-
лите изисквания на живота.

I

чаването на новите политехнически
Нашата гимназия бе една от пър- предмети: основи на селското сто·

вите u страната, които още през ми- панство в Vlll·илac, мвшинознание,
иалата учебна година преминаха автомобил н трактор в IX клас и
към производствено обучение.

I

електротехника в XI клас.
Въпреки всички неудобства, Учениците от Х и XI класове

свързани с недостига на поr:1ещения продължиха изучаването на една от
Iза нласни стаи и лабораторни. ние

J
определените миналата година спе- '--------

тръгнахме решително no пътя на циалностн: nамукопредачество, сви-
nолитехниэацията-,,по-тясно свърз- лоточене, електрононтаж на елек-
ване на възпитанието и обучението трически инсталации, стругарство,
с живота, с производитепния труд, с тютюнопроизводство с тютюнотех-
работннческата класа и нооперато- нина и птицевъдство.
рите ...tt През дните на своя стогодишен -------

Наред с техническите кръжоци юбилей, в нашето училище се съз- Т ??ПО ХИМИЯ, КННОДеЛО, раДИОСВЪрЗОЧ· дават: МаШННеН Н моторен кабинет, ам нъдето се точи ноприната I

но дело, още в началото на минала- кабинет по електротехника и наби· , Една ученичkа
та учебна година .учениците от IХ·те

I

нет по порастенневъдство. Попълват' С , , . . б . ф б· р б б • I

·

и х-те класове изградиха три групи се н уреждат кабинетите по физина, ,тудена 5111\ арска утрив. Г ьста

I

че редом с ра отвиците към а
,
занче. а отвичките с оде ритеп

за факултативно изучаване на стру- химия, биология, география, история I
сина мъгла е паднаяа над града, рика „Свнпа" се отправят и уче- ни усмивки следят първите им

I разkазва...
rарство, елентроионтаж и автодело.1 и математика. но улиците са оживени. Тази сут- нички, Те не чувствуват студа. стъпки в практикатата.

Учениците от Х-те класове, под Обзавежда се кабинетът със ca· I рин всеки минувач би заёелявал Други мисли ги вълнуват. .Как : Неусетно става обед. Свършилръководството на своя преподава·· лон по рисуване и чертане и каби· '
б Д йтел по физика, проведоха курс по I нетът със салон по музика. ера отният полуден. ево кнте си

11нкелаж в работилницата на шеф- j с нетърпение се очаква завър- I тръгват. Главите им се замаяни,
сткото предприятие [тогава Градски шването на новия прекрасно устроен ръцете -понаболяват, но те са ДО·
промкомбинат.]

/
физкултурен салон, снабден с кли· волни и радостни усмивки се поя-1Пътят на политехнизацията на об- матична инсталация, съблекални и

щообразователкото училище бе душови помещения. вяват на JJИцата им, ,
Iозарен от нова светлина, която хвър- • Книгите на училищната библио· В техническия кабинет на фаб

пиха бележките на другаря Хруш- тека изпълниха новите шкафове и рнката са се събрали майсторки- I

чов и тезисите на ХХ конгрес на хранилището и читалнята към нея. те на коприната. Директорката и
t<ПСС за укрепване на връзките на Училwщният двор е вече ограден и кои учители са ДОШIIИ да видятучилището с живота. оформен. За новото уреждане и за ня

IПартийната организация в наше· създаването на физкултурната ппо- как работят техните възпитанички.
то училище направи предложение, щадка всички ученици, учещи в Дума, а взема майстерката иа пър
което бе удобрено от f\\инистерство· сградата на нашето училище с го· ви салон:
то на просветата и културата и от товност отдават своя труд. _ Аз съм много доволна от
начап...ото на 11-я учебен срок преэ : На грижите на Партията .., на-
миналата учебна година учениците родните съвети за създаване на не· ученичките. Те бързо усвояват
от IХ-те и Х·те класове, разпределе- обхоцимиге условия за усвояване на процеса-казва тя.
нн в 11 групи, започнаха изучаване· науката и производството, учител- Тези думи са достатъчни. И
то на една от определените 8 спе- ският колектив и всички ученици в наистина, ако някой надникне вцналности лрез един ден от седми- гимназията отговарят с нови по-го- нахие и бяхме толкова уввечени 8 ра-
цата. леми успехи в учебната работа и цеха, той няиа да познае кои ИЗ· ботатв, че не забелязвахме как минава

Под лозунга „Всеки ученик, за· производственото обучение. между облечените в сини престил времето. Мииааата 1959 учебна година
вършващ 11 клас, с професия", ном- Ние сме радостни, че през тази ки девойки са ученичките. завършихме с оёщ успех 4·50. През
сомолската организация се зае с учебна година нашето училище ще

11:...Наред с практиката вървят
и\

тази учебна година започнахме изуча-
претворяване в депсi на поставената даде своя първи випуск - зрелост·

I

теоретичните занятия. Непонятни· ването на фуражите, съставяко на
И задача. ннци, които заедно със свидетел- дажби, отглеждане на маJU<ите пилен-

Училището' ни бе прието за но- ство за завършено средно образова- ,.., те думи-рандеман, греж-сеrа не ца, Нашите поэвання в областта на
лективен член на ТКЗС в Хасково., иие ще получат и удостоверение за плашат девейките. Те вече знаят, птицевъдството все повече се рввшн-

Недоверието и съмненията, с' усвоена професия. Ученичкн ет XI клас н? проиэволствена практика в ДИII „Свила" че от тях, запарвачките, най-мно- ряват.
които ни посрещнаха работниците М. ДРRГНЕВR Ето вече 4 седыици сме на првк-
от предприятията .,Жеко Димитров"

:
I ще ги посрещнат? Дапи ще се го зависи количеството и качество тика в дзс или в пюn11л11ята. Рааае-

н .свила", изчезнаха скоро. През, справят?" Те обещаха, че ще се то на източената коприна. Затова лени сме на две групи. Докато епи1r1
дните на първата производствена

I ги при първия неуспех се отчайва- ко за з секунди, като например Тон- 1 справят с непознатата работа, но те още повече се стараят. Полу-1 работи при зареждане на яйцата в ни-
практика в края на учебната година 'ха н се огвръпввха в страни. Но на Кръстева, Росица Rндреева, Дн- все пак•.. Някои от тях за пър· чените хубави бележки на края. кубаторите, другата се грижи за яая-

?:::;е :::::?:н:?=е?;:??мnеълн?? I първите успехи на някои ,ака ги нитрия Панева, Добринка f(ръстова, ви път отиваха във фабрика.
1

на годнната убедително говорят ::::..??:;?;?.?f:: ,?:????т???к::??з??;
почивките им или заемахме незаетото

I
рвзвъплуввхв, че бързаха да спояе- Ирина Rнгелова и Кичка Янкова. 1

В свилоточннн цех ги облъха за това. Ще ни бъдат давени удоатоверtв11я 11

място на отсъствуващи работнички лят радостта си с другарите: Чуваха На пресукалоте се отличи Ва· топъл въздух. Те пристъпват
ппа-\

Измина лятната ваканция. Де- усвоена професия. Та има л? нещо

уча:Т?Jл;;;;??а о;ък??':;,?:О??ен:: I се рвдеетните им гласове: .Научих сипка Запрянова, а на дублирка - хо, предпазливо. Лицата им са войните са вече в едявадесетн ?о?:???в?а°?ъ;?:' :?.,.?:?·?. п??=с:::
ТКЗС във възможностите на уче· , се да sаnридамl То не било ник6к Веселина Rnе?санцрова. смуrени-може би от norпедите, кпас. Те рабоvят с още по-rопя- род? •Всеки трябва да има цел в жи-

1

прои•водствената лрilнтина оказ..
\ Н ма жар Може би спед завършва-' вота благото на своя 11арод и про·ниците. трудно. Ела да опиташ I Rз ще ти • отправени към тях. о постепен · · -

Участието в производството не покажа!" _ н неуоетно всички се ва бпаrопри•тно влияние на трудо-
1 но свикват и започват с интерес не на учипището те ще лостЪПIIТ цъфтяването на странат1. С този девиз

П<Jпречи на успеха по дgуrите пред·'

I

вото въ,nнтание на учащите се. По- да разглеждат. Опитни работни•?· именно тук на работа. Тогава без I върви напред н нашият курс по nти-
мети. Напротив, по-ясни. по-коннрет-1 увлекеха •

I

uевъдство
ни станаха знанията на учениците Or проведените теоретически и вечето от тях идват с п.лното съз· ки ги вземат при себе си, за да предварите?на подготовка ще зае- L.по математина, по физика, по химия, нание да усвоят професия н да ра· п, запознаят п0отдепно с те.<но· мат достоино работното място Зл. Сtаиатова

• -- практически занимания се проявиха ботот в производството. Някои от
11

логическия процес. С несигурни там, където се точи коприната...
след белите

тях желаят да ста11ат средни тек·
рЪЦ€; ученичките поемат пашкуnи· п. Димитрова

НИШКИ на памука стилни техници, а други инженери. · те, слагат ги в запарочното ка- учен11•1ка от Хl-в клас -----·----"
Прои,водстаената практика не

пречн на учениците да подготвят
добре уроците си за следаащня ден.

Tyt1, о производството, неистина

I

науката се с1ързва прентнкатв.? - фнзнкв,а, химията, математикан1, ли·•
· тературата, ес1естае11нте неука.-, и им

стават по-понятни.
-r }. Пра1<ТИК8Т8 дава ВЪЗМОИ<НОСТ Зll

:..6.-::-:_?"" .

?
по-тесни връsки '1еЖАУ учащата се??? ? ..

1

младеж и рабоп1иците. Последните

.-? ........_ ? виждат, ,1е за де ста1-1еш добър nронз-? додственин, са необХОАИМН и эдравн,
· нayL1tiи noз1tt1н1111.

j, Нашвнr. практика nокаэвь, ч? pa-
'f. боr11иците са цоеолнн от учени?ин:

Н С радосr ги ОЧ8КВаТ да ЦОИR,8Т,

, \
f защото те достойно вече ги эаме-

1

}; стват през време на nочнвкнте. То·

е rава у?1ениците сами се справят с
машините. Често между рабо,ннцн·j· те с• чува такъв разговор: ..На кого

?J
остави r.tашинат•?" - "На учениLt·

- ... - ката" - • Може ли да се справи?"
-- ..Ра3бира се". Тези думи под-

на щрхите: Павлина Терэиева,
Ba-,

'"'II чертават нолк• необходима е науч·
снлке Хри<::тове, Веско Тенева и c:d нат• nоАrотовка n промишлените
Rнrелина Мирчева. На фпаерите I предпр11яти•. Добр,пе проиаводстве·
най•добр• рабатиха Златка Калоя·1?nн успехи Hd учениците и добрите
нова, Мария Суnево, Николина Въл·

..'lie резултати в нзпъ11неннето на nроиэ·
кова, Екатерина Блаrоеае, Ветка 'JI ВОАствения план на дело ни пок1s·
Данева, Донка Василева, Пвнка Пе· ват необходимоетта да се прилага
това, Дорка Маринова и Потронка 7"" аъв вончки училища трудово-поли·
Делчева. tтехническото обу11ение.

Н•кои вече цостиrнаха ре3упта·' ·

тнте на опитните работ11ички наJ д. ВЪЛНОВА
рннrовете, като Зl!nрндат скъсана ниш-ii • ;.k,._;;i;..: Т. ЛЕКОВА

В n?.раите дни от rtрактинаrа в
ДИП .Жеко Димитров• учениците
се sаnозн1ха Q целия техннчеСt<н

коетопроцес на преденето, спец
им б„ха опреАеленн nост•,.нви
ботни места спор•д желанието

ра·
нм.

Отн•ч1ло бяха плехи, нерешителни,
страхуваха се да х1ан111 1ретената,
понsrорнх& си nръсtите. Разбира се,
во,ко начало е трудно!

По-упоритите бър3о и оnокойно
работеха на маwнвите, доката дру·

•

Вечер на'випусkниkа
fЗ нашеtо учипище от 1956 го·\ успехите на учипището прtз пос-

диttа се провежда традицно11на ве- пед11ите години, за попитехни зг.

чер на в11пусннка. I lo инициатива цинта, за свързване ua обучението
на IJ'?1,оводството на ДКМС и еди- с пра1пиката. Пожеланията й към
118A?Ct:TOKIIUCHИЦИTe II таз11 ГОДИIШ зрепосТНИЦIJТе б11ха изпратени С

Ii 1·н,1назнята се нров?де търже- бурно ръ?sоплнсl(ане. Радост11а въл-
ст?,ена в?чер на 11ипу,:н11ка. ьнха на се разлn в canoua. 1<оrато се
поканt:нн мно1·0 въ,11итаници, учн- съобщи, че ще се раздадат меда·
тепн II друп1 гости. пито на минапоrодишннте отлич·

С .,шDro тобо11 и старание уче- 11н.?и. На присъству1ащите В. Въ·
11иц11те от Х!!те кпасо11е се 11од· чева ti Р. Щерева-вече студентки
?·отвиха ?а тържествотв. Разучиха II Попитех11икатн, начапникът на
се· песни, стихотворения, с които отдеп „Просвета и куптура" дру·
трнбваше да се посрещнат скъпи- гарят Димо Христов връчи златни
те tост11. С дъпrи разноцветни пен- медапи и им пожепа нови успехи
ти бяха онрасени коридорите и в по-нататъшното у•1е11ие.
стаите. ?'?ипището имашt празни- Спtд художествената проrра· 1

че!? вид. 1 ържествоте бе проведе- ма започна другарско весtпие. Сре-\но в недепя на 7. 11. т. 1·. Мапки11т
сапон 110 музика беше препълнен. щаха се стари другари, припом·

1

Ецl!в ·стигаха за всички стсмовете.
\
няха ученическите годири, раэ1·0·

Вечерта бе открита с приветствено вариха с преподаватепите си.
спаво от директорll Ra г11мнаэи11- Хуба111t 1tч1р. Т11 остави свет-

\'\"а-др. Драr,ев1. Тя го1ори 11 па диJ111 а .l'YWaтa ца всички.

* *
За по„т>1сно свързване на въз"

питанието и обучението с живота,
с производителни>1 труд, с работни"

.

чесkата kласа и l(ооператорите.
ТОДОР ЖИВКОВ

,.,

С интерес уче111щите ат Х-д клас nроnеж.1.ат лабораторнкtс
упражнения 110 физика------------?-?

Сформ11ра се и нашата nронзвод-
ствена група-птицевъдството. Тя се
състои от 18 ученици. Отначало се за·
познах?tе с някои общи положениJ1 за
разоитнето на птицевъдството в наша-
та страна. Научавахме анатоwмя на-
nт.tцитеJ като всяко теоретнчно позна-
ние се свързвn1J1е съответно с пракУи·
чtско. Няколкото ,1есеuи, през които ние
старателно заучавахме всичк1t лекции,
ю, дадоха възможност по-късно.да при-
Аожuм наученото на практиt.а.

От 15 до 25 юни бяхъсе на прак-
тима на определените обtкти. Раэде-
,'lени на З групи, нне се сменяхме през
3 д1111. Тук вече по-свободно wожех"е
д.а при,,ожнu sнанията, конто бя1wе
получипк n учвлнщt. Наистн•а, отна-
•1мо беше трудно. но пссле привик-

Хl-в 11.nac

В?шаг,1 ко?·ато тръгва" :,а уч11л11-, Под1·отnя\lс re за първия •1ас. Ня·
j

ra Поелн сме обеща1111е да с11 no·

IЦ(\ се о>1<11вяш:1l\1. Отново с др.уrарв- I кон полу1·ласно Cit дс1<ла,1ират, дру ',111ства.?1с са,ш станта. И с1рсмсж·?1·

те цHJI слс;?обсд. отноRо ще раз?,с· I'll преговарят. събират се 11а I ру1111, сс1?ствено е да я 11аз11м н ?а 11ям.1

IIЯMC' nneчai.rн.•ti,iя от •?утото в час на групи, внимателно сJ1ушат тоя. ну>h.да от мt::rене. 11-ьк н амu11цш11и

IIJIII щ,· спор"" до вл11зането на коi",то обяснява нещо, а трет11. ах' ,·оворн. ТриGва да се класираме 11:i

j •111Н:J1я кой с наii·обаятел1111ят об· пщ третите, просто пречат II не вър едно от нървнте места 110 .,111·11сш1,

pai ?Jт „i\\лада rвардня". Често на шат нищо хубаво. Те са прекалено' Часът по фнзш1а i\н111а, 01шкн:1м?

?ll"m.·iy•iacнн ra спорнм за по-ката- веселн 11 се държат много шумнu.1 ,оя 110 астрuномш,. Преподавателка·
1 тъ1111111n ci, ;r;шю,. ысчтаеk ндеалll· Говорят II се смеят много в11соко. та ни нредава за формнранс на нау·

·ш?н?ме, вълнуващ, се _ пе,,е с;ме в Но ня?<ОЛl<О забележкн от разгневс че11 м11рu1·дсд II старнте времена. Ja

, \ I KJНll'. 1 lеза6rы11ш11 днн! Всека 1111 девойкн и те благоразумно на
I

пuдв111,1 на ;.I.жорда110 Бруно. Чен,

('Jlllll UT 1 ях 110('11 ll?IHO ноnо. Jl('ltyтo, пущат класа ilЛ(I седят тнхо Н С все IШ 01' CIIIICallllC за „i'IIIIЛOC'ГIHHH:.t.

01цс засмснн лнца СС' :н1лавят зс1 смърт" - 11J1·аря11е. t\\oм1111l'1'?tтa по·

неiцо. ;
тръпоат. Ко;1ко мно1·0 жсртuн no

Сд?д малко зr1пot1na 11асъ·r. Слl'д. пътн към нстнната!
11зпитването продължапа11с с твар· Звънецът Gне. Строе1111 се отпр«
,1еството 11а Вапцаров Твърдо зву· в11х,1с кы, гардероба. А сд?д малко

IIH1't•pt:CIIO.
Вторшш.
Пър1111тс дnа часа 11мамс. бълrар·

c1i:11 с:-шк. СJ1ед тonn pyc1<1t н слсд-
ващ11тс два - астро11ом1111 11 ф11з11·

I ка. Разнообразни и пр11ят1111 •ш·

1
сове.

· Тры·вам за уч111111ще с чувспю, че

I

вс11'1ко тряGnа да Gъде хvбаво. Де·
журна· съм. Стаята с предадена •111·

ста 11 11роветре11а от първа смяна.
I На1111свам 11омерата върху дъската.
След щ1л,ю съблече1111 вече в гарде·
роба. зао1с1111, заруменели започват
да 11дват другар11те мн с това то11ко·
ва то11Jю 11 ,-шо(·означещ.о „Здр:шеii!"

Н,1 работа n оnнт11010 11оле - офор\fнuане 1ia .1ехм

за 1ю1юкев р1зсад

411 r1н,сът на преподавателката ю1. за1юt1ва ре11етнцията на хора, rнм„
настшн1те за11оч11ат трсш1рuвка, тр.t
ка вeceJlo топчето за тt::нн..:, НJВШнtт
се кръш1111те пров11ква1шя на та11·

.!..? малка щ,оркнте. 1·отв11м се за rол11м пра&·

крилата 1111 оnърлн 11aii-noд11pe. 1111к - сто rод11н11 от първото клас-
Не ще прокл11нам, но у•111л11ще. Г11м11аз11ята звучи о

• ня,1а да се ваiiкач, разлнч1111 акордн,
эащото все пак, знам Още ед1111 ден в у•111л11щс, ден в

ще се у?111ра". 1 коiiто 11ау•шхмс 110D11 неща. А колко
Тръn?ш 1111 nобнnат, nс11ч1.<11 rJ1едаме

I
м1ю1·0 може 611 в тоя ден 011реде1111

с 11ламък в о•ште. в душите 1111 е xn бъдещата с11 профер1я, в11дяха

светло II топло. Вапцаро11 говори: своя по-нататъшен път 111111 у11есен11

Неrо1ште бсзсмърт1111 слова зоу•1ат в гласа на преподаватсл>1. решнха да
011.ic u стаята. Какъв всл11к 1юоек, ,1у станат колегн.
каква rото1111ост да умре :ш сnобода· Ми;ю родно гшл11ще\ С всск11 ю·
та н щастнсто 11.:1 човека! :\t111н1т д{'lf, дшпс, конто ще прека

I

Бне зnъ11е11ът. Някоi, r;азна: ращ• в тсбt•, 11а\lаюшат. А т11 растеш,
,,Искач 11а 11з1111та да 1111 дадат Ban· разчuаuяuаш! Но 1111с ще 11з11езе?,

царовl Toii м11 е люб11\111ят поет!"' И 1юдгuтвс1111 от тебе за всяка 11з11с11а

)
всвчкв дсклам11раж•. четс11 любн,111· да. с nрофесвя II диплома в ръце
Тl' ''" пнховс! Па?; така. ro11op11x"e' Блаrода ю1 т11 от сърце! Ьлаrо·
11 се вълнуnах,н· 11 н1 t..:м11p11cilCl\li, Р

прсд11 п,д111111 1а Ботсu, за Вазе...:- дар,ш 111, ч? rолкова д1111 ое•1е 1111 съ·

Вс11чю1 тсх1111 сп1хоnе НII ,арссват, 611ращ всеки ден под 11окр11оа си, в
звучат бодро II оnт"'111сп1•1110. станте, са.101111тс II ка<,1111еп11с. Нне

Руск11 езнк Взеш,ме откъс11 от
ще те об11чаме ви11аr11. ще м1111аваш,

.,Пош•rт за 11rп,нсюн1 •юв,·к··. Гора

I
от нп.111·11;1т11 .rъцс. Bc('KII 11с1,а да 11t•·

те 11 пр,·ut>пс1а Приятно н ме.тюд1111

но 1nуч11 ез111,ът на Пушк,ш II Го t·ърд.t•чюпс ра3(·овор11 н споровt.• за
ru.•1. Л пред ПОГЛ('ДIIТ(' 11а BCII\IКII t.•

\ft.''ITIITC \;Ii

I

Мер,•с,·11. :1апщ1д>1л 1111 11,111ъ:1110 с ro·

1

Jн1?1ата сн .1юОон къ,r (·c1,10:1Pra н с
ЧСЛНtlСНата (."11 поля

Мсжду•111с11е. Тря611а да проnстр•1
11 ВIIДН СЪСТОП111t('Т0 Щ1 пода. Ах, п;:н;: ,------------------тнn момчета! Тръгва,( къ,1 тs1:х, 110

те ne•1c са разбра.111 11 u111юв1ю се ,,Сто години kласно
навеждат да пр11бер.?т .хартията П<Jд
•111новете си. Така е, когато осек11

I 11?п11та на r1>11,ба с11 р.ежур_?твQТQ ?е·
J

„И нека като
пеперуда

noкpaii 1еб 11 1це сн спо?шячс з?
ра·,л11ч1111 д1111. прекарани в re6e зu

Вас11лк11 XPИCTOIIA
11 б к.1ас

училище"
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От да -оеч-нг-т тво-я ,о-
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От далечнага твоя зора
сто години изминаха вече.
Ти под своята стряха събра
светло ято за полет далечен.

Припев:
Млад11, сръчни. сме.1111!
Нас 1111 чакав с ралост
в род1111"!! край]

В страховитата битка с врага
т11 изпрати ремсистч-rерон,
а строитеяно знаме сега
веят с чест к,омсомолците твои.

Припев: .

Нека твоят светилник блести,
да ни сгрява - безсмъртен II вечен.
Виж от родната стряха лети
светло ято въе полет далечен.

Припев: ...•.

Вишната погали с клони
т1011те носи,
11t•ек цвят над тях tтронн
да ги украси,
ветна шал на твейто рамо,
t каnки оросен -
за да си красива. ма110,
в проветвня ден.

Слънцето на всяно стръкче->
капка светлинна,
н изгладн твойте бръчки
с ласкава ръка,
в миглите остави само
пламък разтопен -
за да си засмяна, иаво,
в пролетния ден.

на учител.ите и

1- Гимназиалният хор с диригент Н. Пенев

ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ
I100в-194з)
I

Ровен е на 23. Х. 1885 год. в с. Груйнци, Боснаеградсно, в се-
1

мейство на свещени11. Учи се в родното си село, в Босилеград,
I

в костюндил и в София. Следвал е във Франция и в Швейцария.

I

Преди да замине за чужбина и след завръщането си оттам се
занимава с учителска и писателска дейност. В хасковската гим-
11аз11я е бил учител по френска език. •

Издал е книгите: .Съняг на любовта" (1912) ,,Пеr.ни'1 (1912-1
191.3), ,.Пла•1с1щ1 върби" (·1914), .Вечерни миражи" (1918), ,,Кораби"

I (1920-1923), ,.вс?лена" (1924), ,,Народни песни" (1931-1932), ,.Златни

I
ниви и бойни полета" (1929), .,В страната на розите'.' (1939-1943)
и много други.

I

I

ЗНАМЕНА
В11л11х знамена...

С чаровния плясък на светла 11onp111111

Вълна СJ1ед вълна -
Застилаха те безотра1110 лазура;
Вървяха борците и погледа пламенен бе
От гневна любов 11 нвсдържана бури,
Над вечни пустини
Те носеха кървави порив към ново небе!

И вехтият мир
Под техните стъпки се срина в руини.
Но в тая безбрежност печална,
t-;ад ЖЪJITII ПУСТИНИ
И ПЯСЪЦИ жарки,
Те в бронзови пръсти не носеха меч или палма,
А MЪJIIIИИ ярки...

Видях знаменL ..
Над горди възьети чела,
Над яки, сплотени плещи
И силни рамена
Талазът копринен плющи „
На пурпурна птица 1111,и га•••
l<ъм нови земи устремени вървяха натам
И яростен порив кипеше под слънчеви плам!

Бригадирския- пон започва обин
11ове110 както всички други дни.
Ставане. ведрина. заиуска II отпра-
вяне към 01\е1<т11те на язовир Тра-
киец.

Но към 9 часа стана ясно, че
деият ще бъде много горещ. Пре-
пичаше 11 11а11 реката тегнеше ма-
раня. Бр11гаднр11тс с усилие вдига-
ха 1111рн11те, дишаха теж..о II бързо.

Нъм обед стана непоносимо го-
рещо. В 12 часа строени бригади-
рнге се отправиха 1n,?1 столовата.
Асфалтът на шосето пареше. Но
редиците запазваха своята правил-
нn форма - чета след чета. От юr
се надигпа тежък кълбест облвк,Във въздуха се раждаше буря,в столовата нямаше обичаен
шум II весело транане на прибо-
ри. По лицата бе 11зп11са110 очак-
ване II тревога. Тя нарасна с при-
стигането на тухларит«. Те бяха
неспонойпи II отидоха при коман-
дира, Тухлите останали пеприбра-
11и, банкетите непокрити с керими-
дн. А вън вятърът се усилваше, об-

лацитв покриваха небето, далечни
тътнежи отекваха. номанлиритс се
раздвижиха между масите. Тътне-
жите се усилваха. Нямаше нужда
от покани II иоманди. Всички за
слизаха no стълбите и без коман-
да се отправиха към тухлите. Вя-
търът свиреше насреща. От пред-
обедната задуха и топлина нямаше
и следа. По средата на пътя за-
почнаха да падат едри капки.
Вс11ч1ш вече тичаха, без разговори,
без провиквания. Задъхваха се.
хващаха се за ръце, 110 не спи-
раха. Нъм тухлите\ - това беше
целта.

Дъждът вече се усливаше. Пот-
та и дъждът се сливаха. Поточета
се отичаха по краката, по лицата,
по носите. Вятърът прониэваше.
светкавици разцепваха небето. Пър
вите вече бяха пристигнали 11 съ-
ёираха тухлите, други эакриваха
готовите банкетп. Работа имаше за
всички, нямаше суетене и наблiода·
тели. 20-дневннят труд на ёригада-
та трябваше да бъде спасен!

\ И твоята мисъл навярно обича
понявга I отмора да свърне назад,
когато в буквара ен жадно иадимчал
над белите листи с текст непознат.

Пристигаха все нови и нови гру-
пи бригадири, включваха се в об-
щата работа. Иоманднри. майсто-
ри, бригадири представляваха една
голяма маса хора, овладени от 011·

сокото съзнание за дълг към Роди·
вата.

Работата е привършепа. Дъж ·

дът продължава. но 11111юй не .,1У
обръща внимание, На всички е
пр11ят110 11 весело. Песента е сякаш
най-подходяща за момента. И ня
кой запява. Наредени до стени ?
на топлата пещ за тухли, подемат
и останалите песента. После 11а

групи тръгват по мокрото шосе. 11

докато пристигнат до лагера, слън-
цето се -поквзва зад оёлациге, щъж
път спира и балканът сякаш се
усмихва.

Ти певниш ли, кой те научи да сричаш,
да пишеш кутийни и малки черти,
и песле с ,,бастунчета", с трудни

,,1?амшичета"
да тръгнеш направо към буквите ти?
Tn 110?1ю1ш лi1 в нашата пролет

цветята.
и в късната есен със жълт листопад
в суровата зима с покривка сребриста,
кой бд,еше да раснеш духовно богат?

1,

С яеени бунтовни и приказки чудни
ги стъпваше плахо в живега суров.

111 поиниш ли ней те отрано 11робуди
в борбата за правда да 6ъдеш готов?

Map11n СУЛЕВА
Ваенлна ХРИСТОВА
Петкана КОВАЧЕВА

11 б нлас---- ---- .--??

възпиУ'аници'rе

ГЕРОИ

Т11 къце се изгуби, 11оете?
Както някога, в дн!lте 11ред111uни,
уморени от 11ы, ветрпве1е
се таят в 6елоц1ет1111Те в11шн11.

l{акто някога залезы слиза
111

припламва зад ниската къща
11а небето •1ервената риза ...
Само ти, само пt се не връщаш

l{азват, нrйде далеч си засюпал
1 а над тебе nнсоко в простора

'

се усмихнадн хладно звездите
11 те спирали nрони•1ни хора

1 да мзnл:l'щт на твоето раме
, своi1 та мъка, своя дял неотменен

111
останала болката са110

__ _ да rор•1и в 1воifта гръд утаена.
I

i Ти къде се изгуби, поете?
Без да плаче II без да се aailкa

, само rръстнла кротко р1,цете,
'

1 много дни чака т1оllта иаllка

Свистяла фъртуна сърдита,
заnл?каJJО черно небе,
тихичко мракът заридал,

на Тенчо и Ашика llлax? устни 11е казаха: мамо,
,
тихк стъпки не сепнаха мрака
Тъжnа майко . . . Ти стана на камък,

1 за .11а иожеш-1счно да чакаш.

\
_

Патешkо обучение
1 __
I Съвсем наскоро туп се случ11,

l
I

Орелът 11рат11 да се учн
Орлето с11 11р11 патнцnте,
11рочу111 в ракита11нте

I

I със С{'Оето умело оl\ученне.
В бащата нямаше съмнение:

I

j че с11н му смел Орел ще стане
1
и няма даром да го храни.

.
• Изм1111аха 1·nднна след година,

l
I \

Орлето вси•1кн нласоllе пре?1нна.
1
отл11чна диплома накрая вао:

11

и, нанто казват, стъпи на нозе.
Дойде то1·аз Орелът да 1·0 вземе,

1ti ropeilнн 01· желание да разбере,
дали след толкоз време

I

CIIHЪT умее да ЛСТ!I добре.
И полетя бащата аъв простора

,
над планини II хора

пролет I високо где синеят небесата.
Но, боже мoil,
ка1< беше сма,?н тoll
и кан се възму·rн-
синът 11е знаеше високо да лети,
въртеше се, крещеше край блатата
11 нато Патна ца11каше с крилата.
Тогава чак Ореп-..т поразен раабра
поуката добра: . '

ученични от 10·в itлac' без полза са орловите пера,
щом са те учили така, че
да вд11rаш само шум и rрачеш.

Атанас Д11шеа

за своята мъка щ>деJI.

Заллака;ш жълтите лист11,
nросн11а11 СТОЛ!tТIJИКЪТ-дъб:
„3най, ннкоrа двама ре?систи
прострелял бt тука враr·ъ-r".

Сразt•11и, запрели да бият
две силни човешки сърца.
Можал лн врагът да уби?
младежката свидна мечта.

Запели тим ручеи ЧИ('пt,
11 тъмата из1·р?л11 з1зе?д11 -
те двамата били ре'1С1нти
11 11ма11и ЯCHII очи.

. . . Навънка е радостна
и пеят в простора ятаl
liавънкц е тяхната пролет,
на воля в простора дошла?

Е.,ена СЛАВОRА

Иван нинолоn

КРЪСТЬО БЕЛЕВ
111

(1908 год.) I р

:WI

Роден е в с. Горно Брод11, Македония, на 5. IV. 1908 rод. 111

YчRJJ е в Ксанти, Хашово, Пловдив. Влиза в комунистическото .ш,

движение още като младеж и сътрудничи на почти всички J1ев11 ::11

вестници и списания. През периода 11а фаu111зма е биJJ пресJJедван, 1ii

осъждан II затварян. IIJi

Издал е много книги. По-в.?жни от тях са: ,,Двубоят" (1931), 11.

,,Песента на налъмите" (1933), .,Мирът" (1939), ,.Jiu съветската se- ?:
мя" (1944), ,,Пробивът'•, ,.Девойк1пе от завода". 1ц

Лауре!lт е на д11„итровска награда. ц11

D1

tt
Щi

111
ЗНАМЕТО

(Отkъс)

ta, която една невндиыа вълна 111

ентусиазъм 11 бодрост съединява-
ше в едно единно борчссюо цяло.

Светла радост светеше в очите,
ален възторг гореше no лицето.
l:lce1<11, стегнат с навуща, с царву-
лн, като за дълъг път, като за с-ь-
бJр. Всеки бърэаше, разправяше,
литаше заыислен или засмин.

Сред бурята на разв1олнувsнм
души II хилядите кръстосани по-
гледи, връз грамадата, до теле·
фонния стълб. под развятото чер·
вено знаме, в nурлурно-златния
opeoll на nламъщ1те, 11зраст1аха
бледи като светци и мъченици?
Делията - сна)!(ният орач, Си?10-

Тревожна камбана лробуди cen- Пламтеше, буйно н т»ржестве-
темврийската утрин, надвесила но, като в иебивал празник, на меr
светло rъл·ьбово крило над лод- дава голям еrън, чиито бяедочер
балl(анското ceJJo. вени отражения пролазиха по npo

11

Изнеиадани и сънни, ставаха зорците. вратите и стените и ся-
авам през тревата росна

с трепетно сърце,
едни от селяните. логлсждаха към каш запалиха къщята.

тихо с устни да докосна
вратите ,1 проаорците и страхливо, Отвсякъде, от асички улички, от

твоите ръце
tоато керемидарчета се скриваха, всички краища на селото, лрииж-

и глава на твоlто рамо Участниците в пиесата „Изпуснати хора", под покривите. си, а други, като даха на мегдана мъже, жени, мла-

да склоня смирен - лредСJ"авена от в;.здържателното ;·дружество по даден знак, стегнати и обути,; дежи - хилядно множество - ма-
к радостно бързо 113скачаха навън.

:ап??лс:тн??с????а,
ма?о, ?аеlк?;,37 тод. МеждУ участниците е и оста Делията, с неколцнва още свои

ннколаll ХРИСТОЗОВ , другари, обезоръжи и арестува в

••• _.....,....,."• • • • · · · ••• • •• .. •• ""'"''.........,,_ ,.._,...,..."'"'"'"'"'.....,........,...,....,.......,.._,..._,..,,..,,.,...,............,•..,•..,.•.,..........,.•..,.,,..._,..._...,,.,..,..................?...,....,_.,.........,..,...,..?......,... =И}J==1l{===J'Л=?==?=?=='Щ==iJ.=1{=_f= ????:;{::д??f:?a?=:?J??.i;;JI
flOll\, вместо с чуждо стадо. с гру-
па селяни за охрана вън от село-
то.

Симо, сел.:княт учитсJI, разпрати
още снощи връзки из съседните
села.

BacиJJ, механикът от ссJJската
д-ьскорезница, уч11л с годищ1
своите бедни братн на общ труд и
борба, сега с камбанен зв1,н въз·
вести края на чорбаджийското нго.
на селената неволя. А Дчнмата -
железарчето, Слави _ хаджие- селският учите11, когото нарекоха
вото ратайче и Вельо гимназистът .червения комендант'• и Васил -
_ невръстни още младежи, кой с механикът, който трябваше да р1,·

кримка, 1<ой с наган или аойниш1ш ководи отбраnата и нападе1щето.

IJOЖ, вирнали буйни перчеми, с ба· Всички те, с разпичю1 думи про-

рабаиче още при зори разнесоха възглас11ха, че от днес нататък ще

радостната вест из вси•1ки махали бъде волнта ua отруденнте, прнsо-
на селото и канеха селяните вед· ваваха иа оръжие за запазване pe-

1Jara да се съберат 11а мегдана волюцио1111ата 11J1аст II всички 1а-

Това беше твоят любим учител. пред общинnта. върщиха с едни и с·ыци призиви:

работник тъй скромен на своя наро.11, Там, висоr<о на телеграфния. - Да ж11вее нашата селска ко·

с rодн11и насочвал твоята t1исъл
\

стълб, пред общината, раздипляше муна1
пъм ЗШНIНЯ нови IJ светъл IКИВОТ, своя ОГНtН бляс·ьк t')J.110 голямо - Да живее paбuтн11qtCKO·Ct,1·

1 Ухае на младост в Родината днеска I з1Jаме, на чиято виненочервена ко· ската републикlt

I
и новата смяна ово6одно расте nрина с11етеше sлатосърменв ем- А е11тусиазир11Jа н rотоаа ,1

Възхвв,лям TJiYда ти с моата пe?ell

I

блема на труда: сърп и чук, и ло-, жертва и за подвиг, масата .?ощ110

I II uарвам, учителю, 8 твоето сърце. зуиrът на единната борба: ,.Братски\ изпращаше привет:
Иван МЛРИНОВ с-:ьюs 111 работиицит? и се11я11итеl". -:- Да живее/ , 1


