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КЛЕТВА
?:ообода, свобода!
Г1. вечен си огън
ти вечно пламтиш.
Със твоето име
отрядите тръгват
в нсравиии бой.
3<". Тlбс умират на кладн,
)'I исва-
Не! черни бесилки
1·11:ос;грfлnат г11
С хиляди ))31111.
И всички умират
С1,С твоето име ·-
за теб, СВОБОДА!
Свобода, свобода!
Ти ue11c11 сн огън=-
тн ne11110 гориш.
Т1·! 0с1111а cir, жажда
и ве11е11 стремеж.
П11сд твоите жертви
навсжла« глава.
Пред твоите жертви
готов съм за жертва
э 1 теб, свобода.
Готов съм
дори 11 далече
ОТ ропния СВОД,
защото си вечно красива

и повече нужна
ОТ МОЯ живот!
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НАРОДНИ ЗАКРИЛНИЦИ

- Разстреляйте rнl - стро-го каза генералът на напъна,тия като струна подпоручик 11с тв-ьрди крачки тръгна къмщаба. Гласът му звънна катометал II се впи в съзнанието
1?;; построенитс в двора селяни,
Побиха ги студени тръпни почслата им изби пот. .

Подпоручннът, който за пръвггьт през живота си приемашезаповед направо от генерал,nee още стоеше вцепенен и го
11: пращаше, с нршшruащи очи.Ссляните гледаха тънката муссретната фигура и мислеха за
друго. ,,РазстреJJяilте 1·11" _ тез,, думи пареха сърцата нм на-го разтопено олово.

Ногато генералът се отцале.
ч11, подпоручикът се обърна слице към 1;сJш1111те, нагледа двете 11еС'Гро/11щ редиш, 11 11з1ю.
манцва:·- Ходом марш!

Селянитв тръгнаха. Войници,
те, с нат-ьннати ножове на пушнитв, 11 цивилпитс от шпиц.ко-
ыаидата.с пистолети в ръце.вървяха отстрана. Пътят водешекъм село Лопушна„ Селянитечувствуваха непреодолима умо-
ра II с труд се движеха слвцс, рашната безсънна нощ, пренарана в подземнсто на казарма.та. Чсличеният блясък на вой,
нпшните ножове се отразяваше
в очите им. и думите на гене-
рала още звучаха в техните
уши, Топлото септемврийсно
слънце за последен път галеше
потнн?е им, эагорели, иацапанн
лица. Го беше увиснало над хъл
ма. над позлагената гора, катоголямо огнено кълбо, иаквсгое n1111ar1-1 през това време на годината. И селпните го гледаха
с широко отворени очи, сякаш
11111ю1·а в живота си не бяха говижцали.

Разстре1
Зад хълма, в далечината, сепоказа 1щмба11ар11ята на мана-стирската черква. Вляво се виждаше селото, а зад него - по-

сърналият Балкан.
Селяните вървяха ьгьлчаливо.

Сухата иекосена '!'рева шуме-
ше под краката им. И през този
сух шум те чуваха как офице-рът си подсвирнва с уста пяна.къв марш. Един старец прегърбен от тежестта на годините.тежко въздъхна. Той си спомнидалечното минало, героичнитецни на Шипка, когато той, младлевепг, ,;:,а11е11 в двете ръце стиснаше здраво пушната II про-дължавашо да стреля срещунастьпващитв турени орди. Но-
гато свърши пагроните. той
грабна ?рамаде11 камък II го за-
11рат11 в гъстите настъпващи ре
д1ш11 11а врага. С11ед това втори
11 трети... Нръв течеше от ръ-цете му, но той 11е усещаше оолна. Тогава дочу далечна музика
11 между оредетпе ·ред11ц11 на
зr.щ11т1шц11те на Шипка се раз-несоха радостни гласове: ..Бра-
тушн!.пе идат! Братушннте
идат! Музиката свиреше мар-ша на нобедата. Той видя 11о-
тз наяите в прах руски войници
11 рамо до рамо с тях се:ЕърJш в послспна атака попзьуците на муаиката. Съшиягмарш свиреше сега II този млад
офицер, който знаеше за Шип-
на само от книгите. В неговотолице героят от Шипка виждашесмъртта. В дуШ1ll!'а 11а стареца
се· надигна буря, устните му

Марко

Марчевски
пот.репнаха, в очите му блеснаом;>аза.- Сволочl - процеди то/iнрез зъбн II презрително плюОфнцерът трепна, обърна сё
11 срещна про1111зващня погледlld стареца. Извадн пнстолета
11 тръгна н-ы, не1·0. Изстрелът')розву•?а тъпо, 1што удар по сухо дърво. Старецът падна в сухата трева с лнце към земя-та..•

На по11я11ата нрай селото сетълпяха ше1111 11 деца, заобщю-
J1е1111 (?т войшщн. Офнцерът 33rrовяда на обреченнте да сеспрат. Войшщнте донесоха кир
ю? н Jronaтa. Всеки въсташштрябваше са)1 да си нзнопаеI'роба - така беше заповядал1тнераJ1ът. и CeJIЯIШTe с ПОСЛС;\
1·11 с11;111 копаеха сухата зе.ш.Сега, ногато с.tъртта беше то11
H('IBa б1111зно. те мислеха сам,J
За ше1111те II децата сн. 1ю11то
11асшш бяха доведе1111 да видя 1тяхната смърт .

1 lеочаквано над селото се нзпн
ха ПJ1а•1ъu11. Вечерното небе по
черве11я нато за11щю с кръв.Жените и децата писнаха в ?·11-
Jlaxa.

-Мнрно там! - викна оф11-
цr рът. - Нъщата на все1ш бунтсщшк трябва да бъде 11згоре-
на - танава е волята на гене-
рала.

Ногато nс11•11ю беше готово,
селшште се 11аред11ха нpaii яма
та. Зад тях зас:ганаха nоiiници-
тс 11 другите С ПIICTOJleтн В ръ-

це...

Бр. единстве11

Оф,щерът бързаше, беше 11з-
море11. I lяно.11ю д1ш II нощн прено ра .той о срашення с оъста.
111щ11тс, 1<у;>шумвте нато оснбръмчаха кpati него. 110 все наностана ш11в. Нак ще се зарадвамайна му нато по11уч11 утре те.ч?rрамата! Но сега трябва по-
сноро да сnъ„ршн с тня н да се
11ас1111 след толкова бсзсъ111111
TpeBOJIOIII ДIIII II IIOЩII

В същня миг се чу· ,;ро1111зн-телен вни:- Чакайте, не стреляйте!
От групата на же1111те II децата се отдели млада девоtiна 11тръгна право lf'Ь?t офнцера.- Назад! - извика тоl! 11 на

сочн към нея пнстолета.- Освободете баща мн, а,
ще умра вместо 11erol - 11эв11ка
да върви 1<ъм офнце))(I.
де войната. 1<ато продъJiшавашс- lie моше! Назад!- Тогава 11 ?1е11 раэстреляl!-
тс заед,ю с него! - шшаше де-
в?l!1<ата II продължаваше да
върв11 1<ъм офицера.- Мах11ете я! - заповяда
то/i на вой111щ11те.

Ноrато я отведоха. то!! отстъ
пи 11mюлно нрачнн назад н из·
номандува:- Оr-ьнl

Мълчаmrво изправени до ямата. селяните r.1едаха към изток,
където в сшшавата дреэгав11ни
11а небето трепнаше далечна

Над тях спокойно, меко пада
сноп отразена светтша
11 сенките 101 върху пода
се слнват щ1ron1 във· едн.а.
Те раменете с11 допират,
усnшхнато с11 шепнат те
11 моше би не подозират,
че са попаднали в n1узей.
А от суровите портрети,
затворени във раn11ш бели,
rн гледат радостно мъжете
1щто че себе си видели
вр11т11снат11 до т?з. 1<011то
1;1елуваха във иощ11 краткн
н вързаха шн не герданн,
а чернн -траур1111 забрад1ш...
Тези обветрени n?ъше!
Те любовта докрай раэбнрат
11 днес в смълчания музеii
беэсn1ърт1щто си съзират.

зьезда.- Бнli! - раздаде
дата на офнцера.

Тншината трепна.
д? шн се полюшнаха

се коман-

Няколко
11 тешко

паднаха в ямата. Залпът се поs
тори. След това се започна чес-
та стрелба. Гърмяха оюш с п11-
столеrг11те. . .

Янkо Димов
Демир ХристовЛвама влюlени в музеи на рввопюциита

Ty JC,

дето знамената
с пр11веде1111 чела
CII CПOI\ISIT
горещи ветрове 11

тук,
дето в здра•11111ата
сред оцелелнте релшшн
се IIOCII още BIIK:- Напред!
11 като 11зстреJ1 .?ързъ1< сnеп1
око1'о на ед1111 поет,
коliто не с лаври 11л11 рози -
с бодлива тел бе увенчан

б11тк11:

те-
nлюбе1111те -

се разхождат,
11ршrлел11 здраво длан във длан.

Преклонение
Зс.11я,
иекооете която води..rи са
къ.11 6езс.11ъртие -
11?ости!
да те сравNя, не яога!
И не иска,1:!
Страхувал се
da не те изгубя
01 в сравненията.
И noc:le дълго,
.111шrе.1но дълго
дсt не те изгубя
На .11ене .,ш стига и това,
11• Ботев
те е носил в С'Ьрцето си
h:ато песен! -
11 Оборище и.11аш,
,:т дето 6ългар11нът
да ти се t?рекланя!
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I

I

I
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нrщ с-.не nравили. IЧетн11?1,т се 11ърна II/JU 11ъдаря.
Jj.:J 1011а бJJe,11c другият 11регледа.1
пушката ,11у, видял че не струва

I
и Jty я оърипл. Тоrщо този фак.г
е стана.,? при•шна да не бъде за-
подозряно .штаоанвто на 11ета1а
no те:ш .11еста. Още на сутринта
Георги Таникоо се похоалил на
f1puяreAu, 1,е оидяА четата. Те се

I
с·зс.11ел11 на лъжата ,11у, дори един
поdхоърлил:

-· Ако са те срещнали, щяха
да ти взе,нат пушката.

Когато пъдарят тръгна 110 117>·
тя си и се скри зад Uаирчинк.ата.

I
четата отново ,?отег.ли. Едва пое-
ди изгрев сАънце ecuriюt бя.-.:а на
(ищрно .>rяС<То о една 11ареиrща,
к ьдето кpuoorioJЩU чакаха с кynu-
ll{a храиа. Целия деи четниците
си no•moaxa скрuти в яестността

I
,,Шекерl\оАьооuя кладенец" и ое-
1·ерта - опюоо на път къл Го-
/.я.11 uзоор и Долно Ботева.

Близо до ,11ястото на новата ср1:
ща настана лунно за-тъ.ннсние, кое
п- бе.1 .11алко да дооеде до не- Iщастие в са.1тя край на този но-
щеu поход.

Колоната с.шзате по пътеката
"ъ.11 реката, когато изведнаж uз
храсталаh·а няli.ой извика: ,,Стой!"
,; изщрака иу1шш. В тая непоо
г/.една тъ.,,нuна, ако пароАа,та бt.1
за?ъсня.1а е1,с секунда, часовоят
щя,, да стре,rя. Едновре.11енно с
11згопарлнето на napoAara от Л!f·
1--,ата с2 nOKCКJa.1 .11а.11,к сьрп и
ьси•,ко се uзясни. Хората от Го•

.,:я.,t извор u Долно Ботева поеха
•tетшщuте u ги 11овеаоха нагар;,
из гъстите гори.

Група четющи

А вгуст 1924 годrта. Полето се
пе,1ете под огън.я н.а слънце·

то. Лове•tето сеАян.11 бяха по хар-
.ианите си и тук-та.и и:.? широкия
кър се .11щжаха хора q, добитък.
Ман.ахtы Въков ореше нивата Ctl

в .i,естността „Кайря?и.ите л?за".
По едно оре.11е, беше ое•,е след
с,бед, го стресна познат .11ъж1ш

г.1ас:- Търсих re у вас. . .
- беш?

Ма110.1 Дел\,rq - Чс.шка, р('·
до.11 11 той от Kpllвo ,ю,,е, t/0 из-
сi?ен във Войl.юдово. - Казаха
.,щ, че· си тук. Това разкарванr
., о,же и беля да ни навлече, ио нл·
.на 1ш?.

·манахил riycнa ралото, 01

КЪСНО. ·ат ЛO:JeifO HJll(QJIKO СаЛКЪ.11О

?,µошарено грозде ll два.11ата сед-
наха на сянка.- Доста XO/JU _11е вllдяха - за-
iооори Чо,,ака. - Но дано не се
се досети.ш...- ·И д« са се досетили, uялtа
,rрашно - ус1юко11 го Ма?ах11,:.- От ,;,11ета до пъдаря - вс11ч-

,щ тqка са се уплашили, че не
с.11е:Ят ду.11а да обеллт npoTllO •1е-

1ата. Знаят кш.оо гu •юка...- Все ,,о-харно си е Kd211 f{Я,ча
хорски ,цтказки. - ЧоАака из·

··дърпа десетин.а ,,ерпени зьрщ1
г1 озде .er салкъ,ю, който държе-
ше. наАаnа ги наведнъж и като
:Jахоър,'1и ттужното п угарта, за-
говори: - Довечера край Войо? ·

. дово а·една чареоrща ще rr.11a таи-
нс. събраине на четата, заедно с

:"-0.tiyнucтu и зl',11eдeAt{ll пт села-
,а. Ти трябва да си та.11 ll като
св1,рши събранието, да прrrведеш
Чl?тшrа lioЪ,11 ватвто село. Но пре-
ди това трлбоа да съобщиш на
твоите хора да присъствуват и д.1

,. риготоюr по,11алко храпа J'J че-
тата.- Ще направя каквото rрлб-
аа! - даде уое11ение Манахил.

Лва.1шта станаха и се ра:Jдели-
:.а. Ора•,ът продължи сво.чта /Jй-
rioтa. Воловете теглеха дървеното
ри,ю, тай вървеше сдсд него, но
с.11кши не беше та,11. Мислите .ну
летяха даАечв, дале•1с, предста?л_!
u,e си нощта, пъл,tа с u:щеицда
u от оре,не на ope.ii? ч??то1 ·ЧН
1 яло се щ101-шзваше от остри тp7,,ll

на тозu отговор.- Зна.11 аз каква биволица ди-
рши...

Когато наближи Войводова, озе
Clo се .нръкоа, но и:Jгрл луната и
осветu ця.?ото иоле. Манах11л зq:-
иUиколи селото и отиде ат се·
аерната .,,у страна, където цаб11а„
зо е къщата ца J\,fuтю Пет.,ещка-
та. Стопанинът го посрещна съ.
, трах, разказа .11у на6ъ1,за за 119д-
с.оrовкаrа на тай"СОJ'Р събранце,
с.1ед ,оето заед1(0 тръщаха ?7·,11

11раво 11рез 1шоttте. Където ,ша-
и:е тютюu, Ради Делчев иаре:нq
даrие на хората с11 да въ,юят 11а
ctmypuтe, за да не ТЪllчаr тютю·
1.а, за който селяните са 00.1(0Жtl·
ли .толкоQр трид д(l. го отгледаr.
По-опаоно йеще 1щ nacuщQ.Т(J1 къ.·
дето ,шtого OQЧ{l/Jll бяха пръснала
стадатrr са. Чет(lта трябвате ,11но-
,о да заабикаля, губеща се оре.11г.
NЯti.Ъде К!f11етата се разлайваха и
овчарите пиаха да видят кQt'i l'
Те се дoreuiax(l, 11е тщю с ,,етата

По синурИ -и пътеки
Kll, ,,Трябв(l да стане IIOl(e tt1ШJ·
дшr, tJa тогава да си тръгн(! -
.,:uслеше .са Маиахал. - Ака cu
ида още .сега в село, ,нqж? и д·J

ра:,берат."
Все щ1к J\')1,нахч-,1 се. ,цщ6,р,(1 ?

селото 110-ра110 qт друтте. О,6'-1:q-

ди набързр, нл,:0,1?0 1'\<11\ll, 11(>,ръ-

ча .:акао10 трябваше. и ТfJЪЩ(!
:JG Войоодооо. Х011ата в?1,е fe
прибираха от ра6(},та и цe'ill го
nllтarue къде отиоq.- На река.та, ще. оеча .11?т.1ш

за хар.11ана - отгооаряще тои .

/io кvгqта взе да пада здр(l<t.
този vтгооор не оървеще и тай 113 ·

.llllC,lll другq;_ lie сте 1111 виждали бrшолll-
ца тъдява?... Изгубtt .1111 се 611-

оо.,?и14ата.
Ед1t11. от срещнатrtте се засмя

цареощ?аrа,
Четаiа Uеиlв вече та.н. И,11аще

sopa ? о,т се,111-щ. Ма,1?0 отсгрс-
1-т ръкоо.qдuт?лят н(l четата Р(l.ди
ДеАчео разгощ1ряще т1tхо v If"
11озllат •IQвe,;. 11е ,\ft/lЩ .11ного врр-
•:е, кргато неr1рз1Jаrият се 11з111.111-

?и 11р?д вf""li" и :?агоаQри ?а
единнна.та борба H(l J\О.11унистц н
::Jl:.11едв,щu, з{J nриолищщс о та:и
1101•60 на 11111роt;11те трудапи .ча-
си, :за ра:Jгро.,щоане на фаuшст·
,-.ата вла?т. След речта на нспоз·
нат1111 (тют1онора60J'н11кът Красин
от ПлоадJю), бяха даденtt 1,нстру·,
111111. Хората re разотидоха. Оста-
на сало Манахи.?, който поведе
11ета,та къ,н Криво rюле.

Лtfакар и нощ, по пътищата осе
.ножеще да се срещнат хора. За-
1сва J\,laнaxtц водеше lferaтa на-

v «с•'ренQ се радбаха. Така вс,•
,,аб,mзQ до У,1удер? •1етаrс1 llЗОър-
вл зе.11,11m1Qта на Войоодово, Ма·
11acmp и ,?/алева. Когато наб,ш-
жиха се,!О !(орен. насреща се зад11
де 1ювец. Вси1,ки за,?егнаха и се
свиха а храста,1ака.

'- Видял ни el - 11роше11на
Атанас Дъвката.- А.1ш, оuдял. . . - отвърна
друг.

Този спор бе разрешен с опr-
сане на доа.110 ду11ш до човека.
С,rед .11алко единият се върна и
ойяснu какъв е срещнатият и че
носu пушка.- Тооа е riъдарлт на Корен
Георги Таникоо - отвърна cnD·
койно ,\.laнaxuA. - Прост чове-
чец е, бе:.ш.нотен, а е и нат съ-
Уuш.,еmLк.. В къщата .11у събра

Смели и хпадноирьвни
Сам срещу караула

С лед атентата в черквата
,,Света Неделя" терорът.

масовите убийства 11 зверски
1111кв11зиц11и продължават.
Кървавите цаннов11 ну•1ет:1
търсят усилено политичесна
та чета „Христо Ботев". През
топа време 11елегал1111те се
tiрнят в онол,-юстнте на село
Стойново. Хасновско. Всични
пътища са заварденн. На
мест,юто насеJ1ен11е е забра-
нено да нзлнэа на полето.
Тегне като нош,1а;:, 11 запла-
хата. че цтюто село ще бъ-
де опожарено, аrю селя1111те
помагат на четата. И въпре
нн това...

Тъмна лятна вечер. !{рай
JJeнo пошоляващнте се ш11т-
ш1 rcлacoue се дnшнат нянол-
1<0 се11н11. Те се с1111рат от
време на време II па1< пре>-
дъткаnат. ВJ111зат в селото
11 се О'Пlравлт нъм 1<ъщата
на Гео,)1'11 Въ;1чев. Нучетата
?plll!pЯIIO JIЭЯТ. В ДЭJlеЧШiа-
та се ч;уват бързн ст-ышн.
Нараулът ги е усетил. М11т1,о
Ганев нарежда на друrарнт?
r11 да се скрият зад 1<ъщата.
Той остава сам снрит до ПJ1е
т·, зад портата. Запъхтени
:1ристнrат IIЯIIOJШO души ОТ
нараула. Тъною да отворят
портата II Мнтьо Ганев лов-
но преснача плета и застава
:1ад гърба им със зареде?1а
пушна. Със споноен rJJac той
rн заставя да хвърлят оръ.
ш11ето. След 1<ато 1·11 об?:>-
в;,ежда, заедно с друrарнте
IШHII да влезnт UCIIЧIШ засд-
lЮ в къ,цата на лтана. В стая
та те се побратю?яват. к,
раулът дава честна дума да
не rн нздnва на фашнстната
BJlaCIТ.

„Вие ни търсихте, ние

дойдохме"

П реследването на чет1111-
1111те се заснлва. Народ-

ното събранне гласува
500 000 лева награда за rла
вата на глаоотаря на четат?.
Въпренн това. четннцнте про
дължаnат смелнте сн акц1111
доjэн пооред бял ден.

В село Ис11ра (Попово) 11ма
два потщеiiс1ш участъка.
Вснч,ш страшарн хулят nap
тнята 11 nостояшю отправят
заиа1111. че ще у1111щожат че-
тата. Тезн д1111 ще свърш11?1

с нея - гордо заявявали те.
Няноmю дни след тез11 за-
нан11 20 четн1ша посред бя,?
ден в най-1·ол11мата лятна го-
рещина. ст1зат в селото.Два
мата полицейс1ш старши раз
nо.1ошил11 се в общината, спо
ноi!но с11 правели банкет от
печенн эаtiцн. При тях дръз-
ко ВJ111за ед1ш от четшщнтс
и им 1\азва:- Добър ден, rос11ода!
Има>? чест да ви се предста-
вя. Тук е четата „Христо Бо
тев", 1юято nне преследвате
11 11с1<ате да у1111щож11те. Ние
сме пр11 вас. Нещо да наше-
те за свое оправда1111е? Сту.
ден душ залива пошща11те,
1ю11то забравят и заi!цнте 11
1111столет11те сн.

И двата участъ1<а са обезо
ръше1111. Чорбадш1111те в се-
Jюто са арестува1111. След ка-
то 11зземват от тях много
ц·1,pnym1, те ги натоварват
на rърбооете 1ш II ги отнар-
ват в меС'Гността „Нере•1ли-
ц?rте". След това нм нснат
150 000 лева, 11аб11ват r11 н
след като rн предупрежда-
ват да не закачат noвetJe на
рода, ги освобошдават.

С.1ед това -п;:,11ст11rа много
войска от Хасново. Пловдив
11 Асеновград. 1<оято обнръша
ва цялата местност. Ув11! Нн
то следа от •1етата „ХрнстоБотев·.

През обръча-невредими
11рез 1,ъсе11 есенен ден за.

ва;шnа прот1вен дъжд. Че-
тата се отправя за село Ма-
1•аст11р. Хасновсно. Ед1ш по
еднн четшщите се подслоня-
ват R нъщата на ята?rа. С11-
1·урн11, че шшо/i не rн е в11-
дял. те СПОКОЙIIО ПОЧiШЗТ.
Предателсно 01ю обаче r11 за
беляэва II ншютю часа след
това. нъшата е обградена or
шандар>?ерня. Нъ,? прозор-
1,,те полетяват бомбн. Ыа
:щлната пада по rдавнтс на
у1(р11т11те. Те 11е шmадат ?
11ан11на. Втурват се срещу 11.·

ненада1111те шандарщ1. стре-
.,ят срещу тях 1.ато убиват
команд11ра нм 1юруч11н Стоя-
нов II съвсем невредимн на-
пущат селото.

Фашноr11те са 11а11хнтренн
Злобата 1р1 няма 1·ра111щ11. Те
веднага убнnат я-тацнте, под
палnат къща'!'а. llo нщютю
11ш1 след това чета „Х;шсто
Ботев" отмъщава с 1юn11,още
по-смел11 а1щ1111. нонто за ед
на год1ша достнrат 70.

?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' ?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\?\\\\\\\\\\\\\\\\W.'\\\\\\\\\\\\\"

Ангел Ниkов
Б IO с 08 ет

Няn1а Т'ЬЖIШ 11 уntорени, Тез11, J(OJITO U ifi'JIDOTa CII
11лn1а n1олещ11 пощада. не са з11аел11 колс1111че11е.
Те са някъде устреме1111, днес ,ie оuс1швuт с оъпросн,
те са еднu барикада. днес n1e ШITUF обича,? т1.

Аз стоя t<ато намък...
З11аn1 защо те 11е знаят умора:
да 1111 светя,: със uлant'ЬЦII
са се рnшдап11 хората.



?
?
?
?
?
?
;::
?
?
?
?
?
?1 'В четата се приемат само хора?.преследва,111 от по.
::.;лrщ11ята - дейни членове 11а БКП II BЗttC. ?2 Забранява се агитиране против линията на Партия- s

та 38 0 ганиэиране на работн11ческо.селско правителство, 311
;:::,шpywJ,111 в това отношение в1111ов1111те се нанаават' със ?смърт.

3 Четшщнте са длъ11ш11 совевременно 11 точно да 11з ?111,mшва·т эапеведнте на войводата 11 полптнчееннп ръководи ?тел 118 четата. За нарушение на това запължение се налага s
смъртно накаэание. . ;:::4. Строго се аабранява своевопни действнн от стра,?а на

;:::егдеани чеn111ц11 " групи,
;:::5 Забра?шва се пиянсгвото. sii. н,rкoii няма право да се отделя от четата без разреше
;:::ние 1111 войводата II политическия ръководитеа на четата. s

7 Всеки четник е длъжен да полага непрекъснато гри,
;:::'"" за запа:mането 11 печистввнето 11а оръжието. За лошо под .._

държано оръжие се налагат строги наказания. ?в. Връзките с населешгето се определпт canto от Пар. ?тия гв Никой нима право 11а своя глава да се настанява у хо ?ра но11то 11е са посочени от партийната органиаация, '
:S'

9. Пр11 боi! се нзпъяивват точно заповеднте 118 войво.
?дата.
:S10. Прндвпжванияга на четата от едно мяств на друго Sсе вэвършавг само нощем и по иаключение през деня, ?t 1. А1щш1 се провеждат само по заповед 11а екръжннн ?иомптет 11n Пертнята.
Sj1 а. След навършване 110 акция в иввестен район четата ?трябва да се отдалечи бързо на голямо раастояние от обекта ?на акцията. ?l:i. Акцвнте дu се подготвя- след сериозно разузнава·

I
11е II добра предварителна подготовка и да се извършват вся
вцга внеэапно, за да се създаде нэненада у врага.

14. Пр11 поход да се изпращат в посоката на движение
·,·о разузнаватеmш II охранителни патрули: нощем Jr в гора ?на 200-300 метра, а денем в равна открита местност - до ?1 кнлоn1етър.??15. При разполагане 11u почивна Д'О се поставя всякога
охрвненне - часовои, според обстановката от 1 до 3 души. ?Часовоите стоят на пост нормално два часа, а при умора до ?о, 30 часа, За лошо носене 11а охраш1тетшта служба се на ..,лагат най-тежки нанааанпя. В гора 11 нощем, когато четата ?" разположена 11а лагер, часовоите се поставят до 200-300 ?метра от почиващата чета, а денем - до 500 метра,

::J·16." При раэполагане в кваргири отговорност носи у1<р11 :-.1вателят а чстниците се эадължават да изпълпяват точно не ?rовнте указаю,я. Войводата се задължава всякога да наготвя ?cвoll план за действие, ако такова се наложи. S17. Болните н ранените се предават за лечение на връз ?ннте в селата, конто имат грижата за лечението II укриването
;:::?
?
?
?
?
§?

У[тав па четата

J1ипо ?отев"

По11нтическат1 чета „Хр. 6оте1"
в творчеството на художника Хр. Форев ·

л ю611.l!а те.на на ,удожника Хр11с,о Форев е
нашето героично .штало. Изоесгни со на

любителите на изобраэи+елною и:жуство .?1ного
негови табла с епизоди or осоо6одите.11ната епоха,ог сепаемврийскигъ събития и сьпротаигелною
движение, Той 11зу•1ава щ,на,1оrо на родния кпай
и черпи сюжети за своиге платна. Това е труй
на задача, но и лrного благородна. Трудна II от
говорна, защото е нужно дълбоко 11зучаване 11а сь
б11т11ята II хората. благородна•.1М1(ото се обогатя
ва с торби сова ,ш1нало, вьэкрьсва о очите на
хиляди зригепи, 01,зтттава.

Художнш\ът Христо Форев е изучавал II жu·
вота на помпическот чела „Хр. Ботев". По cнu.,r
ки н с,,о,ненu, той се е запознал с АJНого образи.П ,1од на неговите проу•1вания са двете .ну тво.о
611 .,'lвта .•х,,. Ботев" 11 .Потр?т ?а Ата11ас
Георг11ев-Дъвката". Кога:го четата се е пр11дR11?··
nала. ош,а?и напред е вървял бt!зстрашният. ле
гендарен Nlurю Ганев. Toti е познавал ocu,1h't1 гън
1ш иа родопските възвишения, на ,,олята и до·
л11н11те II е 6?., първокласен вода,,. В творбt?та

на Форео ,11ного правдиво е отрааен едип ТйК'ОО
.110,11е11... На .1реден n.taн е дадена фигурата наМит,о Гонеи••мто с11окойно се движи ,ю еди11пъr, а след него се 11р11движват четтщи. Форев
е съу,нял да хване ттrичноrо а :живота на чel'Q.та II да го предаде на 11латнmо. Тя е една експре
с11в110 ве111ена ко,11поз11ц11онна творба в опростенабагрена га.11а.

С голяна дмбо•mна Хр. Форев е преот,мът11.,
образа на Атанас Георыеи-Дъвката. Той е 11з-
2ридt111 творбата си 1J.11астично, стреАtейю, r.e даtlaдe един 110 обобщен образ на 6оре11 за правди
11 сиобсда. Това 11рав11 11oprrpera .ну по-11енен.

Лlй1:ар .'.."рО111ию?11стор1111еска фигуралиа кDAlllO
з111111я д<1 се създава труд110, Хр. Форев работи
у11орuто о то:щ '11'анр. Nile вярва.11t?, ,,е rой ще ?з
,Jnдp т,зор6и о тази насока с по-ярка 11зризе11асвод саJ106ит11а тpa?roOl\ll и тt1орчесh·а 11нд11вz,-йуалноrт.

Петър СИРОТОR

Иnt.
18. Тежно ранените се носят, ако има възможност, до

предаването 11n1 на връзннте в селата. Прн л1mса 110 такнва
в'ЬЗ?1ож11ост те се разстрелват по тяхно жела1111е 11т1 се canto
застрелват, но в шшакъв случай да не попаднат ж11в11 в ръ.
цете на Врага.

Този устав не е запазен. В'ЬЗпро11зведен е по 11амст на
:н11в11те учасnrиц11 в четата.

Христо Радевсkи

Тя е нратю:t, крат1\а -
страшната нотор1tя
за смърм-а шt моя ·rатtю,
за която тун ще nн rono1>я.
Беше есен.
Еешс вечер.
Като 11еде11 r.оетчер
бе надnесен сnодът над къщята.
Вм11r през вратнята,
IJЪB TIIIIJIOH)Ta,
nм11r 11ux.nyx,1
неnозннт11 xopiJ„
Геше есен.
Lсше вечер.
Тъмен 6? npocrop LТ.
11 едн11 от тях
отсече:- Cтui1' Рыtстс rope!
Мама 11.11с11а.

з:?маrн.

сип Траурът uбГ'Ьрнз
11елото на мама ...
Вечер в къщ11

с.транш11 хора седна.,ш сме двама.
Uлъcfla татка със юмрун· в rлаваrз, ·rя зашrа•1е
блъсна го II злобно 11 едвам, едпам
нзмърмор11: r,pfз СЬJ1З11 ВЪЗJ1.ъх1tе:- Tnoiiтa мам?,а!.. - Гроба, гроба му
.. Консnt1ратор... 11011е да знам ...
Трет11 nъii ръце-1е му Мнна uреме.
отзад заnър:нt, Аэ rюраснах.
н му в111ша: J\1шra време.

Тры.ваii б1,рзо1„ R1.змъжах аз.
Аз не съм сега хлапе,Татко д,1ма

не продума.
Тръгнаха II се 11зrуU11хз
:11 друма.
Стана страшна.
с-rрашна тншш1ата.
N.:н,1.i плнчеще
нъв одаятu.
Д1,орът стан:?
нуС'Г н <..'iрашен.
Свода сякаш
сам се бе уплашил.
М111111 време.
Татко се не в ьрна.
,v\нна вnеме.

I

:1 •1.rie11ynaм
u РП.
н l<ОГаТО, в клуба,
на събранне,
смелият нн се1<рет:?р
11озвъ1111:- Другар11, 11ею1 станем
1н1 крака, да r1011е-тем
паме'М'а на нашня другар,
:1э усещам как във мене
бнй тогава,
MOЩIIO бнй "P'LBTa'
кръвта на моя
тгърд баща.

на

•с.пи сънIчетниците от четата „Христо Ботев· (взетот книгата на ген. Щерю Атанасов)

н1111,,111,1,11,11,,1,i11,,1,,1,,,1,11,,,.111111111,,?

- Политическата -
- I -
= чета в новата -

-
експозиция на

jОкръжния музеАJ
На 18 юни бе откр11'Га 11овата ::

= е1,слоз11ц11я на отдел „Револю· ?
= ц,1011110 · работническо двнже· =
= нне" лр11 Окр7>жи11я народен=
§ ,\lyaeii - Хасю;>во. Една от вит§
= ршште е посветена 11а окръж· =:: Нtта ПОЛILТIIЧС(,'Ка чета „Хр11сто::
§ Ботев". Под ръководството иа §
= БКП II в ед11110J!еilствие с=
= hЗНС, тя бе еъэдадена през=
§ п?олетrа на 1924 rоднна. Че·§
= тпа всява смут у орrа1ште на =
= в.оастта в ohpъra, поддържа =
? борчс-ск11 я дух на населението, §
= укрепва вярата му n утреш· =
:: ння светъл ден. • ::
:: В Д'LIIOTO на Вllтр1Шата е ;:
§поставена· rрафнчна творба на§
:: художннка Т. Цонев, нзобра- =::: эяваща сражение на ,1етатз ? ?
= всilсков11 11 жа11дармсриi1сю1 :'
? чгсm, между селата Светлнна ;
= н Сусам. (23 юю? 1925 r.) Мно =
=' го с1шмю1 запознават посетите· :
? JIIITe С обраЗliТС Н? ЧСТНIЩНТе §
= 11 тех1шя жнвот. Изложено е 11 =
§ оръж11е иа четшщ11. Тук е по- ?
= казан II шrсrrолета на М11тю =
:: Ганев. На карта на окръга са ?
? с·1беляэаш1 местата, където ?= псл11rгн11ес?,;ата чета е вод1rла .:? сраження. Макар 11 11е много =
= сксяо11ат11, посет11телят доб11ва =
g ясна представа за дейносrrта щ1 ?
:: четата. :
= Когато е сыдадена пол11т?1- =
= •·сската чета „Хр. Ботеn" сек- =
? кретар на Окръжння ком11тет ?
? на Българската комуш1ст11•1ес- == ка партня е нзвесrпнят nap· :
§ н·ен функцнонер Днмнтър За- §? хар11ев, убнт 11,, 12 февруар11 §
§ 1928 r. По това време се1,ре- §; н:р на Окръж1111я ком11тет н:? ?
§ БКМС е Дончо Ка.оаi1дж11ев. §

? ??"i:?:??o:::p,:в;;'•:?i:::::? ?
? 11ъв 011тр1111ата. Те.х1111те нмена ?
? са свързанн С11С сыдавэнето ?
§ 11 дейнооnта на четата. §
? Разrлсждаi1к11 е?;споз1щ11011- ?
? 111,те таdла посет11rrел11те эа- ?
§ дълго се спнрат 11 пред в11т· ?
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СРЕЩА
J la чет11р11 1щлометра от село Муса Махала вместността 11Ташлъка', на малка полянка средгората, бяха застанали двама човека, облеt1с1111в скъпн костюми.

Ед111111ят от тях, внсок, черноок н едър,nротнвовес HJ друrня, който наподобяваше на
б11ре110 буре, дьржеше в дясната сн ръ1<а ча-
сов1111к II СJiедеше неспокойно стре.1н,нте му.Струваше !\IY се. tie много бавно се движат.По л1щата II на дnамата се •1етеше crrpax. Прннай-малкия шум те трепваха II се озъртаха пла ·
хо. Вярваха, 11е eii сега ще пос.ледват нзстрелн отгората 11 те ще се аrруполят върху жълтеещатасе ne•1e трева. Далн тоз11 августовск11 ден ням;1дз бъде пос.11ед1шят 1щ ден от живота?

Ед111111ят проrоворн с 11,х треперещ глас:- Часът минава nет, а още rн няма... За·бавнха се. Дал11 няма да излъжат? Дал1, не са
1111 усrрон.111 НFкакоа клопка? J\\нoro съжалявам,че се съrJ1асихме на тяхното уСJ1ов11е - да дой-де" без вся1<а?во оръжне...

В тоз11 мнr едновременно от трн страни 113·
ско1111ха тр11ма млади мъже в скромщ1 облекла 01до}1аше11 шаяк и застанаха 11едале11е от тях. Кра-ката 11м бяха обут?r n навуща 11 църву.011. И тр11-мата бяха добре въоръжен11 с пушк11, а телата•tм ою1чен11 с патрондаш11. Or двете стра1ш Hdколан111rе нм в11сяха бомбн.- Л1алко закъсвяхме. генерале, 110... •1мах·
Ме друга, много nо·важна работа - каJа вода·чът на групата - леrендrрпвят Л\11тю Га11ео.Той бе среден на ръст, с шнроко нежно .11ще,с дълr11 до раменете, .,убавн буйни кос11. I !а
пр:!>в поr..,ед човек 611 not.t11C...'1HЛ1 ?re е мо?.,.а, а нехандут11н. Двамата му друrарн бяха по-n11сок11or негоt сrроfнш, с мургави лица 11 11ерн11 кос1t.От л,щата II на тримата лъхаше сурова решит?носr Мнтю Ганев леf\о Спуснз пушката от .riя·?ата си страна 11 1шза:

А сега, rослода, л.а чуt:м u,ннн re ус.10?UIIЯ•.•
Во?вннят ·агово1н1. Глзсът му ,·рtтсреше:-- Жt-.1aifll(."1'0 11а 11?r::ню uел11чt.:ство, а н на.шt:ro же.,анн? s лз се лр11съецшште към нас. зада поведем обща борба срещу пол11n1ческата че··ra „Хрното Ботев". В11е п.ознавате местата. С ва-

РАЗНАЗ

от ИВАН ПЕНЕВСКИ

шата помощ ще се справим no-.nec110 с кому1111С·
т1111ескnта банда. Ще вн се дадат достатъчно па·
рн, за да преживеете спокойно стар111111тс с11 зад
rрашща. Ще 011 се дадат II паспорти. 1\<\ожсте даостанете 11 в Бмrарня като чеот,ш и достоiiн11граждани. Както вие же.паетс. Нашнят нредста ·

U1f'feJ1 на мшшстерстоото на nътрешн11те 1>абот11
ще ви представ11 писмото, издадено с царски.
указ, което 011 rарантнра свободата.

Другарят му отвори скъпа кожена •{arrтa, 11з
оадн от нея с1·ънат луксозен лitcrr II след !{З'Г.>
го разгъна, подаде нм ro н каза uажво:- Ето, можете да го прочетffi'с. Toft 11осл
11е•.ата •1 подписа на 11аш11н цар.

Вместо радост, по тщата н на •rр11,1спа хаii-
дут11, се нэпнса съжаление. Вместо да посегнат :1
вземат п11С\t0То, ръцете нм потрепераха 1111с,т11к·
тивно II стиснаха здраво пушките. Двамата леко
се усмнхнаха, а M1rrю Ганеn едва сдържа въз·
мущеннето с11 н каза с .1Jека 11ро1111я:- Добре, това много 1ш радо8'.

I! после добавн сер11оз1ю:- I-le пред11 да 11.адем отговор, да седнем 11
сн поr'1ворнм като прнятелн

Ton пръв седна. като nрехnър-дн 11еко 11ушка,
та на коленете с11. Лосл('дВаха го II оставзлнте.- Аз В11ждам. •re ве знаМ'с э:?що сме 11зле.1-
л11 в баJJкана - започна разказа с11 Л1нтю Га·
нео. - Ще ои разкажа накъсо:- Нне бяхме чеп?рнма Gpaтs1 Атанас.
П?ю. аз 11 Кир11О II едно 11еnръст1ю се...'1'рнче,
което се казва Хрнса. Още от де1н1 остш1ахмr•
1\р1.1·л11 сирачета. Роднrrе.пнте fflt бяха много бсд
ш1 11 нне още от дст1111сю1те сн год111111 трябош1н.?
да се rр11жн,1 за с:юето преп11та1111е. Вс1111к11, O,!t.lC·

. сто да се учш.1, се пръснахме по се.r1:1та като ра-
т.111. Животът ш1 беше непоносим. Чорбадж1111тс
гледаха на 1iac като на ж1шот1111. Рttбот11?1 няла
rод1ша 11 t<oraтo т1>ябваше да с11 npt.!r.1Jeд:1мe смет-
ките, вместо nap11, •nолу11аnахме боn. Даже НС·
.кахсt да нн дават лод съд за 11зядено ar11e or
hЪJIK 11.111 случайно заболяла OBLta...

Бaii Колю от село Све1'm1на беше добър •ю-
u?к. ко(tто ш1 nла111 добросъвестно. l(акоо лошu
мога дs кажа за него? С една част·от nap11re куnнх пушка II патрои11. Останапнте пар11 дадох 11а

Лсгс11дnр111rпт М11тьо Ганев
JJP.tJП сн, за щ1 r·лсда по-добре cccтp11ciC'ro 11111.
Обход?1х след rona uс1111ю1 с11 чорбпджш1-11зедш1.
101 11 C!I взех свое-то. И брат мн Петю стор11 C'L·
щото. Lfорбаджнrе 1111 11аК1Левет11ха, 11е сме rн
оrрабН!ЛН. Bлacrra нн подrо1111. Попаднахме в
з::?тnо1м.. 1ю с11сд 1.;ъсо вре1t.1е нзGяrахме. За 11аснямаще друп1 cuoUoдa, осnен балкана. Двама·та от бpaтrrra м11 - Пстю 11 К11р1ю. з,1r1111аха от
нанкоо11те 11ал:-J1111.

Л111тю J"анен с11ря за м11r II сnсде 1ъж1ю rла-
na.

Блясъ1,ът ·н оч11-rе му 11з11ез1н1, 1ю той бързо
се овладя 11 1/родълж11:- Cera мон братя са другарите мн. С тя,заедно дел11м II радостн, 11 скърби. В11е нн обе·

щавате сnобода. Много късно. Нне знаем, ,,е ако
поведем борба срешу четата „Хрнсто Ботев", ТО·
ва ще ре,,е да поведем борба срещу народа, сре·
щу сеце с11.

Той бръкна в джеба на палтото сн, 11зnадн
една rрсбър11а петолевка, подхвърл11 я леко във
въздуха II каза на другаря cit от .nяво:- Иnане, оэемн II nоотаон петолевката ей наоня дънеn..

Другарят му се отда.осч11 на ок?о 30 метра,опря М!>11ета,га на дънера II се отстраш,. М11тю
Га11ев вд11r11а пушката II се пр11цс,л11. Чу се 113·
оrрел.

Ива1, донесе монетата. Тя беше пробита то·.1.
но в средата. Оrл11ч1111ят с;rредец я взе, подхnър·
Л11 я на оое111111я II каза:- Подарък за вацшя цар. Кажете му, ""както сrюлучлнnо пробнх монетата, така ще 11ро·6ня черепа на всекн народен уб11е1t, щuм се нз·
11ре1111 на пътя мн. А сега може да сн, тръrнете,защото се смра,,аuа. Ако попаднете о ръцете ш1членове от четата „Хр11сто Ботев", не ще вн
прс.стят. А 1111е не 11с1;:аме uаu111ят цар да сметне,
11е сме подлеци, ш1е държ11м нз честr,ата сн ду·ма. Тя е 110-с?rлна II от царс,,ште закони.

Л1щето на rенера.оа беше б.оедо 1<ато восък.В душата му бушуваше сд11овреме11110 11 яд, 11страх. ..Как може ед1111 разбой1111к така да с?
nоднrраоа с нас?" - мислеше с11 тоi1.

Ста!lаха. Отърсиха дрех11те с11 от no.oen11a·лите по тях сухн .011ста. Генералът добав11 rpy·
бо:- I-lac не 1111 е страх. На ня?;олко стот1111 мет·
ра са DОЙНIЩI? 1111.

Тръгнаха с11 с .11аведе1111 r.оав11. Когато 11зм11.
наха о?оло двадесет метра, генералът се спря 11
се позам11сл11. Искаше му се да отправ11 об11д1111
думn 11 1<ъм тримата, но го достраша. Амн ако
11 друrнте разбоrt11111щ са наб.онзо? Задоnот1 се
да каже само:- Съжалявам, •1е отказвате. Млади сте. 1 k
ш1 \/111 е мнл жноотът?

И трнмата •1етшщ11 гласно се нзсмяха.
Коrэто вое111111те се 11зrу611ха от norле..1.11'fе 11м

1t се ,,у бученето на зотомобн.'1, М11тю Гане"R ?ъс
спокоен глас каза:

-'Другари, nремс е да вървим!
) I те поеха бавно лыя за Буковския ба.nк:111.
Тозн ден - 24 август 1924 rод1111а - octan11

11езабраВ11м11 спо1,,!ен11 н съзшншето на 11ет111щ11те.
През същата ве•1ер групата на M1rrю Ганев с?
сля с окр1,ж11ата пол11111чес?;а чета „Христо Бо·
тев", за да поведе заедно с нея реш11телна бор·
ба срещу кървавата противонародна ВJJаст.

Тоз11 въз11оаrе11ателен .111с11

се нздuва под ред11кц11ята на

жур1t0ЛJIСТ11ческото дРужест-
вс в Хасково с 11кт1m11ат11 no

а1ощ на обществе1rо.политн·

ческн оргn1шзац1m 11 1rнститу

Tl!.


