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Преааии воиви 111 Парпlта и r·иа,011Те са пример I

за нас
Двадесет години вече на· 110 останаха оер1111 на кому-

шият народ откак е взел в нистическите идеи. Най-паж
споите ръце съдбата си 11 1111те черти в техните харак-
строи нов свободен и щасг- тери II дейност бяха: скрои-
лив живот. Двадесет години ност, честност и преданост.
откак над родната страна Те бяха хора с високо чув-
не тегне фашисткия терор II ство на отговорност, верни
безnрао11е и -освободеннят до смърт на Партнята и на
народ върви напред по пътя своята класа. Об11•1та им "
на социализма. В този два- към народа, към делото на
десетгодишен период страна Партията ги направи люби-
та 1111 извървя доста дълъг ми ръководители на работ-
път в своето развитие. Зали ническэ га класа.
чени бяха и последните бе- Ако пропадне първият
лези на фашисткото господ· опит за спечелване на ня-
ство, извършени бяха дълбо кой работник - казваше
к11 изменения в икономика- Жеко - не търси ониата о
та и социалната структура работинка, а о себе си.
на нашето общество. Под Тяхната непримиримост,
ръководството на Бl(П на· стремежът им към осъще-
родът 1111 днес върви уверено ствяване на своя най-светъл
към завършване строител- идеал, да затворят веднъж
ството на социаяистическо- завинаги черните страници
то общество и постепенното на фашистката диктатура о
преминаване към строител- страната, печелеше много
ството на комуниама, В привърженици.
своя устрем напред обаче Те станаха жертва о бор-
ние не забравяме, че сообо- бата. Техният живот бе пре-

къснат в разцвета на мла-
дост II сили, не нарадваяи
се на живота, не осъществи-
ли своите светли блянове, не
успели още да отдадат rope
шия пламък на сърцата си
в служба на сеея 11а11,nд, Но
. . . обаяннето 11м, силата

като пътеводна звезда на-
та имена на героите, падна· сочваше дейността на техни-
ли от 11аш11я край в борба- те послсдователи до пълната
та за свобода особено яр- победа над фашизма.
ко светят имената на Ана
Маймункова, Жеко Димит- трудещите се 01' Хасковски
ров, Атанас Стратиев, Тодор окръг дадоха не малко свил
Атанасов (Санкето), Стефан
Димов и др. Всички те, ро- 1111 жертви. Техните имена и

дени и израснали в Хасково, до днес, it в далечно бъде-
в средата 11а бедното раёот- ще ще останат да светят ка
ничество II прогресивната то примери на беззаоетна
интелигенция, утвърдили се преданост, любов и само-
като любими и признати ръ-

наководители на работническа жертва, за интересите

та класа II революционната своя народ II кому1111ст11•1ес-

интелигенция, въвпигани в ките идеи.
безпределна вярност към

дата и щастието си нашият
народ завоюва след дълги
н тежки страдания II борби,
че пътят към свободата и
щастието е осеян с безброй
жертви. Техните светли име-
на ние помним и сочим 11а

подрастващото поколение
като пример за възпигание
и подражание. Сред плеада-

своя народ и социалистичес
ките идеи, от началото на
своя съзнателен живот 11

борба до последния миг на
живота си останаха вер1111

на трудовия народ и кому-
нистическото движение. В
изпълненне на човеш кия си
и партиен дълг те не жале-
ха ни труд, 1111 сили, ни спо-
койствие н накрая загинаха,

на партийната им правда,

Жеко Димитров Джунджулов Ана Маймункова (Ана Май) Тодор Атанасов (Санкето)
Тодор Атанасов е роден врез 1887 година в грац

Хасково. Още от ученическата снамейка той се увлн
ча от великите 11де11 на соцнаяиана. След раэцецле,
ннето на Партинта Тодор Атанасов эаетава решител
110 на страната на· Д. Благоев. Висшето с11 образо
вание завършва в .._}Кеиевu. След Балканската война,
о която участвуварсе установява в София и сътруд
1111ч11 на Благоев и Кирков.

По време на Първата световна война с офицер 11

бн?а р?11е11 на фроита. Ноrато нзбу'Хва Воl!шщrnото
въетанне ПPJJ Владая, той избягва от болmщата 11 с
болна на сърцето вижда поражеииетп на въстание-
то. По-късно ЦК на Партията n1y възлага тежка и
отговорна задача: изграждане на военна органнэа-
ция II въоръжаване на Партията. Toii е член о ръ-
ководството на тайната военна организация при ЦК
на БКЦ II председател на общинската комнснп при
ЦК на БКП (т. с.). Като обшниск., окръжен съвет-
ннк II училищен настоятел о София отстоява мъже-
ствено II беакомпромиенв нитересите на трудовитехора. През 1923 г. Цанковите банди предприематмасови арести. Търсят II Тодор Атанасов, който по
това време успява да се укрие II по-късно да вземеживо участие о Септемврийското въстание. През1925 година иачезва безследно.

Ж11вотът II дейността па номуииста Тодор Атана
сов беха оценени високо от видните ръководители
на нашата партия Георги Днмитров II Васил Кола.
ров,; В своята статия „В памет на др. Тодор Атана-
сов Коларов изтъква, че той ,,се отличаваше с го-лямо умение, такт. предапоет II със саможертва."

Ж11вотът на комуннста Тодор Атанасов ще бъ,
де за нас пример на честно служене на Партията нРодината.
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До деня свободатана

(Члеu на ЦК на БКD (т, с.) и на синдикалния
съвет на Ol'CC)

Когато трябва да се говори за историята на бъJ1.
гарското работшt'1еско профес1ю11ал110 донже1ше, не
nюже да не се сноn1е11е 1шеtо 11u Жеко Димитров -
ед1111 от първите nоn?ощшщн на Георги Днnштров n
годшште, когато се оформя II развива това дою??-
1111е. _J

Же1tо Д11nштров е роде11 през 1886 г. в rр;щ.хас-,
ково. Про11зхожда от cenrlaiicтuo, .,което позn@а пос-
ловн•шата с11роn1аш1rя. Поради това Я{еко завършва
едва прог11n111аз11я и се пр1шуждаоа да 11остъ1111 чирак
в едно кафене. Тук от тъnшо до тъnтно n1аш<0то чнра
че припка неуn10р110, 11абmодава хората, конто често
се събират за търг!i8с1ш сдел?ш в кафенето, 11 чувст
оуоа колк9 подлост II лнцемерне нnш в кап11тал11ст11-
ческ11я сонт.

Жеко Димитров е един от първите работ1111ц11 -
•шеиове на създадс11ата след разцепленне?о в 1903
г. партнiiна органнзацllя на тес1ште соц11ал11ст11 в
Хасково. Оценил големите n1y способности на орга-
m1за?ор, Снндикалш,ят коnu1тет в София повиква Же
110 Днnштров II го 11аз11а•1ава за секретар на Проф·
съюза на фабрнч1111те работници. В синдикалния
дом осъnша II заn1ръква големият деец на ОРСС. От
тук тoii заедно с Вълчо Иванов оргаш1з11ра II npol
вежда първата стачка в Захарната фабрика, а оо.
11ъсно II други с?гачкн на nродоволстве1ште работ.
1шц11 у нас. В 1921 год1111а rоля??а с1шд11кал11а деле-
гация начело с Георги Димитров заnшuава за Моск-
ва, за да вземе у•1аст11е в учреднтетшя конгрес на
Профинтерна. В нея олиза 11ато чле11 и Жеко Днnшт
ров.

След атентата о катедралата Сос1а Нецеля наета
ват _т_реоояаш д,rн. Кръволокът м111шстър.11редседа-
тел Цанков дава сигнал за кървава орг11я. По ули-
ците на София сноват черни ш1n111011етк11.

На 18 април 1925 год111ш една •1ерна каnшонет.
ка от1шра къn? незнаен гроб трупа на 1l{e1co Диnшт.
ров.

На 16 nшii 1925 rодmш беше зверски убита в1щ
ната деятеш1а на Б!,П Ана Маiiму1шооа (Ана Май).

Животът 11а тази cn1e11a българка е пр11n1ер на
слу;1tе11е на народа ш1 11 Българската 1юn1у1111ст11чес.
J<a партия.

Ана I{ръстевu Маймункова с родена на 26 юни
1878 rод1ша о Хасково в сеntейството на Нръстю
]l'Iайn1у1шов, д11арбе1шрс1:н заточен111t, борец за осво
бождс1111ето на Бълrар11J1 от турско робство., Като
уче1111•?ка в nш1tаз11ята в ПловдI111 тя попада под бла
roтnopuo-to DЛi)ИAlte 1111 cвoJ{"i'U у•1>1теJ1Ка-соц11алнсt-
ка Вела Благоева, друrар1,ата на Д1111штър Благоеи,
чете nшркснческа т?тература 11 постеясшю се офор
мя ?;ато 11enp1rмиp11n1 борец срещу гю,л11я ка?штал11-
стn•1ес1ш cтpolt. През юни 1895 година успешно за.
uършоа г11мназ11ята. Завръща се в родния си rрац,
къде10 учителствува II у:?аствуоа n"т1ш110 о соц11ал11
етическото дв11жеш1е, за което бива уволнена с про
токол №9 от 17 юли 1900 г.След това учителствува
о с. Клокошнца, Воден, Елховско, Бургас, където
оставя 1рай11н следи със своята актнв1tа соц11ал11ст11
чсска дейност, с цружесю1те си от11оше1111я. Завърна-
ла се през 1905 година о Хасково, тя отново е сред
редовете на своите цругар11-соц11ал11ст11. Отсега 11а-
та1ът исiiштт ж11вот е 11еразрио110 свързан с Пар·
тнята. Участвува във важни съб11т11я - делегат"а
е на Първия конгрес на уч11телнте-со1111алдеnюкра-
т11 (1906 r.), организира женска демонстрация про-
тив вoiiнaia (1917 г.), през nшit 1919 година на 11011

фере11ц11ята на же1111те-коn1у1111стю1 е избрана за член
на Центраmшта женска ноnшсия. На Четвъртата
ко1tференц11я на я:ен11те.кому1111стк11 иа 30 nщii 1920
гоц1ша Ана Mali изнася доклад за рабо?ата на Пар-
тията сред жешtте. Наскоро след това тя е изднrна
та от ЦК на БКП за редактор на о . .,Равенство", ор
гш1 на жен11те-комуи11ст1ш. В него 1я пнше статии,
в конто приветствува Съветска Русия 11 защищава
со1111ал11ст11чесюш строй от нападки,е на буржоаз1111
та. През юш1 1921 rодш1а 1я е делегатка на Втора.
тu n1ежду11uрод11а конференция на жеш1те-кому1шст.
ю1 в Москnа.През .чято-rо на 1924 г. тя редактира в.
„Работ1111чка", коiiто бива спрян от фаш11с111те през
11аn?етната 1925 година.

Примерът на загиналите герои ще бъде винаги източник, от който ние
останалите живи борци, ще чврпим нови сили в работата си за благото на

българс1еия народ и за изграждането на народна република в България.
Г. Димитров----------------------------------------·??????????--??????????????????????·??????????.:....;.???????•

местнха u с. Воден, Елхов-
ско. През 1905-1906 1·од1111а
Ана се заuърна отноuо u Хас
ково. По това време тя заuа-
рн тук тссняшка нартнrша гру
па, образувана от другарката
P,1iiщ.1 Ламб11 Кандсuа, конто
учнтелстоувашс n с. Тракиец.
Ана заработи за укрспщшето
11а партиiiната орrа1шзацня,
които нмашс вс.11с 11щпнс11
клуб.

В края на 1906 г. п1 зам11на
за Брюксел - Белrня. за да
продъюкн обрааоnа1111ето сн 11

11зуч11 там IIЯKOH чужд.и CЗII-
IOI. А11а вщ1дссше много до-
бре фрс11ск11, рус1ш. турск11 11

от11аст11 IICMCIOt cЗIIK. 13 Брюк
сел nлнза във връзка с uнд-
1111 соrо1алнст11•1ссю1 дсятсл11,
nр1tдоб11ва ПО·ГОЛем,1 ПOЗII.ЗIIIIЯ
110 11ау111111я сою1ал11зъм н след
завръщането сн с още no-ro·
,·н1м жар ·се отдаде на работа.
През 1908 rощша като учител
ка о Бургас. осташ1 неза.,шчн
ми спомс1111 всред бургаското
работш1чсстnо. Уtштелствува
след тоuа u селата Горене 11

Голямо Ко11аре, Плоuд?шс1ю.
В 1908 година бе 11зпратс11а от
Це11трал1111я 1,омнтст на Пар-

тнята о Брю1<сел.
От Балканската война до

1920 1·од1111а тя уч11телствуuа-
шс 1J Хаскоnо. През тоз11 пери
од от време тя cтafla още по·
опасна за враговете. Често по
л1щ1нпа вършеше 0611ск11 в жи
ЛIIЩСТО ?i. ТОj)МОЗСШС Н II JI
нреспедuаше. По uреме на же
пезш111арс1\ата стачна, по 111111·

ц11ат1ша на Партията, 11ред nap

:::
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.Иван Ниkолов :Сестра ми Ана

. През 1895 год1111а А11а за-
вършва rш,шаз11я в Пловюtв
ua 16 rодншна възраст. През
последната година преподава-
телка Ii беше Вма Благоева,
която я обичаше твърде мно-
го. Тя я подтикна н към изу·
чаването на марксilзма. Слс.1
завършването на пловд1шс1<а-
та п1мназ11я, Ана беше назна
чсна за първо11а11ална уч11тслка
11 Хасково. При разглеждане-
то на заяuлсннето ,i в общ1111а·
та, в1щннтс тогаuа общсстuс-
111щ11 11 1·1н.1да се 11рот11uо.11оста·
Di1xa на ка?1д11датурата 11 11 11?
я искаха за учнтелка, u11!Кда11
nн в неiiно mщс сд116 "бу1111<> н
H(.lno1<op110 мом1111с''.

По тоuа време u Хас1юnо бе
ЧIIIIOUIIJII{ COIJ)laJJIICTЪT Aopa?I
l"'attCB от 1·рад Добрнч. ЖIITCJI
на 1·рад Варна, който заr1111а
през 194 I година n лагера Гои
да вода. Ассвовградско. като
работ1111ческ11 11ароде11 прсдста
uнте.11. Ана се запозна с него
11 в кратко ореме б11бл11отеката
1i се обо1·ат11 с 11ош1 кrшrн, бро
шурн II сп11са1111я.

Закърмена с 11денте на марк-
с11л1а от Дядо Бла1·ос11. тя мра
зсше общоделц11те II бе 11ламс11

па поепедооатмка на Благоев,
Кирков II Георг11ев. След раз-
цсл11е1111ето на Лартю1та, още
u 11ърв11тс д1111 тs1 се 011редсл11
1<ато тсснячка. По конrресн,
ко11ферсшщ1r II сб11рю1 А11а бе
Сдl!З от aKТIIUIIIITC борци за
каузата на тесня1.1.11тс. През
1904-1905 год11J1а тес11яц11те у•ш
те.;111 11311YCJlaXa 1{3ЗltollfнtЯ СЪIОЗ

11 образуваха у1111тслска соцнал·
Д.CMOl{l)?JTll11CCK3 орrан11защ1н
със cnoii 01н·а11 „У1111телска 11с-

1,ра". През I906 год1111а Ана бе
делегатка на у1111теJ1ск11я со·
щ1ал·демократ1111?ск11 конгрес о
Софни. Yчacтuyuaiiкi1 акт11в110
в ж1шота на со11ш111дсмократ11
'ICCКIIТC орга1111зацщ1, тя CII 113·

unc11c омразата на упраuляна-
щата к;шка. Обяш1ха н за не
бл:1rош1дсжд11а уч11тслка 11 за·
11оч1шха да я местнт от село щ1

смо. До 1900 год1111а Ана бе
у1штслка в Хаскооо. Уuол11с11а
orryк, тн бе 11азна11с11а за
учнтелка 11 с. Клокотшща,
Хасковско, но II там започна-
ха да се онасяват от „разру·
11111тслната'' i"1 дейност. Уuол1111

ха я 11 от това село. С големи
ус1111ш1 бе 11аз11ачс11а за учн·
тепка в ЯмбоJ1, ноепс II прс·

Живея светло и тревожно.
И не разбирам може 6и,
че в мене се преплитат сложно
едва загатнати съдби.
По тесни уличkи минавам
и в пълна с думи тишина
за първи път недоумявам
пред звучните им имена.
О, вие, строги и чудесни,
kak минахте през този свят,
та оживявате еъв песни
и в уличkи на моя град?
От партизансkите биваци,
по партизансkите следи
аз диря стъпkи,
диря знаци -

: незабелязвани преди. :
• Цъфтят цветя, •: звънтят ан1·сни :.- -• и вгледан в първата звезда, •: задъхано шуми kpa? мене - •
Ё узнава себе си града. :
;1111111111111111111111111111111111 I I I I I 111111111111111111 I 1111111 Iii'°:

т111"1111111 клуб n Хасково бе
устроен голям протестен м11·
ТIШГ. на коitто ГОUЩНI Ана.
След мнтнш·а эаnо1ша маш1фс
стация, която бе нападната от
nолнцня 11 uoiicкa, командвана
от нзвсст1шя на хнскоnското
1·ражда11стnо оф1щер-пала•1
Иван Боядж11еu. Обкръжиха от

:::

(Продълженве на 3 стр.)

Делегати на учктелская социал-демократвческв комrрес в Софи•
(1906 r.) меицу които е • Ана МаАмункова.

*

:
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n,е1оиивоииииоnа,тиятаииа,01аl &АлАдА зА днд м,и
,

I
А по иамачкапата риза
затворническа

Ана Мuй
красиво име.
Като пролет -
Ана Май.
Колко прелест в него има,

с дъх на вишнев цвят ухай.
И звучи като балада.
И авучн като любов.
Па11 априлска вечер пада,
пан светът С чист II нов.
Ала твойта участ странна
моето сърце r11ет11.
Ана - cпonte11,

подв11r - Ана,*

•
в 1оз11 миг

кръвта цъфтяла като роза
от твоя иевокореи юг.
Разказваха 1\111, .•

Всяка ду,ш
за твопта смърт бе ужас ням.
А кан загинала си - 1111ма
Н смисъл точно да ГО 3}13;\1.
Тн просто горда. мълчалпв.,
се сля с борбата, със века,
ТЪii облакът с пръстта се слива,
с небето - птицата.
Та11а
цветът прекрасен се превръща
в червен II аромагеи плод
11 в кавгъна студен се връща
човсшният ГОЛЯМ живот.*

I

I
как,
къде загина ти?
Разказваха 1ш1 -

във оная
тревожно.светла т11ш1111а
закрил с гърба си полицая
голямага добра луна.
И те повел под свод немеещ
по пътищата на нощта,
за да избухнеш,

да нагрееш
върху небето на пещта...
Разказваха щ1 -

във оная
безока нощ агент дошеп
11 в тъмната подзеэша стая
те удушил с бодлива тел.

Ана Май -
красиво име.
Като пролет
Аiш Май.
Колно прелест в него има.
С дъх на вишнев цвят yxaii.
То приижда със потока.
В знамето над нас се вей.
Във ;;;enoйi;a тъмноока
се преражда
11 живей!

I

I
Янко ДИМОВ

Два внтересни докуаевта
I

В Държавния архив в Хасково
се пазят два докимент от оре.11е
то. когато Ана Май,11ункова е би
да учителка в града. В протокол
ната книга на Българското учи
лищно настоятелство в Хасково
през годинит /897-1900 се на.11и

I

ра» два проюкала.в които ,\tеж
ду многою у•штели фигурира 11
илето на иэвесзнат наша съграж
данка. В единия+ е отбелязано
нейното назначаване. а о другия
причиниле за нейното уволняване.

Ето първият протокол, който

1

цитсtра.11е със съкращения:
• •.Днес на 16 юлсt 1895 гад. Хас

ковского българско училищно нас
гоягелсюо, събрано на заседание
а 110.иещението на Българското
централно учи,щще под председа
гелстою на г-на гр. киет Щ. Ban
tfapoв а присьсгвиею на настоя

I

телите: Хр. Зяатров, Т. 3. иии«
Jнан.ов и Д. Тончев, а о отсъствие
на Ангел Костов разиска по вьпро
са за уволняване на някои учите
ли и учителки от осноонrl"{'е у,шли
ща в града, които през .11шшлата
учебна година са се r1оказали
вредни на учебното дело, а друг1t

?

ня.нат uзuск.уе.щ1ят се от закона

'::

ценз, за да бъдат такива и за.11е·
няванет и„11 f други,коато да отго
варят на назначението си. Пред-

Ш вид на това и въз основание на па
rJi1

раграф 9 от правилника за начина
ло който става наана11ението на
у1штелите и учител,ште на народ
ните общински y1шJitlщa, окръжно
то предписание на Министерс:rво
то на народното просвещение от
9 ю,щ т. г. No 7148, насюягеясз-

АТАНАС СТРАТИЕВСТЕФАН ДИМОВ жов, Ат. Карпузов, Т. Толчев ct
Райчо Стра,тиео, на основание

9. От Правилника за на1тна по
който става назначаването на учи
хе.иие и у•ттелюпе в народните
общстсл:с, училища, разисква и ре
шн върху следною:

!. Разгледа се въпроса за уво.1
няванвю на нлкоrl от досегашни
те учители и учите,?,ш при основ
ниле бьлгарски у•тлища в града,
по лошав успех, по поведение uли
др. причсти е бе? тябоа.ю да се
(уво,,нят) зп.иеняг с други.

вота каю разисква и об.11ис,zи до·
бре

Син 113?однтелн, изпитал неволите на беднотия В11д1111ят консомолски деец Атанас Райчев Стратиев,
ласове II Хас с роден на 18 декември 1894 година в Хасково. Още катотn,Стефан Димов още като ученик от горните к а

1011оша тoii се отличава със снромността си, ученолюбието
:??ci,?liш???:1?1:? ?1?8?бр?????1??l'??в:?:0?1? ????1?111??n?:?: 11 любовта с11 към труда - хубави черти 11а човешкия харак
канската война (1912-1913 г.) го сварва като „падеж, подле тер.

През ученическпте с11 години малкият Атанас, коiiтожащ на моёияиаацна. 0 1 е га родПрез Балканската война тoii взема участие като ред- обичал да се разхожда с другарчетата в околн стт т 1 ·

пик, а след деиобвлнаацияга завършва школа за запасни офи ния си град, се натъква на социално нвравноправне о капи·
талнстическото общество. Той вижда как 11зn?ъче1111, почер-

цери.След уволнението Стефан Д111110в бе с оформен марнист- нели от слънчевите лъчи II убийствения труд бедни хора ра-- е богят на 1111в11те. Нито гладът.пито нвдоивгъкът останали екрини n111роrлед и определена паргиина принадлежност - тон
ти за буд11111е очи на Атанас.Всичко топа му спомага б':?зо дачлен на БРСДП (т. с.). .. ама тогавав първата световна война (1915·1918 г.) тон е ?е•1е за разбере е11сплоататорската същност на капитали ...

пасен подпору•нш _ взводен команднр, а 11ъ,1 края н - ро той започва да пише бойни стикове за деня, в 11011то ще се

тен комендир в 38 пехотен полн. Войници от неговата рота ср1111е чер11010 робство.
разназват един случай, когато ротният иы командир Димов е Нато младеж Атанас Стратиев се отличава със своя-

слън та обаятелност 1ш добър другар II nшсовнк. Той талан!ливо
???у";;; ???°;\?;??:?1?: ???????111?a?;?:в?ii=aя?=1?11соч1; рецнтнра сво11 11 ст1t'хове1е иа вел11ю1я наш поет Христо Ботев.
ната „Нара баир". д,шов обаче отказал да нзпъл11И тазн за- По време на фронта, 11ато офицер той е добър II желан ?РУ·
повед като казва 113 дружшшия 11оnшндир; ,,Елате вие, госпо rap на войшщитс, 11011то защищава от произволнте на УР·

й настъпление аз това 1111 жоазното 11оруnщ11рало се офицерство.д1ш майор, и вд11r11е1е во ющнте O ' •
За Атанас с1ратисв неговите бл11з1ш другари са запа.,ш да сторя!" Така той предотвратява излншинте жертви.

з11л11 споn1с11 ?што борец против 11ап11талисrnчес?;ата война.
С. Д11мов е веселяк II със своето слад?;одуnше II лек без

Когато го иаrраднли с орден за храброст, той го връща II пнобиден хуnюр лесно печели сърцето на всеки събеседи?ш.
ше· Връщам ордена, тъй ?;ато се срамува,? да нося на гърди

t:. Димов е твърдо убеден,че след хиляди наши победи в края те с? отличие за участие в разбоii1111ческата война".
на 11ра11щата една катастрофа е неnшнуема. ·

Като член на ЦК на Бълrарсюш ?;ому1111ст11чески мла-
След печалния 11paii на войната през 1918 rод1111а той деж?ш съюз Стратиев работи в Софнn предн.?тно сред n1ладе

изпъква ?:ато достоен водач на работннчес11ата класа в Ха?- жнtе ооiiннцн.Тоii изгражда след Септеnmрииското въстание
ково II заеn1а 01говорни постове в партийните ръководства. през 1923 rод1111а нелегални.тройю1 и петорю1 от най.верните
През 1919 r. на един nштииr произнася плаn?е11Иа реч, в 11оя· на Партията коn?соn10лц11·во11ииц11. 1то заклеiiмЯDn нобурrската динасшя 11 фашизнршште упраонн През кървавите априлски ди11 fia 1925 год,mа фашнзн.
цн, въвлекли българския народ, прот11в волята n,y, в т.азн раните главорези не пощад,шат II Атанас Стратиев. Той е
11nшер11алистичес11а война. арестуван II подложен на зоерсю1 нзтезання, за да 11з1ръг11ат

След 9 юни 1923 година днмов е в първите ред11ц11 от него сведения за партиiiиото II младежно ръководство.
на борбата против фашистките злодеи. Но той, смелият во1111 на Партията, мълчи твърдо II понася

През априлските събнтия с. дшюв,Стоii1ю Щерев, Тш1· вс11•ш11 n1ъче1111n. Трога1ел110 е неговото сбогуване с другари
чо Танев II други борци против n1онархофашизма бяха 11одло те II заръ1штс h"ьn1 сестра n1y.

I
предадени на фашисткаtа поmщня от изверга-агент прово1ш· На 12 ntaii 1925 година той се хвърля от четвъртия
тор Диnштър Кожухаров II бяха ж?ши хвърлени в пещите на етаж на Д11рекц11nта на поmщнnта II загива, презрял смърт·
Обществената безопасност."' 1а .

. a:aaaьDпc?aa?oaaQU??gaQa?м??•aa?••aaga?uu??aagaa1aQ8ascngoa?a•a?•aaaaa••••aua&•;aau?aaa?•D•a•aвoa•aeu••;
_ Жеко, ей Жеко, излез, имаш roe- - Тази 11еоб?шсле11а детска постъпка бъде собстос1шк на съдб111111те си. лаr.1:

тешш! _ викаше от предвер_нето на ба· 113оършнх прсJ ноември 1903 година! -4 - Бат,11 беше добър брат 11 син -l - Момчета, съгласни лн сте да изпеем
пята Атанас Руснята. ме лоrдежда Захари Дш111тров Джун· продължава Захари ДжунджуJ1ов. - нещо>

джулов, брат "f1a г"Олс..,1ия партиен II Пot1n1 осекн ден, въпрею1 че сам11ят дЧ „Дружна песен днес да екне,Навън виеше вятърът и блъскаше с
r,рофсъюзеи деец в мииалото и лръn не у•сешс, защО1'J 'l'[Нlбваше да работи, песен на труды!все сила вратн и прозt>рц11.
сърат11ик 11а Георги Димитров. Въпре- ни караше нас, с Иван да четем. Често На сърца 1111 да оле,ше -- !(ой е дошъл в тоя студ, бе?
юt че _r2д111111те да са ос:тавили сдсди, ни препитваше. Обичаше да "" обясня. да живей трудът!като от?нnаше влажш1те с11 ръuе, ус- се 11зпъ;ша с бодри звуци широкатамихнат Жеко Д11м11тров се показа на одая.вратата. - Аха, ет.,- кои бил? Абе, За- - Бат11 беше винаги ж11З11ерадосте11,

р11, тн как ()It тръгнал в тоя студ, бе, 1"Н весел. Той ободряваше nс11чю1. Об1111ашепита лн ма,?а? да лее. Наред с реnолю1щон1111те работ- Не! Сам реших. Видях колата да 111111ески 11 народните песни, той честовърви по банск,)ТО шосе н рекох на ка. си тананикаше мелодш1 от 011ер11 11 оr1с-руцаря: "Чичо, :-.юля ти се, да дойда с рет11. Все още о съз11аш1ето м11 са оста·
тебе на ?\\t{нерз:нште бан11 при ба111 11ал11 звуц11те 11а „Риrолето·'. Toii пеешеЖеко! - едва сега залрнказва смутено много n 11арт11ii1111я клуб.
то от студа и внезапната среща с по. косите са гrООе.rтелн н G,,ъ,lюпеёапо- ва 11епоз11ат11те ду:,.ш н фразн. й3 ма:-.1а - - -
rолемня сн брат шестrv-дишво цете. д·ь.т?боки, паметга на дългоrодишшtя no:,.iaraшe 8 изкарването на прехраната На масата стон един кристален све·- Лош) с11 направил, Захари, ;?ето уч"тел е свежа. Когато разказва за скъ- на се„еiiството, като работеше на М1111- ш1111к с фнrура на жена. Навярно тя е
не сн се обад11.11 на мама. Тя, горката пш1 брат. замша;1 в борбата на смели- ралкнте бани, в кафенето на Uветан еп1птя11ка, поставила на главата сн ши
не. ii ст.нга това, че нял ден се трепе по те, през апрнлою1те дни на 1925 rодш1а. Коста II в съда, 110 н като се върнеше рок съд.
чужда работа, а:,.ш It н,,е да ii създава тoii си опомня н най-малки nодробнос,,11. в къщи, той носеше 11ода, къJщаше дър Свещник, като свещнш<. За хората, конме ·нелрия11юс.тн. Казал CJt на каруца- Ние сед??м на дивана о ?1алкоrо са? ва. , . J '(? то ?1е познават неговата история, той ш1ря, а. А той те е чул. Та нали зf1асш. .101111е ·на едноетаж,ната къща на ул?ща Редят се спомс,? след спомен. що не rоворн. Но за Захарн Д11м11тровче човекът е глух! Но, сега какво да „Бансnа" № Тук бай Захари жи? и сякаш те оживяват. той е много. Тоз11 свещник, 1,упен от

Ii лраш?м, пък II заваля сняг. Ще се оба· все отдаnна но спо?1ен tте в1111аr11 го по брат му през 1906 rод1111а, с светил в
щ1:,.1 по хора, да з11ае мама ,i не се тре- веждат' КЪI\; малката 111 nаЯ1111:>ва родн; Ето ro )Кско. поnр1шедсн над грубата мрачните нощн, когато той, 11арт11й1111ятважи повече. А тн с?1а, седнн тук до l<ъща на ъгъ.па на сеrаш,ште улнцн масичка, взира се о дебела кt-шrа, от дее1.1, е будувал 11ад кm,пrте, ?югато •печката, че си nре?1ръзнал и разправнй „П. Берковскн" 12. Тук бай Захари ЖII· 1юято брат11етата са_мо про11етоха едно прем??СJ1ял та,,т?tката на не една рабаткакво н?1а в Хасково, о къщи, как е ма дом, е преминало неrовоТ'О детство и стра111-10 11азnаш1с „Капиталът\ 11 ож1шс ническа демонстраuня, на не една ста11.ма, батн ти Иван? - лицето на седем- младост, детството на най-?·олемлте му 110 разказва вещо на надвесените до не· 1\а.11адесетгод11ш11ия мо1.1ък с б_уiiна черна братн Жеко II Иван. и макар, че след ro Хр11сто Халачев, Делчо Черкезов II Л\ожс 611 наскоро Захар!! Днмнтроnкоса II благ поглед. засия. Дум1пе, ка- тежката болест 113 бащата, 11емот?tята Коста Генчев, млад11 соцr•?11ст11 11 не· ще се раздели с цСнната вещ: смятаза1111 ·:>т него за б.111эю1те му, внесоха да е била постоянен с.пътник, пр11 тях rовн друrар11. А то го слушат, СJJушат да подари свсщ1111ка на Окръжн11я ,?а-
ож?n,.?:1??э?р?1?:;;",?;аба°?:,:'?·:?3;ю СИ сва ??lll=??'l?Л?;r??er??IIBl?;?o,;,:0ш.' ???!IЯС:ог:

E::?l?:;:ll?p)д1oO?CTTc"O%i?·д:Oy:fi?ocn:??? Д;?;д:О; ???:::.. ?·г????;tо с': i?or1??i1":e? Лl1е,В??:
8mt чорана да ro закърпя! - обърна се лъ,.'IЖЗJ1J 11а Жеко, темпераментен MJ1a- '1 коflто възкресяват ж11вота на ед.1111 лре-• Руснята rа.,ьовно към братчето на лр?н? n.еж, с u11сок дух, който 1111коrа не е у111, ,,Много ме радuа, че в Хасково, ,,крсnо· красе11 чоnек, боец от 11ърш1те ларт11йн11 g• 7е..1н сн. nал II не с оставял сооята майка 11 бра- стта" 113 общодслството, работющнтс се реднцн, не ще угаснат. Те ще наломшп •

: се-;p????J? ;:?б?."????Р?; ·??бе ,?а;:1? ??1 ?а р1??1???=;; :а 0:i::11?;,Je°.f:e,81????·? ,·р?;?;.:трв:? ?:а;?::а?а н?к3;е?:??т\';ща· ??се?1111?11а??ае•Щ? ??о??:ля? '????;i ?: :• казва. . . то няма да има богат.и, а народът ще та нм просnстJiяоат. А Жеио нм пред· смет?тс борци на комуш?зма! 8• Георги КАРАКАЧАНОВ •A•••••••••в•••••••a••agв?eв?aa?a??•aa?•aaaaeanww1ac•??nnaaa•sa???uauoeввaвв?8•u&.&?•••aa??•aв=aa?aв•?Q8QD?
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С ИМЕТО ПА. ЖЕКО ДИМИТРОВ

определи:

Да се прие,иат за учuте,иш. npu
основните български у1шлища за
11рез учебната /895·1896 година ,1

за.11енят с нови кандидати с,1едни
тt! уrштели u у1штелки..."

След това п 11ротоко.,а с.1едват
11етири разде.tа. В 11.ървия-пои.не
нен сrшсък на уво,tнени1'С у1штеАи,
във втория - на уво.1нените у1ш
телк.и, а третия - прuеА1ане на
кандидати за у1ттели и а 11етвър
тия - прие.11ане на кандидата за
учителки. Най.напред е отбеляза
но и.11ето на Ана Май,11ункова. (1.
Анна К. Май.11ункова от Хасково).

Настоятелството с,1ед разt1сква
не.то на въпроса

011реде.1и:

Да се уво.шят от дQсегашните
у,ште.ш и учител,ш при основнuтс
училища а града, с.tедющото:

8. Ана К. Май.11ункова за явното
и възставане против обществения
ред и ре.111г11ята·'.

Другият протокол е със следно
то съдържание:

„Днес на 17 юли 1900 год.Хасков
скота Българско училищно настоя
телство събрано на заседание в
канцеларшста на Хасковско,то град
ска общинско управ.1ение,11од 11ред
седателството на господста град·
ский К.11ет Ф. Пасков и в присъст
вt1ето на •1ле11оветг: Ст. Ив. Карад

В списъ·ка на уоо.тените у•ште
.ш и у·штелки са упо.11енати u.11ена
та ни петнадесет. На ос.,ю ллсто епи? и .нето на Alta Май.1rункоаа.

Делеrатската карта яа Ана Маilиу11иова натотделеrат 11а Третия
конгрес па 1!11тер11ационала в Москва през 1921 r.

Фанснмwле на писмо 11а А11а Маiiмуниова до сестра I! Беса
Нр. ?Iай11у11кова-Анrелова.

flа тържествено събрание пре-
ди десет години работнu11ките от
11а.11укопредачната фабрика в Хас-
ково приеха за свой патрон 1н1е·
то на известния деец на работни-
ческото и ко.нунистuческо движе·
нt1е ЖЕКО ДИМИТРОВ. Много
ко.11унt1стеt и старt1 бойнсt другари
на Жеко Дt1.ш1тров. 11рисъстващсt
на събранието, разказаха за :жсt
вота на бореца за защита интере
сите на работническата класа
през годините на фашиз..t?а u ка-
питализ.на. Тези спо.11ени работнич
,ште скътаха в сър14ата си. Живо
тът на Жеко Ди.11итров с.тана за
тях 11ътеоодна звезда.

Оттогава .11инаха десет годинt1,
кос.то преобразиха предпрсtятие·
то. Десет години, пълни с трудо
ви успехи. Обе.нът на про.нишле
ната продукс111я нарасна над три
пъти, проuзводите/lf/остта на
труда се увед11•ш повече от два
пъти. Една работни•ска пре,1ина
11а обслужване от 300 на
590 вретена. Годишната заплата
от 460 ,,в се уве,шчи на 950 ле·
1ш на t?дно Juщe.

Or uc;,ra.roro па -а;,п: ,•')r)uua с).,
?·•'а t• щюuJиедена uaiJ п,rана

11ове•1е от 20 тона прежда. Пър
вота качество достигна 99,39 на
сто ICpU /IДQH 96 на сто. По С/З-
ползван.е на технш?ата колекпt·
оът се нарежда на едно от пър·
вите .нес.та .11ежду Т(N(.стилните
пред11риятия в страната. За no·
стигани виiою? успехи па.11уко-
предачките са отлu,,авана с на·
град11. Сега ос11•ски бригадt1, сек
ц1ш. и с.11ени се борят за завою·
ване званието „Колектив за ко4
.11унистическu rруди. На •tелно ,11л
сто в съревнованС1ето са бригад11
те на Блага Стойкова II Тодор·
ка Джурооа. Постоя11Нсt първенци
са Елена Карагьозова, З,?атка
Д11.1t11трова, Груда Атанасова ct
.1tного други. В пред11риятието
и.11а школа за повсщ,аване общо
то образооание. а също така бд1t
за 20 души се учат эадо'IНО във
вuсиш ll среднll учебни заведе·
ния.

Мечтата н.а на?uия колектив и
на гражданстоото за изгражда-
нето на едно ново текстtlлно
11редпрсттис се сбъдна II вече се
осъщестоява. В ,, ..,.fl,,,,,m ,:•,fl·! не.
гpaiJa строите.шт,: 11 i„fJUдuп r н:J
,. ,;( liUJlf/1-..-0 1t!SСГ:1.....Ч 1:0.н(п:щ;·r

за 70 000 вретена ct I 600 тъ,а•1·
нu стана с годшино производство
къ.11 42 .нилиона .11етра па.11у•1ни
тъкани,

Проазводстоената сграда н11
ко.1tбината ще бъде от най·съвре
.11енен тш? - безпро:юречен, кlJ·
дето оинагС1 ще се работи на из·
кустоено 1Jсвет,?ение и кли,11ата-
зация. С t1зграждането на такъв
rem сграда се це.ш да се пост11г·
не 11оддържането на една постоян
та те.11пера.1ура и относителна
вАажн.ост, .11ного необходtот за
създаване идеални техно,tоги•1ес-
ки условия. В резултат на тези
усдовия б,шзо 11етири пъти ще
се увеличu фронтът на обслужва
не от една работничка на ринга·
оuте вре.тена и тъка,тите сrано4
ве.

Строителството на безпрозореч
на сграда става за r?ърви, nът tJ

нашата страна за про,щшыенtl
lfC,ru tl К,Ъ.11 нея още сега се про4
явява 11нтерес. Това на.1ага доб·
ро tirроителство, а също така и
подtотов,а за в11сококва.шфсщС1·
,••'1•1·, .11micтnn•t tl работншlu :.Ja

·ос· up:tтt1.
D града ,ш 11.ча отщтто -,,,:

сти.zно у1т,1tш{е и технику.11, чии4
.то възпитатщи ежедневно са на
пра"т"ка в r?редприят11ето. Рабат
ни10,:ите, .11айсторите и технш4uте
с го.rя.на · любов предават своя
производствен опит и у.нение tt по
.tагат грижи за tlодготовката иа
тe:.Ju .11.1ади утрешни cne11ua,JU·
ст11, достойни кадр11 на бъдещия
теКсп1.?сн ко.?1бинат.

Нашият колектии както досег.а,
тика и за о бъдеще с чест ще
нощ 11.11ето на ЖЕКО ДИМИТ-
РОВ. Това u.1te е скъ110 на все·
ю1 работник и служите,? в пред
приятието. И.ие, за което па.11у-
копреда'lк11те държат да бъдат
достойни.

Под ръководството на Българ-
ската ко.11унистическа nартия ко
.1ектr1оът на па.11укопредачките ще
ll:.Jnъ.1няua и преизnъ.rняоа ucu•t
ки пос:гаоени .11у зад'а1ш, ще по,10
:жи ucurtюl уси.шл за изгражда-
нето ct пускането още през /966
година на част от новия ко.116и-
нат, който ще бъде uе.ш•tестоен
11а.11rтнш,· на наиш.ч патрон и с1,
c•u , ,ан„11 )ХТ:КО .711,\/1/ТРОВ.

Бор11с МИТЕВ,
·11-с, ?-1р 1ш ДИП „Жеко Ди·

Щое1:т ilt liOIHiя 1с1;сп1:е11 l!Омбинат
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ВАСИЛ КОЛАРОВ

ПРfКРА[НИИI HPYfAP И Ч?IIK
?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\?"
военния конвенг и неведнъж съюза. :юпасните офицери - :::::

нашата военна организацоо е комннисш и зе.1tеделци, обра ?
бивала вдигана о тревога сре зуваха Народен военен съюз.

?щу готения преврат. Работа.та н11 в ар.,тята бе- .,Въоръжението беше доста ше тъй напреднала, 11е къ.н ?напреднало, ,иака_р и недоста времею на девеююнския фа- ?гъчно. Ние иззе.,шах,ие оръжие 1т1ст1ш преорат на наша стра ? А танас Стратиев бе роден
U:J складовеге и скривалии(а- на и.наше ,,ели войскови •шс- ::;

през 1894 г. в Хасково. Ба
та. Роэполагахме а ,,ужбина ти, готови да следоат нашата ? ща му Райчо Стратиев, е бил
със зна•штелно колюtество парола. ?

образован за времето си човек
орьжив, което постепенно пре Военно _ техническата rioд- ::с

- успял да завърши втори про-
? !.дна от най·С!\.ьnитс жерт то на пащата младеж. Тая ра хвьрляме в страната. Ставаха готовка на партията по време ? гпмназиален нлас. В Освободи-
? ви, които даде Българскала ко Gora Аежи в оснооата на на· провали и арести. но това не на девеююнскит събития ? телната война е бил използнан
? ,11у1шст11'lеска партя по оре- роднала победа на 9 се11тел сrшраше работата на парт11я· през 1923 година беше досю- :::i

от русите за връзка с насе.гепие
§ яе на априАскrпе събития 1925 ври. Тогаааииш.те дейци на не та. Помагаха ни и зе.11.еделци тъчна за раэгромяеане на пре § то като преводчик. а след Осво.
? година беше наищят AIJJaд и лега.1ното поприще бяха т.ю- по .иеста. ората. ? божцениетт, - за обучение :1.з.

? енергичен другар Тодор Атана нери.те на конспираtJията, на ЦК разполагате със собсте Причини от полизическо есте ?
новобранците от първи f.!a5:')p.

? соо. орган.изацията за нелегална на хеяеграфна връзка с всич- сгво, а uдr.енно вэаимною не ?
Прспложияи му да завърши

? Той Uешс един от 11„rеноае· пропаганда u рееолюцйонно ки окръжни партийни ко,иите· доверие .иежду Земедеяския :::; военно училище в Русия и да
? те на вьрховною ръководсто действие. ти tl предаваше своите на- съю:1 и Комннистческа:а nap ? стане офицер в сформиращата
? на нел-егаАната работа на Какво направи ръководство реждания ло телеграфа. За тия, тяхното взаи,нно аражду ? се българска армия, но той не
? паргияга. то на нашата партия за воен- връзка в слу?tай на прекъсва ванв направиха победата на ? при?л. Военната кариера не под
?

Hamara партия като се,щия но-зехническат подготовка на не телеграфните съобщепил фашистите лека. ? хождала на тихия му характер.
?

на Ко,щ;нистическия ингерна: паршяга и ,11асuте през ре- биде организираuа особена Но заслугата на нашите ра ? В тези времена той е :\1О>1<ел да

? ционал, се готвеше сериозно 11ен.ия период? етапна полеоа слижба. 6оттща по военно . тех1щ•tес ? се 11:щ11п1с и като търговец, а
:; за решителни действия, как- Партията даде лоэннг: .Все В наши рЪt{е беше и радио !{.ата подготовка на партията ;:; станал дребен бакалин. Ivlali:i:ai оито се рисуваха като неиз· ки да си u,11a пушка! Продай то. и .t11actпe е огро.нна. Ние всич ? му, Савна Райчева Стратиева.
? йез•сна и б?тзка перспекшва, си дрехите, купи си пишка!" В случай на нелегалност би ки днес се прекпаняме пред ? завършила също втори прогим.
? Тя ня.иаше 11очти никакъв Оснораното от нея военно из доха доставени u tтсталара· паметта на Тодор Атанасов п ? назиален клас. Тя с възторг н
? свой собствен нелегаАен опит. доюлсвоо издаде редица бро- нtl секретно ,,яла дузина ,11ал цяла още плеада от работни ? умение раэказвала на четирите
? Затуй нейните стъ11ки в тая тури за пъоръжената борба а юt 11e1штHut{ll, копго впослед- l{U иа това иэключикелно ааж ?

си деца - двама сннове 11 две
? обАаст бяха твърде трудни. :JO работата сред иойската. стиие оказаха добра служба но и отговорно поприще. ?

д·1.щср11 - за подnнзнте на въз
? Тя се учеше от оnита на рус Още о /920 година се по- иа партията. Texmuir опит биде и1шт от ;:; рошде11цнте.
? n.ure 60.tщевики, но не асич· стааи аъ,zрисът за ооениа ор Воешш 011ганu:Jа1,шt бяха партията, той стана nАът от ? l\Iилннлт Атанас обичал да
? 1\.0 .11ожеше да бъде пренесено еашt.1ацая tt за ръкооодстоо на създадени 110 11яАата страна. плътта на нашия народ и §-слуша от майна сн прнназната
? .11еханичес/\u, сдяrzо у нас, без цялата ооснно-техническа ра· о които олизаха аса11ки еод сtlо,1югна за rюйедата на 9 ёеп ? за дребното човече, ноето нобеш
? оглед на ус„юоията. Затуй за Gora на партията по особен mt партш1ни членове, а така тедшри, когато ко,нунuсти и а дanaJJo вешшан11те. аащото било
? да,tата на другарите, натооа· п,1ан. също и други проащ1ени ра· зе.11еделци nреоъз,,югн.аха ста § умно.
? peнtt с тази работа. беше При ЦК и.1ште: /) ко.1шсuя ботници. pure си еж6и1 и обединиха на ? Ата11ас бил 11ай·матш,1т ?ин
? твърде отговорна u твърде за работата сред войската; 2) Парт11йн11J'е събори през рода от градовете II селата

? в се)1е11стnото. Той 611·1 об,1[.>,,·
:.:; трудпа. кo.i1uctu: по разузнаването и есента на 1922 г. всъ1ц1юст бя и 1\,репък Оте,,естоен фронт. ::::: жен от Jiешнн гршни, но t 1,все.\1
? Тодкоаа nо·голя.на бе за- З) 1{.0.11ttcuя по въоръжаване· ха пробна любилизацал на nap Нека бъде оечп.а па.1tет.та ? не 611J1 глеаено сш-1чс. До,;·..ат ,,ч
? с.1угата на тия другари, ,11?с то. В навечерието на Септе.н тшiп.и.те орга,шзацщ1 за дейст на др. Тодор Атанасоа! ? 110 било майнат'а само да ro ri,H'
? до 1юито др. Тодор Атанасов врш}ското въстаиие те се САЯ aue а случай. на опит "за фа· /-/е!{.а неговата безпреде.1на ? :iедне. за да ·;>азбсре той Yat?no

? се отличаваше с голя.но YAie· ха о една главна военно-тех ишсткt1. преврат. oбu1t 1?ъ.11 родината, !lегоаата ? трябва да праnв. 11Ногато А7а·
? ние, Тйl{..Т, rtреданост и ca.Ato· нu11сс1:а ко.нисия при ЦК. Във войсковите •tасти и„нах беззаветна служба на тpyrJe :::;; нас се върнеше от учи?щще -
? жер?а. По лшшята на разузнаване Ale групи за агитация и про- сците се. неговият образ на ве ? спомня си най.възраст11а1а му
? Д се разкаже :за нелегаА· то 1шв знаех.не no•1тtt всичко, паганда и офш4ерски кръжоци. рен и дисцuплt1нtLран воин на ? сестра Марийка Янева _ под
? нат? работа на нашата nap- което ставате о страната tt Вършех.не енергtтна работа о партията адъхноаяват нашата ? ,;юбно ще раЗiШШС на татно I!
? тия в оня период н.а револю· което готвеха фаитстите. Ние офtщерския съюз; в редица слаuна .1tладеж на тpyiJ 11. под ? на ;\tайна нан е пренарал в y•J.!
::::: ,,uонни бури, които преживя и.11ах.11е правителствения tuu градове ние озех.11е настоятел аиг за изграждане на нова ? Jшщсто, нзпитаJш ли са ro. нан
? България с.,ед Първата сае· ф·ьр, а също и ш11фъра с чуж ствата на съюза. Когато 1zo Българ11я! ? е ОТl'оворшz. Matir;a ми го слу-
? J'йвна война, е една зада?tа от бина. Нашата разведка ни до нареждане отгор'е запо1таха „Работническо делои 1·. ? шаше с голямо ВШl:\tанне. Не:
? голя.на оажносr за оъзпитание наслше то,то за решенията на да изключват нашите хора от XIX, бр. 114, 21 ntaii 1947 r. ? мога да сн с.помня ,шиой vт на-
? ? ? шсто се;?.·1ейс11во да се е скарал
{"'""'"'''""""\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\':1-\\\\\\\\\\''"''''''''\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'v'.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\? аа нещо- 1ш Ата11ас нато дете

иmf да 1·0 е нагрубил. Той беше
внимателен J<Ъ:\1 вснчни нн 11

много съобразитс;zен. И не само
нъ)I нас, но и нъм съученици-
те си, с нонто дj)ужеше. Не го
помня да е идвал 11яно1·а от учи
лнще сърr,ит или да е създавал
нспринтностн на родителите ни."

1\lашшят Атанас бил нсоб1ш-
нове110 трудолюбив. Вш1а?·и чист
и спретват, той обича;? вс11•1но
01юло него да бъде подредено.
Ннигите му 111-пюга не били ;>аз
хвърде1111. Той помагал на дру.
гарнте си: услужваJt им с учеб
ннци и особено много подпома
гал слабите сн съуttеш-щн в под
rотовна па уроците. В двора
под стшата на разлистената
1шйс11л 11остав11л 1юрна дъснq 11

на неп решавал зад??чн по мате?"'" ика, обяснява11 подробно 11

т-1.рнешшо на събраднте се 01ю
ло него ученици формули и тео
ремн. Родителите на слабите
учс1-1нц11 иснали, да 1·0 вuзнаг;>а#
дят за тозf1 )lY труд, но той не
прнеыал. Смята11, че 11яn1а 11сти11
сно друrарс11Во без вза11мопо-
?ющ.

За него сн спощш някоrаш·
1шнт му съ,уt1евнн д,..1;, Анге.а
Поптодоров: .,Атанас бе ед1111ст

ш
В ПАМЕТ НА

ДРУГАРЯ ТОДОР АТАНАСОВ
Една вечер, унесен11 в споме

1111, Атапас 1111 прочете едно от
тезн ст11хотворе1111я. Беше го за
пазнл нато скъп спо?1е11.

Д11мнтър Нонстантинов наме.
j)ll, че много яр110 се чувствува-
ло влняzше,,о на Ботев.

Атанас , знаеше наизуст всич-
1ш стнхотворения на Ботев.

Освен Ботевнте стнхотворе.
пия. той обичаше II често ден-
ламf1раше стихове от Д. Поnя-
нов. В тях той виждаше голяма
част от своята биография. И
Атанас беше С)1енил учсничес-
нэта снамеl!ка с Шнолата за за
пас1111 оф1шери. а отта,1 беше
за,ншал на фронта ,nj)eз Първа
та световна война.

llаti-възрастната сестра на
Атанас. Мария Янева рааназва
за отношението 11а Атанас къ"'
воtiшщнте на фронта:- П,Jез цялото време 11а воl\
пата Атанас беше строеви офи-
цер на фронта. Та,1 той се дър
ша,, добре с воtiшщите 11 за то
na много лътн бил наназван от
1?а,1алството сн. Негови 001!1111
цн са запазили пj)е11расни сnоме
ю1 за него. Един селянин м11
разправяше: ..Ногато заприка-
шем за войната, ние не можем
да не си спомшtм за нашия ро-
тен. Той беше много добър 11

ошого се 1·рижеше за нас
во!!1шщ1те. Вземем, •1е му llj)ll·
1·отвим ле1·ло, да му се отбла-
годарим 11 ние за добрината му.
Аз ,1у zшзвам: .,Господин пору-
чик, ето, ела внж нанво сме при
rо1шил11 за тебе". А той ми от-
rоворн: ..Най.напред ще видя за
вас IШHDO т,а Пj)Нrотвеzю, че
после за мене...• Гледаше нан
да 1111 запазн здравето II живо-
та."

Спомням си н един момент,
който може да се сметне нато
епилог на воеиата служба на
Стратиев. Беше дъждовен есе.
нен ден. Стратиев лежеше бо- ,
лен в 1ша;:т1рата сн. Бях оти-
шъ?'1 да го навестя. Почуна се
на вратата. Влезе воtiник, уда-
;:ш кра11 и аалита: ..Ной е запас
ннят 11апита11 Атанас Стратнев?"
Ата??с се повдигна лено на ла-
нет: ,,Нанво пма?" Войникът ра
1юр1'ува с отсечен воtiнишнн
тон: ,,Господин напнтан. негово
веш1чество вн награждава с ор-
ден за Хj)аброст..." Атанас го
прекъсна рязzю; ..Дайте дону-
мента." Взе перодръж,мта и на
1111са: ..Връщам ордена, тьti на
то ще се Сj)амувам да нося иа
1·1,рднте сн отличие за участие
в разбоii1шчесна воtiна1" Слиса-
ният воiiннк се обърна нръгом 11

IIЗЛСЗС.
Стратиев беше прен,Jасен чо-

век. Наz1то ro пФшеха съучени
ците му от Хас1юво и вonznщ11
;? от фронта през Първата свс
товна воl!на. така 1·0 запомzшха
11 банишор1?и. 11 затова пс;>ез не
легатю вре?1е му викаха „Ду·
шата".

яеннят 1111 съу,1е111ш-грашдаzшн.
!(сйто не се подш·раваше с нас- селянчетата. Ногато друrн-п ни хващаха за дъната на по
тур1тте, развиваха ни поясите.
c:i.teexa 1111 се, нарнчахи ни ,,ме-
ше", ,,вълияло", Атанас се въз-
мущаваше. Той бе единственият,
от t..oroтo не чухме нито една
обидна д?1а."

Ногато през Балнансната вой
на по-възрастният ,1у брат за-
минал на фронта, Атанас се
връщал от училище, оставял
юшrнте у дома си и веднага оти
вал да помага на ?аща си в
ба!(алнич11ата. С нлиентите бнл
то,шова слад1rодуме11. че посде
пнталн бащата;- Бай Райчо, нога ще доtiде
Лтанас да 1111 поразкаше нещо?

Атанас обичал да се ;,аахош
да ИЗ OIIOJIIIOCTTa на Хасново.
И:шачвал се на гоJ1е?ш,1 снлон
,.Нар1111мач", който притуля гра
да. Отта,1 се виждало ра:?стла
ното по11с и златната Tpaiшiic·
!(а равнина. Го;,ещото лятно
слъ1ще сшшш пш,скало жар от
ведрото небе. Чернозе)1ът се
спс11ъл като 1rамън. Почеj)нели
от СJlЪI\Цето и вятъра, с IIЗПИТИ
от преумора и немотия лица,
трудолюбивите стопани 011опава-
т1 пролетницнте. Белите забрад
ни на ?·лавите 11,1 с разпеj)енt1
1,ршща, !(QИТО им пазели сянка,
прнлн•?али на едрн бели цветя
сред зеленината на царев11,1аtш
и nамуна. От t?елата им се стн
чал пот и на едj)и 11аш111 падал
в засъхналия чернозем. Атанас
мислел ,шого за тоя черен труд,
в:трал се в ·почернелите нзмъ-
ченн лица на трудолюбивите хо
ра 11 мъна ro душеха. Ноrато
r:оr.1едът )1У се отправял н·ы1 да
J1ечните синини на Родопите,
той шrслел: в тоя зноен пек Ро
допите предлагат на хората се11
чести поляни с Пj)охладна вода
за почивна. Но нoti )ЮЖе 1,;,
по•нша? Само тоя, нойто вюшг11
почива, 1юйто живее на чужд
гръб. Трудещите се там, сj)ед
nышуващата нрасота на 11ла1111-
ната. свлича;ш трупи до преумо
ра.

Лта11ас често отивал до сел,)
Б,Jястово, нъдето сестра му Не-
дятш бнла учпте.ттна. Тя му да
nала да чете недагоп-,чесliа ли-
тература. Педагогията му харес
вала, ма1{ар ,,е у,штеJIСката про
фес11л ие го привличала. с,1ед
ги;--шазнята ис1шл да следва п;,а
во. да добнс широка обща ну,1-
тура, да оодншше по-надълбоно
u живота. Нротнилт, най-сnшре
нннт уt1енш< в г1вшазнлта, Ата
нас, мечтаел за последната бит
11а, 1юято ще тури нрай на вой-
ннте и на мъната в не11ос11тшл
труд над чернозе,ш. в душ11ата
рабош:пшца 11. в прашш1те тю.
тюневи снладове - морга на
?1лад11те работ1111ц11 и работнич
ни.

Тъжната ширина на по,rсто
създавала JШ;J5JtJНO настроение
у Атанас II той 1111шел стнхоuе
за последzшя бoii, ноi1то ще сри
z1c робството.

Сестра
На А11а 11 611,10 въз,юже1ю да
ръ1.;оnодн дв11жс1111ето в Хас·
1,оuскн окръг, понеже местните
деятели бяха арестува?ш. Нд·
)•а от Соф11я с 1.1аН11феста ZI?.

UK. Пn11ст11r11а през нощта у
дома. Пол1щюпа н r1рос.1сд11·
.r,a още от 1·aJ>a Раковсы1, "НО
n Хасково 11зrуб11ла д11р11те 11.

Укрнх я .:i.o друrня ден. През
1tялата нощ по..о111н11ята я д11р11
.11а по разни квартвр?1. Заедно
с нея уннщож11хме 11рез цощта
DСНЧIШ KlllfЖЗ, IIOHTO IIMCHUC.
Сrюмням сн думите й: ,,В такн
ва ?1оме11т11 остана шюuа, 1-:ое·

(Продъ.,жеzше от 1 стр.)

,1.елни групи н започнаха по·
бонща II арсст11. В обкръжена.
та група пред градската rрадн
на бе разстреляll Боiiдю Го·
rов, а Ана с други другари
бе арестувана.

През 1920 ro;i.1111a бе 11зщ1-
1,;ана от Це11тра.1ния 1<0-'ште:т
в София, който Ii въз.1ож11 да
орrан11з11ра жснотде.1а 11р11 Пар
тнята II започне редактиране·
то 11а ВРст1111к „Равснстuо".

През ,1ссец ю1111 1921 rод11·
ю, в Москва се състоя Тре-
т11ят конгрес на Интернацно11а
;ia. По същото време там засе

то паметта може да възсrшю
ви·'. На I другия ден я аресту-
ваха it nод ус1ше11 1\011uoi1 с

-
:i

натъкнати tю}hовс на пушки·
, те, я върнаха обратно u Со·

фня.
През страш1111те апрнлскн

д1111 на 1925 годнт1 Ана е 611·
! да арестувана от цяла рота

IIOJНIIJ.ШI. През UCilЧKOTO вре·
ме на IIIIIШIIЗIIЦHIITC тн се с
лържаJ1а Достойно II не е 11з·
дала 1111що на палачите сн.
С.аед арестуването 11, аз 11

брат м11 отидохме u Софня.
Той нотърсн съде?'iстuнето на
виден с.r1уж11те.11 в днреющята
на nо:шцията, но не можахме
да се в11д11м вече с нсп. Позоо·
т1ха ш1 само да 1i оставим па
рн II б,:.льо. Той не е с1<р11л от
брат .щ, възхншеннето си от
достоii1юто й държане. Една
от задържашпе другарки я
видяла просната 11а земята,

Тази сни?ша ю1 възвръща с оноло 60 rо?шш назад,
11рез 1906 г., 1юrато Ана Маiiмункооа е народна учите11нn----?
в род1111я CJI град. Още тогава 'IIЯ' се 11олзуш1 с името на
бор1ш11я 11ротнв 1шпитат1стичесння строй, за 11е•10нрат11з11 Из б11оrраф11ч11ия очерн за

Атанас Стратиев от Анrеп
ГЕОРГИЕВ

ране на учебното дедо. На сzшnшата Ана Маii•1ушюва, 1ш

първия ред в средата, е заедно със свои 11олеr11 -уч11тел11.
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Равномерният ритъм на маши
11нте отеzша срец просторните
светли зали. За 11епр11в111шалото
ухо ЗВЪIШИЯТ шум е нато пулс,
пулсът на голямата и красива
сграда на полиграфичесння ном
бииат „Атанас Стратиев". А хо
р,ата. 1юито работят в 1;00161111а
та, не го чуват. Те са частица от
този ритъм, от този пулс, те са
животът и двиrатеш1ата си;ш на
комбината.

... 1-!яноr.а, пред11 петнадесет
1·одини, когато бе създадено Ьн
ръжното подиrрафнчесzю пред-
приятие, в него работеха дваде
сетина души. Те пренарваха ра
ботния сн ден в 1zис1ш полутъм
ни помещенин, студени през з11
мата II задушни през лятото.
Ала нуждата от неч.атната про
дуzщня растеше 11 те работеха.
Пос'l'еnенно растеше и броят на
работшщ11те. И ногато народна

сията младеж, за когото тешно
то мннало на печатарския работ
11111< е само история. До старите.
нзж1шяващ11 дните си машини
работят модерни машини и авто
мати, произведени в СССР 11

другн социалистичесни страю1.
Вие всеки ден се срещате с

произведеното в комбнната: би
Jю чрез афишите за театрални
представлешт и !(Оllцерти, бнло
чрез 011ръж11нн вестюш или вест
пиците на заводите и кооператив
ните стопанства. Те са дело на
скрошш труженицн. За честта
на името, ноето носят - на без
с,1ърт1111я герой Атанас Стра-
т11ев - работницнте от нашия
пош1графнчесzш номбинат вина
гн са в авангарда на работн11-
чесн.ата 11ласа. В орrа1111знраzюто
от партийната орrаннзацня 11

профорrа1111зац11ята съревнова-
1111е все1ш се стремн да излезе
напред, да произвежда повече 11

по-добре, умношаваllю1 успехите
на нолентнва.

та власт издигна новия полиrра·
фнчеснн номбннат, в него се пре
мествха да работят седемдесет
души: с1ювослагател11, маwиннс
ти, нннrовезци. За четири rод11
ни, отканто съществува 1юмбина
тът. неговият нолектив спечели
авторитет сред гражданите. В
седемте отдела се извършват
почтн всич11и процеси, познати
в по;111графи,1ес1юто пронзвод·
стпо. донато в миналото мошеха
да се извършват саnю две-три
операции.

Jlo ш1то новнте машиш1, нито
новите отдеJш биха мо1·;111 за за
щитят доброто име на номбнна
та. ако не бяха хората. Те:ш съ
щите хора. конто нянога се тру
деха при лоши YCJIOBШl. IIOHTO
от;шtшо знаят ценат:а на 11011ara
ннте за тях rришн, сега се ста
раят да се отплатят достойно на
Партията и народната в,1аст за

рафнята. И дълrогодншннят с1ю
вослагате;1 Петър Мнхайлов, в
отлнчните маш1ш11стн Иоста Но
вачев н 1-\едялtю Лозев са нат
рупат1 богат пронзводствен
опит. Обаче 11 работниците от
по-млад11те 1юноден11я не отстъп
ват на „ветераните", 11анто нап
рнмер словослаrате;1ните Тnнна
Ностадшюва II Мара Стамова.
Ано трябва да се посочат вс11ч
ю1 добрн работннцн, радетели за
nнсоно производство II отлично
1шчество. то наред с Христина
Петрова и Петронна Илнева
напрнмер бнха мorJ111 да се 1ia
редят н десетки другн: с,ювос1ш
rателн, люют1111ер11, маш111111ст11,
подавачи, цшшоrрафн...

В напрегнатото трудово все-
нндневие на номбнната всею1 се
стреми да заеме почетно място.
Hpaii стария II опитен работник
овладява „таtiните" на профе-

новата сграда. Производствената
програма се прензпълиява. Вся
11а година но;1ент1шът дава гото
ва продуzщня за оно;ю 200 х1tля
дн лева. За да се добие прсдста
ва за размера иа произведеното,
неиа покащем но1шчеството на
производството. Това са 45 мн
шюна екземпляра формудяри 11

разл1,,1ни 11анцеларск11 матерна
JIH, тnna са 2 I I О oon P.l\:"tf'i'\tПJIЯ
ра nестшщн, това са 400 хшшдн
печатни ноли на юн1гн. Произве
деннте от ноn161111ата материа,ш
се продават в цн:1ата страна, но
досега не е получена нн една
ренламация.

Начело на ,1юлентива, нeron
пример и сдаuа, са добрите ра
бот111щf1, първенците аа различ
ннте отдеш1.Сред осемте душн,
с11ечел11ш1 званието „Най-добър
в нрофесилта", има с11сщ1а;шст11.
paбOTl!Jllt 15-20 ГОДИНI! D ПОЛl!Г

Един п портретите на народната
rеро1111я.

дава кош·рссът на жсшпе·1<О-
муш1стюz. По решснZ1е на UK
Ана у•1аствува в работата му.
М11наоаii1ш през Бср.mш, на
път за i,\о?ква, праша на своя
вече немощен баща едно мно
ro сърдечно пНсмо със с..1едно·
то съдържание:

.,Бер.11щ 1921 г. 23 маi,.
На моя стар II обичан баща,

ш1 1,оrото дължа моето възпи·
тшшс 11 образоuаннс, 11зпращам
х11т1дн поздра1ш от вашата
,.съюзшща'' Германия. Ск ьпн
татко .::шо аз Ш!дШJ в лютн
боеве: то нека бъде тои3 rop·
дост за тuоитс старини II ка·
Жlt 'IC 11 TII даде ?IЗ.111\0 за
н:зРода - твоето чедо тъii ис-
nа. 1 lявrа Ботев МJЙ поиска от
сноята ма.iiка - тъй 11ct,;aT

;?нес бор1111те ·ш народно б;?а-
го. Пожс„'lавам т11 дълги rодн·
1111 •

'цслунам т11 ръка: Ана··
Ана се върна от Москва

u1)зродсна н нъзп„1а:шшсна,
под CIIJIIIIITC nncчaiЛCHIIЯ на
вс1111ко онова, което с моr.1а
да 1J11д.11, 11 тръ1·11а апостолск11
110 села и градове да разнася
IIOCТl!ЖellltнTЗ Щl М,'1Зд11Я COl\11

:ц11стн11ссю1 строй. Спомня?? с11

с какъu с11тус11азъ?1 ,·оворсше
тн за rриж11те, nо.'1а1·а11и or съ
uстс?-:ата в.11аст за децата. От
,\\оскnа донесе много 11rрачю1
за моите дсщt, 11эработе11н or
СЪВ('ТСЮIТС п11011ср11ста,

( lo ето II с„1аu1111те сс11тсм-
в1шi1ск11 д1111 на 1923 ro;i.11110.

Т. СЛАВЧЕВ

Aua Ма?муuиова със своя близка
друrариа.

110t\р11та с 11арцал11, едва д11111а

ща в с.-н?а от к11?1111пс. След
11с,:,,ва1111 жестоки 1111кв11э1щ1111,

11p1I конто биuа счупено едно
о'Г ребрата ii, тя бе жнва из-
горена в псщ11те 11а „Общсст-
u<:ната безопасност ....·

Ана остана вярна Zia Пар·
тннта до 110след1111н мнr на
жнвота с,1. Ца11кош1тс палачи
11 унищожиха ф11з1111сск11, но
де.riото, на което отдаде цсл1ш
сн ж,шот, възтържествува на

9 сс,1тсмщн1 1944 rод1ша.
11мето на Ана J\\a11 не ще

бъде забраnе,ю1

Всса l(p. МАПМУНIЮВА
АНГЕЛОВА

Някога тя, орлицата ва воден
щ1, маii1<ат.:1 н;t хщ1яд11те бел.ннш
ю1 дс1tа от ограбената род11щ1,
уч11телкаtt1 11 жур11ал11t.'Тt(ата,

страстната борю1ш1 за 11арод110
добруваl!е А11а Кръстена Mailмy11
кощJ, с болка на сърцето ш1ше-
ще: ,,Ех, тш1 малки палаnчета.
1-IOIITO ЖIШОТЪТ очзкuа да rpaf
В CUOIITC IIOl{TII, l}IIЖTC тех1111 re
блсдн. нзпуста?,rtu.rш шща, те.х1111
те детски на1шш1 01111, конто
в11 rлсдат 110;1уrазсся110 11 Uояз
JIIIRO 11 ПCll'IKO ШI говорн, 'IC тях
ната м11съл с за малкото хляб, за
мъ1111ш1 ж11uот. . . Ех, мизерно об
щсствоl"

Да 611 могла сега 11сспокоii11ата
зn съдб111111тс 11а хората А11а д3
n11д11 роднната сн II род-
1111я град, да погостува ffi.l
у111rт1щсто, 1\ОСТО IIOCII нмсто ii,
непременно 611 uъзкJ1шшцла:
.. Колко се с 11зме1111;1 ж1шотът.
колко е Х)·баuо да се ж1111сс!"
1 lяма гн 011сз11 „rроэ1111 у1111лнща,
с 11з1101,ъртс1111 uрат11, 11эпадат1
таошш, 11зчуnс1111 r?одовс, ко1по
CTOJIТ като 11ем11 СLШДСТСЛII на „'ly
ДCIUKIIЯ бяс. об.хu::шал кашtтаЛIIС
ТIJll('CKIIЯ сuнт''...

Ето ro сегашното учнлищс
„Ана Май," 01111ало стройна бя:н.1
c11nra на vл1щ1пс „Каменна" н
„Кралн Марко". През rолем11те
му проэорuн о у•1ебz111те стан 11

11 сало1111тс, u мо.з.rр1шта кухня н
н сто..1011.п:1, 11аорс..1 нах 1ущ1т с1и'
>Юt стрv11 от C1Jl'Т.11111a 11 uъз:а.ух

безброii слъ1111ео11 лъчи се гонят стара1111с 11з11.r111тат жнчка по ж1111 нат тъii, 1,акто шшога очакваха се стрсмпт с ос11чю1 снл?1
1ю румс1111те л1ща на деоойк11тс 11 ю1 характера на осек?1 с наii-бла тях11ата орлнuа Ана, за д.1 нм да зш1аз11т чисто името ,i, да осъ
м?1адсж11тс, м11р11ше на 031> 11 rород1111тс ю1чсстLн1. в.rice вяра о бъдещето, за да r11 ществs1т мсчтнте 1i. 11 успnоат.
щюлет. . ..В клуба на квартал „Кuмешш" 11зу1111 шt борба. У1111?111щL'ТО „Ана Ма1м1 ос11с 11ма

А те, с 11сустрш1111мня поглед с шумно. Посет11тел11те са 11стър Л\1111а„1ата rод1111а 611тов11ят хор свой аnторнтет 11 соо11 достой1111
на орл1щата, с uолята i'1 да дога 11с;111он. Тех1111 гост11 са пак та ш1 у•111л11щсто стана лауреат на оъзп1tта111щ11 в 1tя.1а България. То
11ят 1шс111111Тl\ разr1)1>Щат татш· ш111т.r11нштс пешщ11, рсщ1таторк11 Трстня фсстнва., н Соф11я, 11 град· даде път ШJ оперната nсв1щи
тнтс 11 умс1111сто с11, учат се 11 се II тшщьорк?1 от у1111J111шс „А,ш скш1 ccr1ic11 крос с11орп1ст11те от Янка Кючукова, на техно.поrа
заы1лnuат. Сс1·а те 11е са хо1ш за Maii"'. В г.riaca на Гъ.>1ю1 Ге1111сnз уч11л11щсто 110nуч11ха ш1rрала. а п?ш Централната кооператнв11а
себе сн, с1·011ст11 11 дре611ав11 ес зuу1111 мощ1111ят глас на Ана. С отборът на дсuоiiюпс но лека ат шкма п Хасково Чанка Радсоа,

11аф11, 1111то nъ1с плr11111щ11 11а мъ U1.,J111e1111c тs1 раз1,азuа .ш геронз .'1ст11?-..а заСJ1уж11 11 купата на у1111тсл11тс Хасмнк Донекян.
ЗJ1ат?-..а Я11чсоа 11 Paii11a Мнхаiiло
1ia, на сскu1ю1111ата майсторка в
Д11П ,.М11р" Jfванка Тодорова
11 113 \ШОГО. MIIOГO други, конто бу
дят BЪЗXIIIJJ.CIIIIC у мало И го.1ямо
със сръч110стrа II умението с11 да
обсдужват култур110, да помагат;
да ршт 11 вдъхноnяоат друг11те.
Сега о него се учат над 700 деца
на трудсшн се. ко11то след rодн·
щ1·..1ос ще застанат на трудов
пост о шнnашкнтс nрсдпрнятня 11

заосдсннята за общестосно хра11е
не о окръга 11 страната. Х11ляд11
са act1e възnнта111щ1пс Ila уtш ?11

ще .,Ана Ма11·· 11 nс1111к11 те са ос
тана.111 С CДIIII с11оме11, хубав ft JIC

зaбpaUllf.t, за CUOIIТC ГOДIIIIII 113 въз
мъжаn:шс,за споите добр11 у1нпе.•ш
11 за nырусата м11?1а жена с ве•1е

nрошарсш, косн II с тоr1.111 )'\11111

очн. която вс,1е 18 rод111111 ro or
.,anяna - д11ректорsата Мара

ма на едно 0U11к11овr1ю мом1111с 11 11а ДК?\\С. I lзосст1111 са спорт11с1
с rняо осъждн ф:ш111ст11тс за не 1штс С;1аnка Днчt•uа II Ганка
rouaтa с?п,рт... Сашка! .. Пос?,с М?1ркооа. рец11тато1ж11те I lшю.,11
nсшщ1пс Дош..:а Тодороuа, К;1?1я ш1 Гсорrнеnа. Днана JI rшcua 11

Янчсоа. Божана I lва11ова, Дамян Хр11ст1111а Л\нл11сuа, от.111111111чката
на )l(c.1cna II други псstт за I lt•1жш.• IOcc11110ua.
вдъх1юuс11ш1 труд ш1 хората, сво По пътя 11а взаимопомощта 11

Uод1111 11 щастд11011. с?1?1оупран.,с1111ето у1111телск?1ят ко
Вы? всяка п:tралмка на уч11т1 ,1l'KТ1tn II комсо?ю.,ът създа1Jаr У

ще ..Л11а J\\aii"' нма rpyn11 зu ху· \"11r111111тс се 1,а11сстuата т1 11оош1
,'lOЖl'CТUt'11a само.1.еii11ост. Тсзн гру Съ:шатt•:а.•11 човек, какъnто беше
rш 0611калят 1.:11арта..111тс. подс..,с Т(.IХШIЯТ патро11. Обсд1111с1111 u
1111ята. работ111111ссю1те ко.1ектнв11 здра11 ко.1скп1u, uоюоащ за зна·

11 С ПCCIIIITC, сце11к?1тс 11 дск.1ама IIIICTO ,.Ко.1скт110 за кому1111СТllt(СС

щштс с11 нъзnнтаnат II u.1.11х11опя hll труд'' 11 1s,1.ъ:шове1111 от опита
HilT хората. ра:шообразяnnт 11сс· 11 сачотt·рт11ап1 11?1 своята кt•.1еж
к11.111rщн.·1n 11?1 (1 1iaщJr.1. гн 0•1ак 1.1 А11а .\\,1й„1,·11Roua, у1111тt>.111тс

ната за къс11ето хляб. . . I le! ..
Те са споен колекпш от сърца 11

умове, конто крачат с възторга 11

стрсмле1111ята на една жс11а, нз
rори.,а в бук11ат111я см11съл ш1
:tумата за доброто на х11ляд11тс.
А те ще бъдат стро11теп11 щJ това
добро 11 нt•roшi стопа1111. Затова
01111ar11 свсрноат м11сл11тс II дела
та с11 с нея, която rн rалн с топ
:шн с11 поглед от nортрстнтс о
у11сб1111тс стан II сз.101111тс. эanj1a
дява r11 с буд1111я сн ум от пламен
шпе стат1ш II рс1111. Тя OЖIIRЯl)З
11 в ;х,ум?1тс на техните у1111тел11,
IН'lillllT(' ..1.остоi11111 JIOQ.'1(.':1,0B3TCЛII.
ннпо с 11ос.:101шч1ю тъ1шс1111с 11

Събрания-за героите
)/(еко Дu.,штроs!
Ана ,Wаt1.tсункова! то ил на рабоmническо#
Две светли u.,teнn в славн:11??1с::?,це?ка партия в Хасково.

то движение ti 57,лгарсктбиа ко.J от трудовите .хора, които
Те никога не ще бъдат за равен
днес ос&щестгяват техните идеа.щ.

г. белта на народните си-
По cлy•tal! 40-год11ит11на111а от и

б я На събра-
нове 6 града се състояха възпо.н?на::?::; :i р:::;одния трибун
нието в ДИП .)Кеко ДuAmmpoi

Ал 'reopz11es. Брат&п• на )/(.
и •иден профсъюзеи дее11 гово{дж ?ов разказа с110,11ен11.
Ди.,штров - 8ахар11 д. Джу У·

13 1tatl за Ана мааАtун-
На общоградското събранtjfи_н:?,zрова:

кова ,Jок. ?ад изнесе др. lfвaнr<a

Д1шооа.
Псzшn ПОРДАНОВА



ГЕОРГИ ДИМИТРОВ дат се дори малолетни момчета II от банкерите, конто с помощта
и момичета. ученици, уче1111ч11:1t и на властта изкупуват на едро жнз-
млади студенти от университетите нено необходимитс продукти If
само за обикновена принадлеж- държат иэкяючигелнс о свои ръ-
IIOCT към Коменистическня или Зе це вноса 11а продукти от чужби-
меделския ?iладсжюt съ10з11, за 11а. Скъпотията расте постоянно.
участие о просветни кръжоци или, докато заплатата 11а работпицито
най-после, за разпространяване II доходите на селското население
или обшшоосно пазене на нелсгал II занаятчиите се намаляват. Лих-след арестуването им от „закон· на литерагура. позиви II др. варството в селата достига чудо·ната" власт. Изтребва се система

1 вишни размери, тъй като евтини-
т11ч110 по предварително подготвен 1 цвлата тази нечувана жесто

ят държавен II обществен кре-
11 обмислен план трудовата инте кост се иааиза 11 върху главите на

пит е в пълно разпореждане 113лигенция в страната - най-доб- съчувствуващите ёуржоааио-шгге-
частните банки, на каn11та,,1111ст11·

рою, най·соет,1ото ll безкористно- лигенгски елементи 11 учащата се
те п спекулантите. Селяните са

то, което народът успя да отглсда. младеж - както заявява 1ш111tt1110
принудени да nJ1ащат 113 лихвари

да възпита II да издигне о първи буржоазният печат, - ,.за да се
те 50-70 11 дори 100 процента. Уве

те редове през своето четиридесет опомнят те и особено българската
л1111е1111те от един на три м11т10·

годишно самостоятелно съществу младеж II да престанат веднъж цанъаи
ване. завинвги да се увличат от прнмам на лева годишно косвени

елите на са стоварени върху плещите наПовече от тридесет х1111яд11 ра ливите идсп на р?зрушнт трудешите се маси, докато едриятботници. селяни 11 дейци на рабат държавния строи:'.
капитал се освобождава от уста·нического и селското движение, Под прикритието на този мрака- новепого за него при Стамболий-както и съчувствуващи на това бсснически и варварски режим ски данъчно облагане. На селянилважение мъже, же1111 11 младежи впаствуващата шайка от напила- те се отнемат земите, предадениминаха през затворите, подложе J111ст11, банкери и спекуланти не
им по-рано по силата на аграрна-

1111 са на пай-жестоки инквиаитор удържимо ограбва селяиитс II ра-
ски иэтсэания, на чудовнщни ф11з11 ботнипиге. М1юrоброi11111 афери та реформа. Конфискува се иму-
чески 11 морални терзания II на с 11з11ос 11а зърнени храни II тю- ществото на изёпгвлите в 11ужб11
най.подаи издевателства. тюн, с предмети от първа необхо на поради жестоките преследва-

Иввънредните воеано-полеви съ димост за народните маси, с раз· пия 113 правителството 11 113 осъдедшшща трескаво работят It осъж лични държавни доставки II др.
1111 селяни. Изкупуват се на без·дат на смърт II многогоцишеп следват една след друга. Спеку-

строг -гъм1111t1е11 затвор останалите лага не позвава 1111накш1 грани- ценица селскостопанските про-
живи работничесни 11 селски дейци. ци, В чужбина се изнася хубавата дукти, Подлага се на неограниче
Във всеки град се надигат нови българска 11шс111ща, за да се вна 113 експлоатация трудът 11а рабат
11 110811 ёесилки за истинските 11 ся след това от Америка на бас- ницитс, Разоряват се дребните заверни синове на българския народ. носповно високи цени цолноквче

наятчии 11 търговци 8 угода наНаред с активните 11арод1111 ден· ствсно II горчиво брашно за 11з
ц11 биват осъждани също маса съ хранване на българското иаселс 1<а?111тал11ст11'Те II спекуяантите. Не
чувствуваши, които имаха доблест ние. След ограничаването на дeit съшесгвува никаква лична сиrур
та да изразят своето съчувствие ността на селскостопанската коо ност, никаква гаранция за живота,
1,ъм борбата против тираничния перация 11 след забраняването 11а имота 11 труда на народните ма·
режим. Осъждат се лица от бур- рабсгническата кооперация „Осво си.жоаэната интслегенцня - офн бсжцснис'' трудсщите .се маси no·
цери, 1111жс11ер11, журналисти, ху паднаха изляло под властта на
дошшщ11, лекари и много же1111 - разбойнически, ненаситен, спеку-
само за това, че са дали в домо- лантски капитал. Цепитс на про-
вете сн убеж11ще на преследвани дукт11те се дm<туuат nронзnолно
от ца111ш1:штс банди борци. Осъж- от мо1юnол11сп1те - ка1штал11ст11

6ЕЛИЯТ ТЕРОР В БЪЛГАРИЯ
От дое год111111 веt1е бъ.1rарсю1тс

селяш? 11 работ1111ц11 се 11ам11рат
1ю1 страшн?rте ударн на терорнс·
711:11111я рсжнм,коi1то по своята св11

ре11ост II оарварстnо няма равен
на себе с11 в ннкоя друга стра11а.
Макар бе.111ят терор о България
11 да отразява общото настъ11ле·
1111с на буржоазната реакция о цс
лнн кап11тал11ст11ческ11 соят - тoii
все r1ак се разл1111аоа съществено
от терора о другите балка11сю1
страни, от нтал11а11ск11я фашизъм,
от режнма на Хортн в У11rар11я,
от со11релст11уоащата реакцня 6
Полша II др. Може да се каже
без nреуве.rн1,1е1111с, че никъде дру
rадс _ дорн с.,ед задушаването
на Съоетската рспублнка в Унrа
рня, Баварня II Ф1111ланд11я -
буржоаз"ята не се е разправяла с
такава безогледна жестокост 11 110

такъв кървав 11ач1111 с народните
масн II с тяхното освобод11тел1ю
дn11жен11е, както това стана имен
110 в цанкооа България.

Най·хара1<терната особеност на
българския терор се състои пред11
всичко 8 1?.АйНОА1ерното органи:т
рано физическо изтребване на
аванга,,да на работническата кла
са и на селските Aracu, на тяхн!1
та интелегснция, на техните наи·
съзнате.иш и актиони еле.11енrи.

Тук ое11е не се касае за л11шава11е

на 11арод1111те маса от тех1111-те е.ле

ме11тарш1 пол11т1111есю1 npaoa II сво
боди; не се касае за създаване на
трудности II преrрад11 за разш1т11с
то на деiiността II борбата на ра

ю111. Тук ние нмаме вече не обик·
нооени 11ас11л11я II преследва1111я
срещу работннческото н се.r?ското
дв1Jжсние в страната: това още не
611 611ло толкова страш1ю. Не, о
Българня целнят държавен апа·
рат - 110.тщнята, жандамернята,
1юйската, съдът. парламеr1тът 11

спецна.пната военна потщня, със
таяща се от отбра1111 главорез11 -
са пус11ат11 о ход за обезглавяване
и обезl'i.ръвяоане на работш1t1еска-
та ,,ласа II ш1 селсюпе маси, за
да r11 напраnн по :rозн начшr вее
ndеобш1 - ако не заn1111агн, то по
11е за дълго време - да се борят
за ун11щожаnа11е на ?уржоазната
дшпатура II за установяване на
своята собстnе11а пласт. Въоръ
жената българска буржоаз11я no
д11 оргшшзнрана II мстод111111а uoi'i
на (11зnо.лзnаirк11 за това всн?1к11
държав1111 средства) срещу 11евъо
ръжен11я трудещ се народ. Ст11·
.хнята на контрарсnолюцнята свн
репствува в страната тогава. кога
то още IIЯМЗ IICТJIIICKa nабот1111чес
но.селска революция. И О тазн воi'1
на 11а буржоазията срещу народа
ш1111111ан от преврата на 9 ю1111
1923 rод1111а II досега са уб11т11 110
ве•,е от 20 000 работшщ11, селя1111
11 трудеща се ШIТСJ1Сrенuня - цuе
тът 11а бълrарсюtя народ. Оrром
11ото болншнство от тез11 жерто11 на
?<ъроаоата белоrвардейшнна пад·
наха не в открити боеве на rраж
данска война, а са у611т11 11одло 11

зоерск11 в затnор11те, о собстnенн
те сн домове, 11а уJ11щата 11л11 пр11

бот1111ческнте II селските орrаннза така наречен „01111т за бяrстпо"

(Из статакrа .Бъпгарснвкr урtк",
печатана във .ИрестьанскиА Интер-
11ационап•, бр. 6-9, 1925 r., nо.11п1-
сана: r.димвтров. Статикта е воместе-
на в събраните съч1неннк ва Георги
Дкм1тров, том 8),

,,Разпит• Хр. Форев

nесеи за 1е,см11ртие10
О11з11 rрад, старият, rрохнал

още от първнте сн днн, някоrа
11зж11вя вел11•шщ1 nшrове. В КIIP
п11чеш1те 1,ъщурк11 - 01колеш
110 царство на влагата, болести
те II недоволството - се ражда
ха лег1юн11 от плаn1е111ш сърца,
които понесоха революцня1а по
крнвнте катш улички нататък,
към центьра, n"ЬnI бастиона на
нзn?аnшицuте.

Начело вървяха те, вождове·
те на справедл11вос1та.

И неуката 11n1 rвардня-rлад·
на, гола, нзl\1ъчена - rи следва
ше неотклонно, защото на тях
и?1 бе повер1ша клю•ш на вснч.
ю1 бед1шшк11 надежди: доверие.
то. Снтште 11а деня с ненавист
11 терор давеха д1ш1е на най·
първнте сред бунтарите. Мнсле
ха си: обезглави ли се тази nшо
1·оn1нлионна опасност, /обът от
ново ще бъде роб.

Ала робът отдавна вече бешг
свободен по дух. От своя плъr
11 кръв робът съгради Пар111я-
олнцетворен11е на бъдещето.
Партнята изложи своето •1ело·:а II а 1111 • a·d 1111111111а11111111а•11111111 !3 D а 11 • s 111111uаа11111111а•111,111111•1111•11••1111••111111, на олове11а1а ярост на тирани.Атанас Цветkов те. Пролетариите впка'ха с ВЪО·
душевленне: ,,Начело е Ана
Май!" И одрипавелите колони
я следваха,пееiiки:,, ...да rpaд11n1
иашто велико дело!".. Илн пък
начело бе Жеко Днnштров, или

Caimeтo, нлн. . . рорът пе спе.ше, не 1·0 хващаше
Начело бяха вождовете, наче сън, защото силата на Партия-

ло бе Партия1а! та все още не бе унищожена.
Колко партии в нашата роди· В мрачннте подземия на царе·

11а.n1ъчеюща бяха rотов11 да nш ката 111rnв11з1щ1ш 1ираннте се
кат през смъртта в иn1ето на разплаща'ха с пролетарските
щастне?о 118 трудовите хора? вождове - 11ощеn1, на тъмно,
Колко партийни вождове заета коrато се вършат всн•пш мръс
ваха пред дулата на палачите ш1 дела. В ?1ъче111tята стигаха
със песен иа уста II с вяра в до виртуозност. Всекн твор•1ес
правдата? ки rеинй бе прос10 жалко ни.

Само Партията на парнпте, щожество пред зловещю1 rеннй
саnю вождовете на пролетарска на палача. Мъчиха Ана Май.

Тя мълчеше. Ил11 пък това бета Партия.
1Неко Диnштров, нлн Са1mето,Те, вождовете, не се бояха

от могъществото на парите, нл???нха Партията!кръста н сабята. А nшлно1111те Налагаха я с бичове, rоряхароби, които нямаше какво да я с нажежено желязо. Изва;к.заrубят, в1rnarи заставаха зад даха и очите, аа да не виждаПартнята. Те заливаха ка??в?: повече теr.пото на бедния народ,вина rрада-n1ащеха, който
II оставиха я без слух, за. да ненъж бе посрещал гнева на сво

' чува мъката на онеп,11авдю111я1е подхвърлени чеда.
, б а И накрая се опн1·аха да Я разпъТираю1те си мислеха. о езrл нат на кръста да я нзrорят на

вн л11 се rневът на бося?ите, кладата да я ?качат на бесило.rосподарят вечно ще си ъде
то да ? разстрелят на оф1щер·господар. скi1те стрелбища.

И по трънливия път на без· Палачите сн отдъхнаха: няма
сn1ърт11ето народните синове II вече бун1·арсю1 пождове, 11яn1а
дъщери noexa къn1 своята Гол· повече Парruя!
rота. Бедшпцнте ([Ърсеха: къде е

Начело бяха вождовете. Ана Май?
Терорът в синя униформа Някой

I
несn1ело шепнеш?.:,

ечеше с подкованите с11 ботушн „Убити са. Всички са ?:б11т11.

по улици.те 118 спящия град. Те Тогава пролетар11ят,ко1110 ня

Жеко Димитров говори на митинr против воЯnата в Хасково - 1912 r.
Художник - Михаил Лютов (ПловАвn)

ЗНАМЕНОСЦИТЕ
Простенва изстрел.
знамето се люшва
11 плочника, опл11с11щ1 в 1rръв, д11м11.
След миг
,ръната дръншата изпусна -
до ?1ъртв11те светшшта J1еж11.
Но IВНЖ

към нея
силен

протяга
двете жнлести ръце,

Иван Урдов

на ,?ласата
боеца др11паn.

с 11асече1ю от мъните
лице.

На мъртвите
безсn1ъртнето

вдш·а
свонте гърди.

като внхър

11 с мъст nетша n
1, отпор последен,
гневен се 11ад11rа -
бсз?1ърт11е

nешщо
да роди!

Партията комуниститена
••••
11•••••••••••••••••••••

Един лн път ти, Партио, възстана,
за да сразиш ве1ювната J1ыка?
Един лн nът сJюмена, изтерзаrна.
на нствната знамето държа?
Повярва1ш във тrюйта правда свлта,
поеха хорица без ранг II власт -

да цаднат в нn1ето на свободата
иJш да срещнат радостния час.

И те вървят до днесна вдъх11ове1ш.
опрели неподцупаи •pan1e1ia,
н?днrат твойте з11аме11а червенн
и правят гн вселенски зна?1ена .

- - - - -

niaшe накво да rуби, издигна or
ром1111те си юмруци 11·ьn1 виси.
ннте II в11н11а с грохота на n1ъл
1111111е:- Лъжа el Те са ж11в11I

О лъжлив съ11 бе n1ечтаНJ1ят
от ?нраннт,е покой! Страхът от
разплатата бнл жив! Ннnщ соб
ственоръчно не удуши'ха право
10 на роба да се бу11тува? Н11-
nш не разстреляха онази шепа
подстрекатели на тълпите? От·
къде се взеха тезн нови полко-
ве от водачи 11 вождове?

Отново rрадът.n?ащеха тъ111е
ше от нестройния n1арш на про·
летаринте. Песе11та бе прнсъ·
да: .....н з11аn1ето, червеното,
свободно нека да се вей."

На•1ело вървеше Пар111ята.*
.- . . Безпощадната ирония на

вре?1ето изтри образите на тира
нина. Мнналото безвъзвратно
влезе в историята. В светл11те
n111оrое1ажн11 дворци на града
се раждат надежднте на наше·
то поколение. Сред жизнерадост
ната плчава на просторните 11

чисти утщ11 се ражда свободна
та песен за безсn1ърт11ето: за
Ана, за Же1<0, за Тодор, за А1а
нас, за Стефан...

И в nшоголнкото празнично
всс1;щ невне на трудовlf: с хора
песента окриля н води на11ред,
къn1 комуннзnш.

. . . Начело вървят безсмърт
1шrе вождове на рево.?юцшпа- наше знаме, 11аш11 вдъхнови-
тели.

Тодор КОЛАРОВ

Cl
оi•••,.
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трудещите се мас11, че nместо обе
шаното нобсд1шею1е'1 сойната ще
донесе смърт, разорение, глад за
народа II с ясен II тоърд глас по
сочи ед1111ствен11я път за дсмоnра
т11чно решеш1е на 11а?щонал1шя
въпрос на Бал1<шштс - Бао11канс-
1<ата фсдсрат,шна реnуб.щка.

)Кслсз111щата го отнасяше об.та- каза т11хо от своя страна сек ратно эа далечния роден град. Дуретарят на С11нд11кал1111я съюз хът му беше по·тnърд, а сър11е·
Георr11 Д11м11тrюо. И добаn11: -не то _му - странно nр11т11хнало. В
уморен, енер111111с11, nъ1< намира 1t Русе сред в11д1111rе napт11ii1111 друвреме да nнше. Доn11ск11те о „Ра rарн II ръкооод11тел11 Жеко бе нау
6от111111еск11 nестш1к" с псевдшшм ?.1111л, че воiiната е неизбежна: пърРусин са негови. . . "";, . ве_нц!fТС на nартня'Га не сн правеДядото поклати доволен rлana. ха 11люз1111 за близкото бъдеще 11заслушан о думнте на млад11я Жеко не само го разбра no дум11
сш?д11кале11 деец, който пр,1кшо11. те нм, наза1111 u разговорнтс межваше нзказоането с11. Навярно той ду зассда1шята1 но 11 го усети в
с11 спомняше своето гостуване нре треоож1Jата 1штш1ац11л на гласове
дll окwю седем rод111ш в Хасково те 11111, във nиднмото, макар II обуз
11 тържественото откриване на дано безrюкоiiстоо за жестоката не
J<nyбa; не беше 1111 този млад дсле нэбежност на войната, подготвянагат между 01111я, които тогава тъй от двореца II буржоазията ... Сега,троrател,ю 1·0 посрещнаха пред връща1iк11 се къ,? родн11я град, 1<1,клуба II конто после го прндружн дето го 011акваха другарите за 110ха обратно, заrр11же1111 за удобно вш111 от конrре_са, Жеко знаешето му II сигурно пътуване... Като дълга с11 на социалнст 11 11рсз мнр
че Дядо сн спомня тезн светли, ш1 год111111, 11 през оре?1е на uойна.
ж11в11 оч11, това смело, открито II И яснотата на задачите даваше
умно чело, тези злаiГ11стн косн над тоърдосnа на духа, бронираше
ч11стото 1·011ямо чело. . . сърцето ...

Конгресът завършн работата с11 Tona, което конгресът бе решн.1бързо, делово, резултатно. Не бе II про,и1ам11рал към народа, Жековреме за предългн речи, 1111то за Д11м11троn първо го нзнесе пред
11е11уж1111 разнскnаш1я сега, когато партнйната орrаннзаuня. а noc.rie
nо1<азалецът лежеше на спусъка... лрсд стот1щ11 трудсщ11 се от ХаскоПрн пълно ед?111одуш11е конгресът оо, сонка1111 на пуб,111•1110 събра1111ерязко 11ротест11ра срещу noiiнaтa nротно noiiнara. С нараснала ync
J<ато средство за разрешаване на реност n снлнтс с11 11 с разв11то умс
Балка11сJ<111я въпрос, предупредн нне да излага ясно, то,шо 11 снл

Жеко Димитров - очерк от А11.
Георrкев и И. Динков, София 1962 r.
за Ж. Димитров - Д. Нодже?ков, в.
,Раб. депо" 18 аnрвл 1946 r.

Сnо11епк за Жеко Диыитров - Т.
Киряков, в. •Те не уъ,ират• - брой
едивствен, издавис на ОК на БКП и
Окръжен музей • 9 септември 1959
година.

Ана Маiiмункова - бвоrрафичеп
очерк от Х. Русев, София, 1955 r.,
иэд. на БИП.

За живота и .11еЯ11остта на Ана
А\аЯа1ункова - В. Паска.,ева - en .

.,Историческ1 преrпед" - 1953
· r.

нw. 4.

В памет na др. Т. Атанасов - В.
Коларов, С., БНП, т. 111.

Биоrрафички бележки за Т. Атава-
сов (Санкето) - IO. Атанасоаа в.
,,Раб. депо" бр. 114от 21 •1аЯ 1947 r.

Атанас Стратиев, - бкоrраф1чеи
очерк от Ан. Георгиев с., HAI, 195S r

Възпомена;rелннят .лист „Соет '
л11 образи" се издава под ре.
дакцнята на дружеството на
журнат,стнте. Зз о7nечатване
то акт11в110 съдеiiстоуваха ко·
Jiектнвът на Пол11rраф11чес1шя
комб1111ат „Атанас Стратнсо",
обществе1111 орrа1111защ1и II JIii
ст11тут11 о Хасково.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •• 8 8 8 11 а 8 8 118118118888 11 8 11 8-" 11 8 8 8 11 811 8 ••
!IIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I/ 11111 I I I Ill II I I IIIIIIЩIIIIJIIIJIIIJIII 1111111111111111111 II IIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I II I l'IJ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:J I I I I/ 11111111111111/J

Оръдията още мълчаха, когато
о Русе се свнка Деnет11адссет11ят
редовен конгрес на Партнята, но
въздухът бе 11ас11те11 с барут1111
парн II малко бе потребно, за да
нзбухнат о кърnав пожар.- Нне трябва да възобновнм
nе.,нка БЪ11rар11я! Нне трябоа да
осnободнм братята робн от Тра·
кня II Македо1111я! - крещяха в
невиждано 11эстъn.ле11ие буржоаз-
1111те nестннuн II се ош1тnаха да
внушат на народа, че мощ!рю1чес
ката власт наистина е nдъхнове·
на от блаrородш,я стремеж към
осообожде1111е на поробс1штс бъл·
rapcюt земи

Но това беше .,ъжа. Една от
онсзн фатални лъж11, ко11то II то
raua, 11 по-късно np1ti1111111xa на
11арода не11збро11м11 страдания,
вместо да осъществят лъст1шо
11роклам11ра11нте 11люз1111.

1'1011архът II прав11те..1стnото нма
ха CDOIITC помощ1шц11 В ЛIЩСТО
на буржоазните 11арт1111 11 всст1111
цн, конто хорово превъзнасяха
.. о?сдшште..111ата ро.,я на война·
та . В този предателскн хор щш·
съедшшха r.,aca сн II широките
соцнал11ст11, които малко преди
да загърмят оръдията, открито
пр11зова1Jаха към воешш действия
срещу Турцня.

Ед1шстве11ата обществена с11.па,
която бе запаз11ла трезвия с11 110·
rлед II мъдр11я сн усет, това бе
парт11ята на тесните социал11ст11.- Вместо война - м11р110 де·
мократнчно разрешаване на на.
u11011ал1111тс 11роблем11I Вместо раз
дорн II крамоли - Ба.,канска фе

Ana ?\аЯмункова на хонrреса на жеввте-1ому1встки в ?lоск1а

ОСоrато заrовоРJ!Т 0Рьnм1rа
дерашtя! - так1ша JIOЗYIIГJJ 113·
днгаше 11артнята II лозунгите й на
мираха благодатна notшa u сър-
цето на народа.

Партията свика конгреса n Ру·
се само около месец. преди вой·
пата. Конгресът трябваше отново
11 с пътша снла да прогласи на
народа coon 11ротест срешу па·
rуб1111я оел11кобългарсю1 шоо111111
зъм 11 отново да пр11зовс към ра·
зум II мъдрост u пол11т11чесю1тс
дела. •

I fa тозн 1ю11rрес npi,cъcтuyuaxa
както в1111аrн 11aii.дocтoii1111тe дсй
щ1 на парт11ята от uс1Р11ш кътове
на стра11ата. Сред тях беше 11

Жеко Днмнтров.
Когато го 11зб11раха о Хасково

като дс..,еrат 11а конгреса, Жеко
за nъpu11 път 11з1111та огромно ему
щс1111е, смущението на 1юuск, кому
то другарнте, копскт,шът оказоат
особено доверие. Toii бе само два.
десет II шест 1·од11шеf1 11 11с меж-
ду 11аir-образова1111тс соц11ал11ст11
1111то пък сред 11аii·стар11те прн·
върже111щ11 11 деirцн па дuнженнето
о града . . Какво бе обърнало
оt111тс на хасковсю1те тес11яц11 към
този м ..,адсж? Може 611 неговата
всеотдаi'шост, ru.амък II самоотвср
женост, може 611 природната му

н11тел11rс11т11ост нлн r1ък горещо·
то му OTЗIIUЧIIBO сърце ...

Когато 11зю1п1аха кандидатура·
та му, IIHKOЙ не 'ПOMJJCЛJJ за друг,
1111кой не сметна, 11е местната ор
1·аш1зшt11я може да 11злъ1ш друг
по.достоен.

Рашюмерно тракаха 1юле.qата
на жслез111tцата, а пред нагледа
на Жеко се стелеха нсдожънатн
1шщ1 11 злат1111 стърш1ща, плюш?
ха 1<амш1щ11 над т11чащ11те no ди
каните коне, ед1н1 слън1юrлсдошr
ПIITII кротуваха нелодо11ж1111 в авгу
стонскня з1101'i - пред погJ1еда му
се разст11лашс неговата род11а зе·
ми, която нямаше 1111какuа •1ужда
от воiiна 11 1<ъpuan11 побсдн н жа
дуnаше за я?ш мъжкн ръце, за
м11р 11, сnобода на отруде1111те ..

.Тракаха колелетата на жспез1111
цата II го от11асяха нъм града на
конгреса. а той тъж110 посрещаше
11 нзнращаше с очн м11р1111те родни
полета, конто скоро щяха да за
губят жътварите II орач11тс с11. Же
ко не з11аешс още това, 110 тръпне
шс в лошо предчувствие II мъката
в сър11ето му се превръщаше в
r1ламе11на ненавнст срещу вснч-
К11, които лншаоаха 11олетата от
МЪЖКII ръце, къщ11те - от стопа
1111те нм, децата 11 майките - от

техните бащ11 11 съпрузи. Сам той
щеше да ,ще на война, ако тя 11а
бухне, но тооа не го трсоожеше: 11

там 'ТОЙ ще lliШЪJIHH своя дълг J{Ъ!\f
класата. Тъжно му беше само за
неnшшата кръв, която народът
може 611 в бл11зко време ще npo·
лее за не11уж1ш нему домогва1111я,
за коварни 11уждн плшюnс •1 стре
MCЖII...

Когато започнаха зассдан11ята,
Жеко нзuещJъж се уопе11е в 1юн-
грес11ата работа II някак, без сам
да разбере ка1<, озс у•шст11е в раз
11скванш1та наред с друr11те. Усети
се 11ai< когато застана на трибуна
та. Речта му беше. още неокърше
на, несръчна 11 грубовата, но съ
държаше умни м11сл11 11 цялата бе
пропита с вяра в 11арт11ii11ата npan
да II с гореща, завладяваща омра
за протнв воii11ата 11 11eii1111тe стра
дан11я. И тя напраои nпсчатлс1111с
на nъро11те 11арт11йн11 ръководите·
ли.- )l(еко Д11м11тров. от Хас1<00
ската партшiнf! орга1111зац1tя - 1<а
за усмнхнат Васил Ko.,apon на
Д11м11тър Благоев, когато Жеко за
псн111а нзназването сн. - ,М.;1ад, но
обещаващ...- Ед1111 от най-добрите с1111д11·
ка111111 орrа1111затор11 u прош111u11я

но ,шслнте сн Жеко държа nрнко
вано вш1маннето на хасковските
трудещи се II nламешю разясни
с1а11ов11щето на партията.- Партията б11е тревога! - ro
nореше Жеко. - Войната ше се
вод11 в нмсто на някакв11 върхов·
нн наtнtоналвн ·интереси, но това
е подла пр,шамка, було, което
11p111,p11na х11щ1111 нац11011ал11стнчес
юt домогвания ...

1 lакрая, с думите 11а конгрес
ната резотоцня, Жено призова:- Българската работ1111ческа
нласа трябва да се сплотн под зна
мето на самостоятелна к11асова
борба. чрез която ще се извоюва
Балканска федеративна ре11убл11·
ка... а федерацията ед1шстве1ю е
способна 11е само да обед111111 ба,л·
кавсю1тс народн, 110 11 да разч11ст11
пътя на сон11ал11ата борба, която
шс дооеде до тържеството 11а со·
ц11ат1зма!

Събранията прот110 nоiшата в
Хасково бяха част от многоброir·
11нте публ11111111 а1<ц1111 на партията,
проnедс1111 В OIIIIЯ ГОДIIШI нз почтн
nс1111ю1 градове н пала11к11. Партня
та на тесните соц11а1111ст11 употрс
бн BCHlfKlfTe Cit CIIJIII, за да 110npe
1111 на фата.'1111tя ход на събнт11ята,
но не беше по силите {1 да предат
вратн лумващня пожар.

Г\рез септември 1912 r. бе обяве
на обща моб11л11за1щя. През октом
ор11 noiiнaтa 11збух11а.

Заедно с х11ляд11те за фронта за
ЫJШа 11 Жеко.

Из биоrрафичник очерк э1 Ж. Ди-
митров от А. Георгмев и Н. Двнков.


