
Бойните редици на Българския Комунистически Младежки Съюз и Работническия Мла-
дежки Съюз бяха забележителна школа за революционна закалка и комунистическо въз-
питание на младежта, школа за мъжество, твърдост и безстрашие в борбата за идеите
на марксизма-ленинизма. Десетки хиляди синове и дъщери на народа получиха в бор-
бата на Комсомола и Ремса своето революционно кръщение за вярна служба на наро-
да, за беззаветна преданост към делото на социализма и комунизма.

ТОАОР ЖИВКОВ

СЕЛО .НОВАЧЕПЕ, СОФИИСКО

ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА РМС В НОВАЧЕНЕ
· По инициатива на секретаря 11з

районния комитет 11а БКП др.
Ангея Д. Гешков преди 40 годи
пи в Новачепе се образува друже
ство на създадения през същата
годнна Работнически млалежка съ
юз - РМС. В организацията на
РМС вливаха всички членове на
Българския комунистически мла-
дежки съюз - номсомола, а гъ-
що част от останалата прогресив
на младеж, която не членуваше в
пелегалния коысомол.

Със създаването на РМС насть
пи нов етап в историята на мла-
дежкото революционно авижение
11 Новачене. Ръководен 11 аъзпи-- ·таван от партията, РМС пое аэда
чата, като легално проявяение на
коисояола, да въоръжава младеж
та с идеите 11а марнсиэмв-лени-
ннэма, В работата II борбите, во
деаи от РМС в Новачене, израс
наха кадри, из средата на които
бе набран на околийска конферен
цня ръководен орган на РМС в
Вотевградска околия. с център
Новачене.

РМС разгърна сериозна полити-
хо-аъзпигагелна II културно-масо
ва работа сред органнэиранага и
неорганианрана младеж: изнасяне
на беседи, сказки II реферати no
научни и политически въпроси.
против религията II буржоазния
морал; образуване 11а въздържа-
телно дружество, есперантски 11

иаркснстко-аеяински кръжоци, 11э

нвсяне на вечеринки, провеждана
11а трудови акц1111 за подпомагане
на пострадали от фашизма 11 ар.

За късо време РМС създаде
условия младежта да тръгне пэ
правия път н да изостави лошите
IНЭОИЦ!I - ПIIЯНСТВО II побонща,
наследени от следвоеаните годи-
ни. Озношенияга между момциге
н девойките бяха другарски. брат
екн, Изчезнаха надмениосгта и по
дигравките. Навсякъде, където се
събираха 2-3 младежи времето
нм беше вапъанено с хубави де·
ла. Мдадежта от РМС служеше
за пример. С тази си дейност са-
мо в разстояние на I голина от
калочислена, РМС се превърна в
масова младежка ооганнаацпя, об
хванала по-голямата част от мла
дежта. Това пай-ярко бе изразе-
но при погребението на ремсиста
Цвятко Нешов, а също така 11

прн участието 11а РМС при norpe
беннето на прогимназиалния п.11-
ректор Ив311 П. Гешков, полпомз
ra., със своята дейност РМС 11

партията.
Всички ремсисти без изключе-

ние с венци 11 цветя \ изразиха
своята почит II дълбока скръб за
своя съратник II директора-учи-
тел, Забележитеаио е за Новаче
не и негоавте хора, че почти ня
маше рошггелн. конто да упрекват своите деца заради членуване

то 1ш в РМС, въпреки ареститс,
побоишата и затворите. конто r...1

съпровождаха.
Ремсиспгте се държаха безуп-

речно. а при арестуването 11>1 в
110.11ш11ята - достойно. Не е за
огиинаване държането на скром-
ната II трулслюёива ремсистка
Радка Докова. която през 1933
година беше арестувана и смаза-
на от бой, 110 отказа да говори.
На очната ставка с другаря Же-
лезарскв тя се държа геройски,
с което не допусна провал n
РМС. Също така се държеше 11

комсомолката Цоца Д. Геwкооэ.
арестувана за първи път 11а 15
годвшна възраст, след което ы110
rократно е арестувана. Тя не са·
ко че не се уплаши II не говоре
ше пред палачите, 110 r11 вбесява
we II ругаеше.

Аресгуванвте 11 м1111м11 през
полиаейски участъци 11 затворите
младежп не се плашеха, а се
връщаха ёодри 11 още по-дейио
ое включваха в борбата.

Схроwtнят II трудолюбив ила-
А•ж Met02,11 А11t911ов uc хпенч:i

и не падна на колене до емъотта
с11. ,\1.JJазеЖJпе Пенчо Георгиев
Радулов II Ф11л11n Д. Кръстев, въз
n11та1111 от Новаченския РМС, про
дължвха да работят н в казарма
та, където отбиваха военната ся
служба, 11 заедно с други реыси-
сти воi11111цr1 бяха арестувани 11

осъдени на 10 r. затвор. Те не
склониха глави. а напрогив
Ф11,111п 11 другв поеха трудния. но
славен път 11а паргааанската бор
ба, о ч1111то редове Филип герой
ски се сражава II намери своето
безсмъртие.

Ремсистите вземаха дейно уча·
стие в публичната агитация, ми-
тингяте и уличните цемовстрации,
а там където се налагаше вли-
заха в бой с 110.111uаятз.

Не бяха редки случаите на ма·
сов героизъм: в аашита 11а nap·
тийни Ч.'1СНОВе 11р.11 арестите,
при охрана на парт11й1111 събра·
1111я, при окачване на червени зна
мена, писане на позунrн по сте1ш
те, разнасяне на познв11 и хвър·
чащ?, листове особено по време
на 11збор11ата борба II др. Младе
жите Георги Хандж11iiски II Мито
Узунов изрязват бя.,ата 11 зелена
та нвица 11а ока11еш1те от фашист
ката власт 1tаш1011ал1111 флагове,
като само червената нвнuа оста
вят да се вее.

Ремснсrите 11аit·редошю праща
,;,;а дописки за живота 11а РМС н
за полнцеi1скнте nро11звол?1 въn
оест111щ11те „1\\.,1ад.ежка искра",
11Ехо·? 11 др.

PJ\\C не закъс11я да създаде и
детск11 гру1ш, чиито ttденопе по·
късно станаха ремс11ст11 )1 nap·
тнй1ш членове. Създадени бяха
11 женски rpyn11. Наро.1шпе учите
:ш-комуннстн no.,ara:<a rоле?ш гр11
жи за DЪЗП11та1шето на младежта,
като си разпределяха зада1?итс.

Марш, П. Гешков водеше ыарк
с.нческня кръжок на група комсо
молци с названието ,,'1ауэерн".
Кръжокът бе продължен от Ан·
rcn Геwкоо. Стоян Д. Узу11ов оо·
деwе кръжок по еспера11то. То·
дор Доков отговаряше за въздър
жатмното дружество. Нако Ко·
uсв за младежката работа, а
Иван Ханджийсю1 за театралната
работа. РМС нмаwе най-редовен
орrа1шзацно11ен ж11вот. Не оста·
вяше п11то е.:11111 ре:1?1с11ст да не бъ
де запоэ11ат с nро11зхола II значе
1111ето на нсторнческнте и револю
шюшш дати. РМС орrаннзнраwе
бесед11 в цня на Jle111111. Лнбк·
нехт, Люхсе?tбурr, за I май- де
ня на ,уруда и пр. Наред с ro,1c·
ынте успсхн, конто за,ооюва РМС
допус11а II ре;,.ица слабости.

Вместо да nоrьрсн доnир1ш то11
к?1 с- братската орrа1111защш на
ЗМС II да поведе едш111а борба,
РМС тръгна по пътя на 11еi111ото
разложе1111е. Нне успяхме да от·
къснем от ЗМС няколко ?rл::1деж11
ко1tто излязоха с декларация, че
>11111аоат в РМС.

В процеса на борбата се закал1t
ха м11оrо деiщ11 11а м..,адежкото
дш1жен11е, конто по-късно ста11аха
едн11 от нnit·npcд.3111tтe 1rле.нове 11а
Партията 11 11eit1111 фу11кцно11ерн.

Ila 19 май 1931 rод. "вое11110-фа
ш1rстк11я 11реврат засегна с.нлно
младежкия съюз. РМС трябваше
да мине n нслегатrост. До 1938
r. РМС II К,"С съществуваха ка·
то 11слеrал1111 орrа?н1зац1111 no от
делно. 110 по укаэаш1е на партия
та ·се обед111111ха в ед11нна мдадеж
ка орrа1111заu11я РМС. През също
то време бе създадена младежка
кооnерат11011а група, в която вля
эоха всички ремсистн II эе)tс11стн,
така че тя ста11з в общн ,111111ш

е.:шнна J.1.1адежкз ооганнзацня.
Младежите, кз.1е1111 о борбата,

nродъ.nжаваха 11 прн новосъзда·
дената обстановка да работят с
пълна с11ла1 като се вю1ю1шаха
въn Вt'1tчкн ак111111, nредnр11ет11 от
Парт11ята. Особено бе с11л11а бор
бата срещу ооrшат? 11 ,а образу,

ването
фронт.

В 11авечср11ето яа Втора_та све
тоона война РМС беше nодrот
вс.11 за l1аэряоа11щте събития. Въз
ш1та111щ11те на PJ\\C Гсорrн Ха11·
дж11йсю1, Цона То"ооа 11 • Снмо·
на д. Геwкова де1ю11ощио събира

ха nодппсн по т,,й наречената
„Сободеоа акция", за което бя:<з
арестува1111 н тормозени в поли·
ц11ята.

През 19.J I rод. при вероломно
то нападение на Германия над
СССР, чрез >rладежката коопера·
т11011а група РМС разяс11лоаw?
ncf т;,а,-11 11 седянки това варвар
ст.во II подканваше н.арода да
ук.рава храни 11 фураж, за Jia не
бъдат ,11знасюtн в Германия.

8c(tЧI0t pe?ICIICTH II ВЪЗПIIТЗ•IВI·
цн 11а РМС под!fомаrаха активно
борбата 11а партизаните от отря·
да .Чавдар".

Ре:-.tсистите no места проя.опха
?,ъжество II героизъм през дълrа

та II жестока борба. По при,?ера
на ОФ. с обеди11е1111те ус11л11я на
всичюt дсмократнчни младежи се
образува младежки ОФ о село
то. който имаше за зада11а да под
помаl'а ОФ в подготовката II npo
веждането на 9-то септемврийско
то въоръжено въсrаю,е, в което
РМС участвува с вснчкнте сн на·
.1НЧIШ CHЛII.

Ремсистите в се.110 у•1аствуваха
и в nопмненнета на въоръжени-
те снлн и Народната мнлицня.

Победата на 9-т11 септември да·
де възможност на РМС да 11з.,езе
от 11е..1еrа.тшост н с пъ.тши сили
да даде своята дан за въсrанооя
na11e II прогреса на Родината. Рем
снетите, останала в тила. пъроп
орrа1111з11раха младежки бригади
и nостав11ха ос11ов11те на брнrа·
дирското движение в околийсю1
мащаб, а по-късно II в нац11ора·

на единен }1.l'Jадежки

лен.
В 11озата обстановка изгражда

нето ва ед111111а младежка органи
зацня стана историческа 11еобхо·
д1шост, за което РМС в селото
1111 разгърна nc11t1ю1 с1tпн н пости
rна успех като създаде СНМ.

РМС влезе в СНМ с оп11тн11те
си 11 калени в битката срещу Ф•·
шнзма кадрн, с научната с11 ндео
лоrнчсс.ка работа, с богатите сн
ревоmоцноннн трад1щ1ш, създаде
fШ от дългогодишната си работа
под ръководството 11а Партията.
Нова11енск11те комсомо,1щt неот·
к.:юнно следваха пътя 111 примера
на cвowre роднтелн, дали всичко
за дедото на Па,Ртнята, за делото
на комут1эма.

МЛРИН ХАНДЖИЯСКИ

•. Ло;,.11р час влязохме о спрет
ната къщичка в края на се.-,о
Новачене. Бт1зко до 11ея се 11а•
мнраше малка воп.ен1tца. от коя·
то нашият ятак бе получ1tл и
прякора си

ТОДОР ВОДЕНИЧАРЯ

Да остане,? да зимуваме !I nna
нниата бе II трудно, и безсмисле
но. Затова се отправ11хме с Мит
рето във втората явка в с, Нова
чене - един стар другар, участ•
вувал в Септемврийското въста·
11ие. Почукахме на вратата aiy, 113

лезе и кръвта от лицето 1.ty JU·
чезна.- Не можете да останете при
мене. Под наблюаение съм.

Споrл?нахме се с Мнтрето.
А.\fИ сега?- Ще ·аи заведа в кошарата.
Там си накладете оrьн, пък ве·

Бail Тодор гонеше чет11рн;,.есет·
те годнн11 и половината от тях
бе посветил на нашето дело.

Посрещнаха 811 наб11т черно-
вежд ?1ъж II приветлива жена,
която не бе разд11rа.1а масата,
защото чакаше гости. Похапнах·
ме си сол11I1но. Бяхме изморе1111
11 нзмокре1нr, не юt се приказва·
we много и чакахме времето, ко·
rато вашите домакшш ще ни no·
ведат към ПЛЕВНИКА. Коrат,,
бай Тодор стана, 11зnрав11х,rс се
11 1111е. А тoil отвор11 вратата на
отсрещната стая.- Тук ще сп11те.

Споr.,е.днах,1е се със Стефчо.- Не боите се. Cera никой ня
ма да доiще. Събл11чаilте се 11

.1Jяrайте.
Поr;ле;,.нахме ч11стото деr..а, cno

r.rzеднахме се отнЬво, се11ихме се
за въшк11те, конто бяха nлъэнал11
по нас н в е:щн глас отговорих·
ме.- А-а-а-а, не ,1оже!- Дай no една черга да се за
вием, ще спим на земята - дq·
Gав11 Стеф•10.- Ка щяло - 11амес11 се какз
Яна. - Не вн JJH стига земята о
ба.11Кана, та и тук 11а земята да
сп11те.- На леr.,отоl - отсече бай
Тодор.- Ама rад 1111а no нас. черта ше в11ди?1 какво ще пра•·- Нишо. же.ната ще нэчистн. в11м ..

РАдКА ДОКОВА

иръсотня не можеше II Al се =
ие. Как прекарахме р.о вечерта, не
е за разправяне. По едно време
по пътеката· се задаnе едИ11

ЧЕТИРИДЕСЕТГОДИШЕН
мъж

с овчи калпак. Karro доближи ко
wарата, спря, свали калпака я
nзтрн чепа е ръка. Оrле.11а се н
тихичко пол.викна:- Мо>1чета, аз съм. БаА ви
А11тоя.

Нне знаехме, че третият ян

ИЗ БЛИЗКОТО
МИНАЛО.
НА ttOBAЧEHE

Бяхме це.111те srокри и измръз
11ал11. М11трето пр11стъп11 крачка
напр? 11 в гласа ,1у эазоъ11тяха
&1етапически ноткн.- Дръпни eel

Такава сила 11маwе в тихите му
д.уми, че ятакът машинапно отсть
пи 11азад II осво6од11 вратата. Вля
зохме в кухнята. Печката бумте
we зачервена, а върху жепяэна
та плоча къкреше гърне.

ятак от Новачеие се каsва бlМi
Антон. Излмохме от свииарни·
ка, като проn'Ьl!жавахме na дър
ж11м пистолеtите си в ръце. А
той сякаш не забелязал оръжие·
то ни, аабърза към кае.- Да ,вървим. Я JCOJll(O сте .,
мр1,3налн.

с.,·ед обЯJI при бай Антон ОТН·
wъп секретарят на РМС - То
nop Доков.- Бай Антоне, парт11зани.- Къде са?- Отсреща II коw4рата. ТрА6вэ
11а rи приберем.

СъблякоХ)tе мокрите с.11 дрехи,
11зсуw11х?1е г11 11 се преобухме със
сух11 чорапа. После xamtaxмe и
чак тогава тръгнахме след ятака Отнwъ.1 бай Антон np?
ю11 коitто стоеше сякаш на тръни. CJI,
На кипомеnр място от селото
той 1111 показа една кошара.- Там идете! И чакайте.

Обърна се н изчезна, преди да
l!ОВе.да в къщи.

можем ед11а дума да "? кажеы. - Доведи rя, Антояе.

- /1\оно, има едни npyrapи, 11з

лошо ,rясто са. Ще ида да rн

- Х.1яб забравихме да вземем- про>1ърмор11 М11трето.
- Ти с децаtа noonpaeя етаич

ката с тютюна. Там ще останат- Нищо! - успокоих ro as. да нощуват.- Нали сме 11а топло. - Аз с11 знам работата.
От11дохме о кошарата, побутнах Че кака Мана си sнaewe ра·

ме вратата на ста11чката - за· батата, 1111чеwе от трапезата. На
к.,ю•1ена. Огледахме се. Ед11нстве .другата сутрин бail Антон Н11

110 по-заветно >1ясто бе св1111арн11 събуди рано.
кът. Скоро бе оалпл сняг II ние

. щ_е?, не шем 'се свряхме вътре.
Постройката ?е ниска, qовек не

можеше na стон 11зправен. От

Така настояваха хората. че 11е

,южехме да откаже??. А и бяхме
1ажадне..,1н за испшско легло, за
топла заонвка .•.

Ca)to с елно не се съrлас11хме
с нашата грижовна домакиня: да
се съблечем. Жената искаше n.a
IOI ПООПОЩlf Н 11зпар11.- Т,1 булка. не се бъркайl
строго каза бай Тодор. - Прав11
<:а момчетата. Я сн nредставн, че
нах.1уе по.111ш1я. Няма по беди га
щн .1а се сражават хората. я?

Каза го съвсем просто, като не
що, което се разбира от само се·
бе с11. И жена му ro np11c също та
ка просто 11 естествено.

То се раз611раwе - доi1де ли
полощ11в, 1111е със Стеф•ю ще се
б11ем. Но ш1ма. 11 fla двамата не
щшавашс през ум, (Jc в таэн б11r
ка могат да заr1111ат 11 те, 11 nоет?
им деuа, че ще подпалят КЪЩ;}
та им, ще се раэпн..r1ес домът им,
събиран доа.1есет rод11и11 ..• ·

Десетки път11 сме б11Лli у бait
Тодор - пол11ц11лта не 1111 забеля
за. Трндесет 111111 прекара наwнq
11удесен ятак в потщейск11я ад
през >1аи 1944 r. 11 11з;,.ържа - 11•

каза ннто дуt.1а II се завърна -?
дома си.

ДЕКЕМВРИ.
Снегът з.1раво се бе иастан11.1

no плаи11нск11тс върхове II от вре
ме на вре?1е белосваше селата.

РЕМСИСТИ, ЗАГИНАЛИ В БОРБАТА СРЕЩУ ФАШИЗМА

МЕТОДИ АНТОНОВ ФИЛИП КРЪСТЕВ

- Трябва да излезете, момче-
та. В тази торба има нещо за
хапва11е. Идете в кариерата от·
среща. Там е заветно място, пък
като с? стшнн, sнаете пътя.

Акцизните тоз11 де?, щяха
правят проверка в къщата на на
шия ятак. Тя трябваше да е вя•
ааnна. ио ю1ма на село t.1oжt na
се скрие подобна тайнв? На дру
r11я ден вече ня,rаше nр11чина аа

напускаме топлата кухня. У баА

Антон останахме нчколко дни. Ез
на вечер, превити под товара на
ран11ците, прегърнали пушкнn: си,

'
'Се отпJ)аа1tх11е за .Зла nол,?иа•,
Там .се събра це.,ият отр,щ,

На .Зла nопАка" nочниах!dе мал
ко, пийнахме от С'!'удената вс;да- наw11ят партизански чаi! - и
отново поехме КЪ.\1 лагера яа
.-БuАчсi Оrнянов", коАто се на>rи·
оаше в заnа.!1.ннте ск?1онове на
Мургаш, на около к11ло>1етър и
половина от върха.

Тук ни посрещнаха кашите npy
rари Калоян п е.111н висок, с.,аб
човек,

11=

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОКРЪЖ·
ННЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА
Когато се здрависахме, каrэа си
името:- Янко.
. Беwа де?,етн октомври 1943 r.- •.• Това е краят на възмож
ностнте на немuите за настъi1ате.11
на дейност на Източния фрqит.

Говореше ТОДОР ЖИВКОВ -
ЯНКО - пре;,.ставнтм на Ок·
ръжния ком11тет 11а партията. Нз
сяаали на купчини вършини,
напрегнато вн1ша11не ro слушаха
nарм1заните от чета .Бойчо Оrня
нов", uялото ръководство на от
ря.1а.- Курската биrха е nос,1ел •ата
възможност на неприяте..,я за
крупни нападатепнн действия на
Източ1111я фронт. От тук вататък
хнт.1ернстите непрекъснато ще от
стъпват, докато бъ.1ат цовършснн
в своето леrовише в Берлин.

Два пътя има за Бъпrарня в те
sи тежки напрегнати дн11. За тях
говори и великият вожд на бъ'1·
rарсю,я наро.!1 Георги Дю1нтров- или да проаъпж11 аа върв11 с
Германия. и.111 да скъса с нея 11

аапочне своя самостояте.1на по.111
TIIKa.

r.,асът на Янко с1ааа призивен.- Зааачата, поставена от Г.
Дим11тров МО/Ке да бъде 11зnъл·
вена ca)tn ако народът разполага
със cвoil въоръжен юмрук, коАто
да респектира н внушава .1овер11е.
Такъв юмрук на партията и ка•
рода трябва na бые и отря;?;ът
.Чацар".

В онези rоnин11 Янко бе тоl!Ко
аа спаб, че нзr,1ежnаwе пека пре
гърбен. ТоА никога не четеше no
кла.1нте сн. Беше nа1,1ет.т1в и J.1';)

жеwе 11а uит11ра иа11зуст цели
стран1111и от · nарт111\н11те .1окуме.1
ти. Той 11амнраше неочаквани ср•
виения. казваше остра аумнчка.
къ.!lето трябва. ,1;мееwе се зае.1н?
със слуwателще. си на сnолуч.111
вата wera.

1 .:.. За бълrарсtня наро.1 има Cd

мо ед11н възможен път - пътят
па борбата.

Но сро?овете за спасяване на
роn11ната са мкоrо кратки. Всек?
11зrубеи ден · изпаrа на смър?на
опасност стра?ата ?н. За да не

нзостааа от съб11тията. партия·
та възприема твъ1)д курс за ор
rаннз11раие нв конкреnш действня,
за разширяване я засипване на

борбата във всички неnн11 форми
и във вс11чкя nро>1ви на обществе

аа н?я живот с цел незабавно смък

жена

ване на сегашното правитепство
и установяване на народноде.\lО•
крапР1еско пр?внтелство на Оте
честsе1111я фронт. Върху партията
ляга ro.,я)ta истори•1еска отговор
ност за бъдещето на бЪJ1rарсю1я
нвро;,..

(Д. Джуроа - .Мургаш" -
СПОМеННJ
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ЗА PA60tATA НИ

С МЛАДЕЖИТЕ
До образуването на РМС през

есента на 1928 r. всички младеж
ки npo88H се ръководеха от не·
легалното партийно ръководство.
В GТделни кръжоци се изучава-
ха пронэведеннята на hlap1<c, "1_•
1ш11 и други, Так ы кръжок бе·
ше товн на „маузернте11, който
оформяваше ксиунисгическо съз-
иание и ндеАни ра,бнрания меж
ду участющ11те, Негов ръководи
тел беше Марнн П. Гешков. На
иен беше дадена вааача да се
ванииавам с пс-възрастните уче-
ници от прогимназията.

Трябваше да се събираме по
някакъв повод с тези младежи 11

да rн възпитаваме. Нашите сре-
щи ставаха в читалишния салон,
който се намираше в приземието
на къщата на дядо Яорда11 По·
пов,

Организирахме курс за изуча·

С/!ед тежки• удар, който мо·
нархо-фвшнстката диктатура на·
несе на Комунистическата пвр-
тия и на цялото ревовюционно
движение в нашата страна през
1925 г., партийните орrаинзацин
в ОрханиАска околия бяха почти
разтурени.

Кървавият ятаган на палача
Стефа« Иванов всяваше ужас
между народа. Врагът тържесг-
вуваше, оnнянен от временната
победа.

В това страшно време през
есента 11а 1926 r. ние с Мар11и
П. Геwков постъпихме на уL1нтел
ски места в Новачене.

През зимата партнАната орrа-
янзацня в сеяо нарасна на 6-7,
а по късно на 11 души чле-
иове,

Н11е имахме редовни срещи с
11меrа.11111 другари от ЦК и Ох·
ръжния комитет на партията, от
които получавахме напъгствня,
нелегална литература, 11Работнн-
ческн вестнвк", ,,t<;омунистнческо
знаме", поаиви н д.р.

Място, където обсъждахме на
шата дейност, беше учнте.11ската
стая на пьрвовачааного учили-
ще, Ние на шега го наричахме
„Смот11t ш1стнтут11, по подобие браните ияадежи говорех за ве
"• този институт I Ленинград, ликата съветска страна, за строе
От където белшевиките и веан- жиге на комунизма, за фашисткакияг Ленин направляваха рево-
люционното настъпление 113 въс та чума, която sав.,ад.я Италия
тана.тня руски пролетариат. 11 др.

На нашата дейност през онзи Но нас ни следяха, В Новаче-
период тежаха остатъци от левн не имаше отделни хсоа, които с
чарскн характер, но ние имах- голяма страст н увлечение слу-
ме правилен усет, че връзките с жеха на Cr. Иванов, 11а фашист
народа и младежта са главна ката власт. Те ни подслушваха
предпоставка за нашата усnеш„ какво говорим и често навлиза
на работа, ха в читалището. Тогава разго-

И затова трябваше да се во ворите бързо се променяха-ь.,Чу
д11 борба за аавяадяване боп· а11 паролас ееперанго" (знаете
шннствсго от трудещите се и мла ли есперанто). Всички викаха в
дежга, за тяхното идейно и ор- един глас, Сrовористкнят слуга
rаинзацнонно обхващане. Основ- гледаше като треснат и си отн-
нош беше да се пропагандират ваше, Нашата работа продължа.
идеите на комунистнческогс дв11 ваше. Мнозина младежи участии
?ение. като изхождахме от нэ ци в този есперантски курс, а
раза на основателя на научния сега на солидна възраст, си спом
коиуннэъм Карл Маркс, че 11нден нят с радост и възхищение за
те стават материална сипа щом тези наши срещи, за това, което
завладеят масите", ние говорехме там.

Нашето гяавно в11имание беше За привличане на младежите в
насочено 'към читалището. Тух читалището ние закупихме един
под най·удачна форма - чете· грамофон със средства от учите
11е 11а реферати, изнасяне на лек\ телите и от хопектнвио дадени
u,111 по научни н ф11лософскн ••· трудодн11. Това внесе голямо раз
проси, пуб.,нчна дискусия и др. 11ообразне в нашата работа.
се промъкваха като червена ниш Между другите пес1111 се пееха
ка маркснсгко-аенинскитъ разби- и рееолюционни такива. Това
ранна ва оёщественото развитие сплотяваше още повече младеж-
и 11еобходнмостта от организира· та около нас. Тя 1111 слушаше и
на борба против настъпаениете подпомагаше, като окачваше чер
на фашистката сrоаорнстка впаст вени знамена no дърветата, n11·
срещу пролетарката н трудовите шеше псзиви, лозунги и др., чеселяни, теше неяегавнн вестници.

ване на международния език ес-
перанто. Научил бях този език
през 1925 г., когато бях в зат-
вора, Курсът беше много удоб11а
леrал11а форма за контакт с мла-
дежнте, Занятията се водеха
1-2 пъти в седмицата, На сь-

Незабравима ще остане акция
та на младежиге на селското хо„
ро, което ставаше пред къщата
на М11ко Марков! Когато пияни
младежи. начеяо с Гоwо Тосков
ски, член на фашистката орrанн
вацня „Родна зашита", искаха
да се изсвири маршът на 9„юк-
ските преврагацжим, прогреснв„
пата младеж осуети този опит и
о стройни редици, начело с му
зината, пеейки ")l(ив е тоА111 no·
теr.1и за ?111талището.

За това, което бе направено
,а 11рнв.11Ичане на младеж11те под
uт1я1111ето на партията II Ком·
сомола, можем да съдим от она
зн rранщ,оэна проява, която мла
дежта извърши nрн нашето увол
нен11е с Мари11 Гешков хато учи
тели. В паметта на всеки мла-
деж 1.1 nо·възрасте·н са останали
онези величави моменти, когато
вснчк1t ,се вдиr11аха като едн•1 чо
век в защита на своите учttтелн,
nр11дружаваiiк11 арестуваните чах
до Скравена. Та311 >1асова проя·
ва показа онова rо.1ямо впняине,
което партията имаше сред на·
рода и >1ладежта.

Врагът ясно виждаше ролята
на у?1ителнте в народння протест
11 взе мерк11, като уволн11 два-
мата учнтеп11.

Но хвърле1ште семе11а намери
ха добра почва. Новачс11е стана
снмвоп на непокорство на фашн·
стката власт - ценnр на pe.uo·
.11юц11онното движение в окотtя·
та.

За това имат заслуга не ca>to
отдел11н пица, но цялата новачен
ска младеж, вс11чки, конто се
бореха според свонте ct1n11 и въз
можностн, под знамето на 11аша-
та парп1я, която на 9 септември
1944 r. с решаващата nомош на
Съветския съюз смъКна омразна
та фашистка власт II поведе
страната по пътя на социалисти·
ческото стронтtлство.

Ст. УЗУНОВ

Посрещане на Иван Гешков след из.1нза11е от затвора 1924 r.

моят СПОМЕП

възпнтаниt

се нзразяваше при „тайното r.1a
сува11еw в училищната стая, зад
черната дъска. Другаря Нако )(о
11ев разясни какво са 11збори II за
кои ка11д11дат11 ще се гласува. На
писахме си ,1щстчета·б1опет1111и н
проведохме избори „тайно" в ку-
тията за тебешир.

Резултатите бяха само за
Работническата партия. Този ре
зу,1тат 1111 накара единодушно
да 11зnее,1 марша „Скъсайте. на·
роди" ...

Учител11те-комунист11 често 1111

говореха за Съветск& Русия, за
безкласовото обшесrво, в което
няма бедни - експлоат11ра1111.

Не след дъ.,rо уч11тел11те few
ков, Коцев, Узунов II др. друга·
р11 бяха арестува1111 в местния no
nнцеilскн учасТ'Ьк. където се тру
nаше населението заедно с наr
у•1ен1щ1пе, в знак 11а протест. Аре
стува1111те бяха б,пи и откарани
в Ботевград.

С това че побо11щата се увели
чав?ха, 11Эселеннето още повече
11амраз11 буржоазната власт 11 неn
111,те аrе11т11 н жандармерия.

Под ръководството на Партня·
та II РМС проrресивннте ученици
се орrанюираха в детrруn11те. Там
децата все попече се акт11в11з11ра
ха II миоrо от тnх nо·Късно стана
ха ремс11ст•1.

Представителя на Партията др.
Иван Лаков отговаряше за работа
ra на нашата rpyna о която бях·
11е: Методи Антонов, Иван Д.
Шишков, М. )(. Узунов. Чрез др.
Лаков nО/!учавахме помощн11 рем
сови марки, правехме събрання на
Кос?1атица II Чук.пето. Четяхме
в нашата rрад1111а Кому11ист11•1е-
ск11я ма1111фест.

По това време се завърнаха, о?
воболен11 от затвора др. Фи.,иn Мнно КОЦОВ УЗУНОВ

Дилов II Пенчо Георгиев. С-ъс
своята политнчес.ка просвета те
разнообразиха още повече нашия
живот и cn11on1xa още повече мла
дежта около РМС. Укрепваше
единството ?,ежду ремснсrнтс и
сышшпениците 1ш в Нова•1е11е.

Германският 11 бмrарскнят фа·
шизъм се активизираха още none·
че. Започна втората световна воА
на. На Партията II РМС се падна
огромната задача - както в ця
лата страна, така II в Новачеие,
да се развива масова работа про
тив общия враr - фашизма. Съ·
бранията ни ставаха по·мноrо„

.аюд1111. Отrовор1111к 9а бдителност
та бе др. Вс..,чо М. Ио111111. Заче·
стиха шrформацните, конто, ос·
вен ИваfJ Лаков, правеше ?1 Фи-
.,ип Д11.аов. С песента, която че-
сто пееше Филип „Ца,р 1-!нко,,ай
11зда11 манифест, мъртвите свобод
1111, ж.1в11те под арест" 1111е се обо

{).рявахме !Ji ставахме по·снлнн.
Централна седянка за събра1111я
6е домът на Bena Драгоева. Тук
се събирахме с ОС1'анап11те друrа-
р11: Тодор Томов, Цветан Нейков,
Георги Тодоров Бенчев, Георr11
Бенчев Георгиев, Д11шпър Доцев,
Пе'!"Ьр Стоев, дими'!"Ьр Давидов.
Тук се поставяха зал.ач11 11 се 11з
11асяха информации за успехите
11 неуспехите на Източния фро11т,
подпомага11е на партизаните 11 др.

На седя11ката пр1rсъс'l'вуваха
Радка Докова и Гена Васи11ева.
На нашата rpyna бе поставена за
дачата да събираме храиителии
припаси, облекло 11 оръжnе. Това

се вършеше. В нашия дом в една
овча кожа събирахме яйца за
пеликде11ск11те подаръци, които
предавахме на Радка Докова 11

Гена Василева, а царевицата с
Шишков носехме от ,Четод11 At1·

тонов и предавахме през плета
на нашата rрад1сна 11а Ивап Ла·
ков.

Задачата с Шишков - да enc
дюt да не се орrан11з11ра „Бр„1
ш1кw II да предаоаме сuеде1111я за
Ботевrрадската rиш1азия, 11зпъл·
нявахме редовно. Създаването 11а

„Браншtки энач11тел110 се забави
н 11Брашшк11 поtfТн не CiЗlla масо
ва орrа11изацс1я.

В квартирата жнвеехме с Ив.
Н11колчовск11. С 11ero II Шишков
събирахме пари за наши бедни
студенти-ремсисти. Бяхме запове·
1111, арестувани 11 11эключе1tн от
п1мназ11ята.

Пре• .чет1111те II други вака11ц1111
11ашата ремсова rpyna провежда
ше 11зпет11 до Урвич 11л11 срещи с
партизаните Тодор Доков II А11·
rел Гешков във Воде1111чарск11я
трап, Ушите II Скравенското.

Другарят Шишков заради връз
кепе във Врачанско бе аресту·
ван и Ремсовата rpyna "У събра
пари II други неща. Същ1щт бе
отведе11 във Враца. Друrнте дРУ·
гари се преместиха в София
ве•1е като войници II др., за да npo
ДЪ/!ЖIIМ своя ЖIIBOT с l!деала, за
коГlто се готвехме от малки, за
с.ветлото утре - комун11стпчесkо
то общество, в борбата за което
wупата ни даде жертви: Радка
Докова, Методп Антонов II Ф11•
mm Дилов.

Сnоме11ът ми за живота на не,
леrап1111я РМС н проrресив1111те
другари от това време ож,свява
при моите разкази пред малките
учешщн, оживява често и ме etl"'
тусиазнра за пламенни разкази,
като моите учите.пи, да възпита•
вам смеп11 стронтеп11,кому1111ст11.

лиэъм", брошури против поrромад
жнitс'"'1'е буржоазнн парПIИ, про
l'IIB войната II мноrо друrн mt бя
ха мощно амтацнонио оръжне
в борбата. Н11е горяхме от жела
и11е да срещнем Щ)отнвник и да
го сразю1. Паnатi се взираше в
тъмнината, оrпеждаше пицата на
МJ1адеж11те поотдепНо - Тодор
Доков, сим на най-беден се.n1111и11,
rрад11нар, Марин Райчинов, ои·
ран от войн з.та, мене вече позна
ваше - КО/!нбар, беден до немаR·
къде, както казват. Искаше всич
кн да познава 11 ю1 приказва пр11
сn11вно, сладк ... н същезреме.и110
оr11ено е11туо11азнрашо. Нне вс?1
ЧК'!I взехме учасn1е в 11зи iСЯ1111те
реф?рм,11 11 щ1спум1 от ученици
те в nо·rорните класове - Mai>J!11
Дш,Ш'J'/)ОВ Гешков, от Новачене,
Днмитър Стоянов - от Paдorn
11а- Иван Пенев Манев, от Cмl)llc
ко, П11рдопско, Иван Велев
м.rrад поет, и АР·

Така с орrанизацнонен опит и
поп11тическа подготовка 1111 св 1р11
деввrоюнскнят преврат, после Сеп
темврнйскоrо въстаю1е, апр11пск..ч
те съ6J11111я. ПОСJ1ед1111те бяха фа·
талии за борбата в нашата око,
л11я. Над 40 видни ?шофронтов
ЦII, КОМУ.НИСТII Н Зе.\lедетtИ, DO
дачи на движението, бяхi 11збJ1
'!'II без съд н присъда в потайна
нощна доба, неизвестно къде 11

как - са?10 леrе?1дите се носеха
за тяхната rероич11а см1,рт. Двн
женнето беше обезглавено, С'!'рах
11 ужас се носеше нз се1вта. То,
rава ыладеж11те излязоха на пър
ва линия 11 изведнъж възмъжв
ха.

Тутакс11 сп11д съ6и1111ята започ·
11а оъзстановнтетtа работа. Инн
ц1111111вата беше на комсомоJЩНТ<!
от r;1?mазията. Под форма на ек·
ску,рэ1111, посеще,шя на събори 11

рел11r110Зl\11 празющи, rостуваие
на nр11яте.1111 11 съученнщ1 ние оби
капях,се се.пата, търсехме оцеле
,IИI комуm1сm II К01dСОМОЛЦ11, С'Ъ3
давахме връзки, възст'!,новявах
ме opra1111зaw111. Р 1з6ира се, вра
rовете не спяха. Те душеха, no·
дозираха, арестуваха no съмне·
,ше, 1111кв11з11раха. Но коиспнра·
цията беше дмбока, твърдостта- rо.?яма. Раз11р11тня 11 rrроонли
ие станаха, но м110311на младежи
пострадаха зле. Тежък побоА бе

we нанесен на Марин Петков Геш
ков, mнвоnт на когото беше спа
сен бпаrодарен11е nрижите н I не
rомте роднте.?ш, Стоян Мотев-
Чимгиэ хан, вnоследствяе поч11
на от побоя, Вас?м Иотов от
ШуМflене, Т?венско, бе много
жесrохо киквиэнран. Мноз.11на бя
ха нзкпюченн от nшнаЗ111ята, меж
ду конто Стоян Узунов, Нико·
лаА Георnнев - Даскала, Иван
Пенев. Д11ректорът на rнмназия
Ti сътрудничеше с поm1щ1ята, до
нас.яше. клеветеше, оси()9.8ваше
и пок.ровнтелствуваше реакц11011
1111 младежки 9рrаю1заци11, като
Християнско hружес,,во, Друже
С11110 11а ска}"\111, т,yp11rn1. На тез11
орrаннзщ1ш ние пр01111вопоставнх
ме Въздържателното дружество
и Дружеството на еспер 1.111111ст11те.
В тях успяхме да nр11влечем вси
'IКII Про!1реС!НВ111\ 11 ученl)llюбmш
младеm11-учени11.11. Ние разобпича·
вах?tе деllността 11а казнонн111е
млцеЖК!II орrа1111зац11н и реаюuс·
0шсата деАнооr на директора II ня
KOii уч11те1ч1 чрез ЦE!ll'IIJ) l.llll!LTe Mna
дежк11 вес,,ниц11. Спомням ои ка
къв бяс предизаика дописката на
Марин Петков Гешков под псев
до1111м "Пен лу" н моята дописка
за х.р11с1111я1111э11рането на младеж
та под псевдоним „Покрит въr·
лен". Уч11п11щното II П1)1111цейско
то ръководство ви11ня дъ.пrо
вре.\lе, заплашва, т1,ра1, но без
резу11тат. С Allren Геwкоа II iШI·
сахме 11 1,здадохме 11екропоr с
поп11т11ческо с"ЬD.ържа1ше по c.ny
1Jafl убийс11Вото през аnрнлскнте
с'Ъ6!!mя на неговия брат Иваи
Гешков.

След завършването на r;1мна·
sия на Марнн Петков Гешков и
комсоМl)IIЦИТе от неговия випуск,
смъртта 118 Петър Н iKOB, КОМ·
coMO/!CIOI деятел в града и npe
местnапето на дърводелеuа·мла·
Дt))К Марни Кушев в София цеи
.нърът на ръковадСТUIОТО на наше
то движение се премести в Нова
чене. Там 11маше най·мноrо к11
M)'IOIC1\11 11 KOМCOMOJIЦII. Аз оста111х
за ръково.д,ител на )(омсо>1о.па в
1111м11аз11ята II чпе?1 на Околиnския
ко?штет на БJ<П. Отговарях за
НЗТОЧНIIЯ край в OKOJIIIЯTa. Про·
пстта 11а 1926 r. създадох връз1<11
С IIЯKO/!KO сел11ща С MCCТ'IIII кому
1111cn1, между които /1\нха., Д11·

НАЧАЛОТО И НАТАТЪК...

в ма9е101 където има rрамаднн
змии и смокове н те ще пи из„
ядат. Показаха 1111 н nО111щеfсск11
те палки и заявиха, че ще ни
бнят, ако не признаем. Заплаш„
uaxa HII, че НМi)ЛО i.t ИЗJl'ЬК II ще

ни хвърлят в неrо. Отправяха
1111 11 друr11 заплахи от тоя род.

Предупреде?ш от б1111зк11те си
да 11е признаваме 1111що, 11 до·
rовор11л11 се предварително, 1111е
категорично отричахме, че сме хо
д11,111 у Цоцнни II че тя ни е ro·
вор11ла за кому1111зъ>1, за СССР
11 пр. Не казахме 1111що II за ос·
тана1111те участ111ш11. Нне твър·
дяхые, че сме 11rрапи на топка и
друr11 11rри на мегдана пред тях
11 че сме вл?19а.rш у тях да с11
вземаме топката., коrато тя е вл11
зала в rраднната 1ш, за което
Цоца, сестр11те 1i II снаха 1i Сто·
янка 1111 се карал11, че чупим цве
тята. Накараха 1111 да дава?1е пие
,1ени показаиия. Държа,,,а 1111 до
къ11 3 часа c..,e:t обед, но н11е
все отричахме. Най,сет11е нс1 ос·
1,обо:шха, като 1111 nредулреднха,
че пак we ни вuкат 1r тогава ще

ни дадат .:1а разберем.
След някопко дена 1111 11зв11ка

ха в общината в Новачене. От
ново беше дошеп ц11а11л1111ят по
лнцаi! от rрада. Тоз11 път 1111 за
плашваха със tелскня бик, 110

ДЕТСКИТЕ fР9ПИ ПРИ Р11С

Може бн ще изпадна в неудоб
но положен,не, когато n11ша сло
мени за нещ-11 ста·на.тt преда no
вече от четщ»сдесет н пет rод111111.
На11пастешпе в паметта съб11т11я
често носят субективен еле>1е1тт 11

не съвпадат по време с докумен
тн н спомени на съвременннu11,
н1111 пък неволно се 11зпада в ув
лечение на само11зтъ1СВане. Пр?
двадесетrод11ш11ан черна и кър·
вава фашистка диктатура доку
ментите се уш1щожнха, за да се
скрият с.nед?1те на партийните н
KOЖOMOJICКII деfiц,и, 11арежда1&1я
т, се предаваха най-често чрез
ж11в11 хора, работеше се скрито
като в катако>1б11. Това сега зву
ч11 таf111стве110, подобно на ле·
rенда.

Такъв е случая с образуването
на първна ? ко?tсомопска rpyna
а иаш11я У клас на Орхаю1йска
та rсш11аз11я. В здрача 11а 111ха
есенна вечер през 1922 r. на Ге
рена, no посок, на Лнтаковскня
мост, недалеч от сеrашиата с11орт
на зала, с Никола Яilчев събрах
ме 6-7 11аши съуче11иц11, с които
дъ.пrо вече бях>1е другарували и
обсъждали nО1111т11чес1<И проблеми
и борбат1 11а парт11ята и )(011со
мо.,а. Тук бяха Тодор Доков н
Нако )(оцев от Новачене, Иван
Христов - ,,дружеството" от Оси
козица, Ма_рнн РаАч11нов от Пра
BCJ\ 11 др. Доfiде очаква1111ят ок·
ръжен орrаинзатор Петко Зл 1
тарскн - Папата, както вс11чк11
ro наричаха, с когото пр=ар11
телно се бях уrовор11п - човек
спа,Дкоду,мен и обаятелен кому,
,111ст·бесед'<11к. С ·него се бях свързм 11,1н1д11 rод1ша, бях го водил
в ,и iшата махала, беседва с баща
ми II друrн селяни, а на друмя
ден направи събра1111е в центрап
иото село. От него получавах JIii
терату,ра за paзnpo.."11Jl•1teiu1e меж
ду уче?uщнте в rнмназията. А н t
шата Б)(П (тео1111 соц11а.1t11С1111?
беше се поnршк,ила добре за идео
лоmческат.а подrоrовка на ко·
муиистнте н комсомопцнте ло асич
ю1 текущи поп111111ческ11 11 теоре
т11ческ11 проб.?е,ш на нашата бор
ба. Гопяма проп1га.?щна пнтера
ту,ра, 11здавана от кооперац11я ,,Ос
вобожденнеw, заливаше страна-
та. ,.Азбуката 11а кому1111зма",
•Теорi1я на историческия штерна

ние пак отр11чахме.
Наскоро с.1ед това нн извика·

ха в зданието, където се поме·
щава cera пощата. Събраха 1111

вс11чю1. Ц11вилн11ят полнцаА ОТ·
ново 1111 караше да прю11ае>1, че
еме се съб11ра11и у Цоци1111 11

какво ни е rовор1111а тя. Ние от-
ричахме. По,малките, конто npe
д11 нас бяха задържани, започ
11аха също да отричат. Мноrо
спомоn1а за тяхното окуражава·
не кака Ла,,ка - майката на То
дор Василев. Не зная как 110 no
едно време тя се в?1ъхна при нас
11 започна да pyrae nо1111цая.
„Как не те е срам бе - викаше
тя. - Нямаш л11 друга ра6ота, та
с11 дошъ., да с11 занимаваш с д.е
11ата. )(акво разбират те".

По.11щаят се стъписа малко, но
:iапочна да ct съвзема nостеnен·
110.

Коя си тн. какво праы1ш
тук? МахаА се навЪ11!

Маnка съм 11а това дете -
каза кака Лала II хвана Тошко.

В този момент вкараха II Цо
ua, за да 1111 nроведат 011113
ставка .- Позневате ли тази жена?
Ходили 11н сте у тях 11 за какао
011 е rоворнла тя? - се обърна
къ,1 нас поп,щаят.

Познава11е я, отговорихме 1111е
11ПО·rолемнrеw. но у тях не сме
ход11л11 н нищо не 1111 е rовор11·
ла. Окуражени от нашия отказ
11 от маг.ката на Тошко, по,мал·
к?1те повториха нвш11те думи.

По111щейското cneдcrnнe рухна.
Цоца не бе подведена nод съ·
дебна оrrоворност.

С това 1111е, участнrщкте в дет
ската rpyna, прем1111ахме една
шко.'1а II получихме първото сн
кръщение в nО111щ11ята. Победите
лн 11злязохме ние, а не пол11щ1я·
та!

По·късно nо·rоляма част от
участ1111ц11те в детската група
станахме ремсисти. В r111tназ11я·
та работехме активно във въз·
държателното дружество 11 в сте
11оrрафсхото дружество. Водехме
борба II спорове с леn1онер11, рат
111щ11, бра11и11цс1. Провеждах"е
ре11срв11 събрания. Събирахме по
мощ11 за политнчесхнте затвор·
111щи, Пишехме 11 разпространя·
вахме поэ11вн. Пращахме протест
1111 писма II телеграми във ар'ЬЗ·
?а със Собо.,евата акц1111. Четях

ЫНТ'ров от с.. П,р iJ!en, С'N!фан Чео
веияков от Етропопе, където бе
възсrановена II парп1й11ата ор·
rан11зация. И там ОТ11дох на събо
ра на ЕтроnОJUЖия мa11arn1p. В
състава на окм111iсю1я ко,штет в
Новачене вn11З 1ха Марин Петков
Гешков, Ангел Дшштров Геш-
ков, Иван Тодоров Ханджий=- Странджата, а впоследств11е 11
Стоян Узунов. Душата на орrа1111зацията в Новачеие бяха учи
телите Гешков, Узунов, Доков,
)(оцев. Под разни форщ1 11 през
разп11ч1111 времен I те водеха ко·
ресnо1с.денцс1ята на Околийския ко
митет. с ценrъра в София. донася
ха литература, поддържаха вры
ки с комунистите от околните се
па, разпространяваха донесената
nctrep ,тура. )(уриер между ръ
ководството в Новачене II мен в
rрада беше Мария Доцова, коя
то пренасяше nиc,ia, материали и
поръчения от друrар11те.
Орханийсю11J!т комсомол вnослед

стане даде nрекрас1111 кадри за
Цен11J)а.а1111я ком11тет на П 1рr11ята,
за Соф11йскня r,радсю11 и окръжен
ком11тет иа БJ<П, за Це?rтралн11я
комитет на l<oмooыl)lla. След 30·
те rодн1111 ние се срещнахме в Со
фия на по-отговорна работа. Ма
р1111 Д11м?11'ров Гешков беше член
на Це?1трали11я комитет, М 1рин
Петков Гешков II аз бяхме чпе·
нове 11а Соф11Асю1я окръжен ко
м?1тет на БКП, Ннко.па Янчев,
чле11 11а ЦенТ1раnн11я ком11тет на
МОПР, Стоян Узунов, профсъю
зен деятел II редактор на в. "Поr
лед"· Анrеп Гешков, секретар на
Око111,nскня комитет 11 член на
ОI\J)ъж1111я коhштет, Въ.пко Ра-
д11нею11, секретар на Центр 1лн11я
комитет на Бъ.пrарскня ко?\уннс
тически младежки съюз, а др.
Тодор Живков, започнал своята
дейност от )(oмcoмl)lla в Орхаии?.
?11111ал п.рез Подуе?1скня РК на
Б)(П и Соф11fiок11я окръжен к?-
мнтет на Б)(П, продмж11 своето
разв11т,11е II стана пръв не с11<10
между нас, но II пръв между пър
в11те в нашата страна - първа се
кретар 11а Ц)( на БКП 11 nредсе·
да, ел на М1111истерск11я съвет. Та
ка бе иач ?лото II продължава 114•
татuк...
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димиrьР ПАУНОВСКИ i

Българската комунисrическа 011 впечат11е1111е.
парт11я е от11е11яла 11 отделя 11з Др. Гешкова ни четеше II нс1
к.1юч111-е.Jщо го.1яJ.ю вш1ман11е за разказваше за страната, където
работата сред мпазежта, в това са л11кв11днра1ш каnнтап11ст11те"
•mсло 11 сред. децата, за тяхното помещ1щнте и богаташите, където
комунистическо възпитание. За ·на власт е работническата кла·
неnта през rод111111те на капита· са II трудещите се, страната иа
.111эма и монархо·фашнзма бяха етроящия се социализъм, където
ирзf\РСа.дени детска rpyn11 при управляоаща партия е партията

1• на болшеви.кнте, създадена от geТакива rруп11 бяха организира л11к11я Ле1111н,
нн и в с. Новачене още през Разказва ни за това как жн„
1932 rод. В тях бяха nр11впечен11 веят трудещ11те се 11 техните де·
будещ деца на бед1111 11 nроrреснв ца в СССР. От нея II от наши·
ни род11tел11, ч1111то учители II б.111 те уч11теп11 ние 98 първи път слузкн бяха КО)tунисти ...:. Rато Иван шах».tе ду?ште соцнал11зъм, кому-П. Гешков, Мар1111 П Гешков, 11нзы1, Ленин, Сталин, Дядо БпаСтоян Узунов, ТодОJ) Доков, На· roes, Георги Д11м11тров.ко Коцев, Андреn Доков и др. Наред с това учехме и пееше

Група деца, "ежду конто Цве като: .Братко мой, братко >1ой,
та11 Нейков, Цвета11 Вас1111ев Геш подай ръка за борба"! 11 др.ков, Генчо Мар1111ов Беремск11, Нашият поздрав беше свит юм
Георr11 Тодоров Бе11чов, Тодор рук до главата с твърдо нзrо·
Вас11.1ев Томов {Баrата), д11>111· варяне .Рот фро11т", Така 1111етър Доuев Д11пов (Шапата), Геор поздравявахме нашата ръковод11·
r11 Доцев Вуrов {Г11rо Ваюш) тепка II проrрес11ви11те с11 учите·Лако Стоянов, Петко Лаков. Пет n11. Така се поцравявахме II поко Нв. Ста>1е11ов н ;ip., бяха при >?ежду си.
в.1ече1111 в ед11а от детс<11те rpyi1н На I ,can 1934 rод. на върха
11?11 РМС. По това вре>ее в смо на е.'\11.)- от. топол11те иа rрад11шеТо IНI С'ЬЩеt..lВуваха Ч'tтllри TaКlt· ТО. К'ЪдеТЖС'Ьбltр:tWе С!ЛСКIIЯТва l"РVП.И. добит\к 33 1tзл11за 11а паша,llашата rpyna беше една от беше окачено рве110 знаме. По11аli·деi\ш1те. Не11н ръководител този noвon бяха задържа1111 от6ешс ;ip. Цоца Д. Гешкова. Съ, nо111щията 11якр11 по-възраст11116ира:оtс се ед1ш·дnа пъти ме«ч др}•rзрн. Една L1айска сутр1111 бяно в техния .:J.0)1. Ние 11rрасхме ха заn:ьржани н децата Тодор Вана n.,ощада на топка, на че.111к снпев Томов (Баrата), Димитър
и.111 rо11е111ща, с.,ед което по e;i.1111 Доцев {Шаnат'а), 11 Георr11 до·
.,ва,са в.111з2,х"е у тях, за да бъ uов {Гиrо)/По 11каза1111? на no·

д\
nо-11езабе.111i' ...ю 11 na не

пt\
.11щ11ята rt бнв1 откараше в об

Често 18 съэнаннето ми се явя
ua споме11ът за >tладежк?щ ни жн
вот u rод111111те на монархо·фаш11
cтxirra власт сле.д 1929 roдw1a. ,

Хвър11я11ето на семената на >tna
?ежкото революц11011но двнже1111е
в Ноаачене се почувствува от иеu
и >1онте съученици още в най·
ранната ш1 възраст - в начално
то уч11лнще, б,qаrодареш1е на дру
гарите уч11тет1-комун11ст11 Мар1111
Петков Гешков, Нзко Коц-tв,
Стоян Узу11оа.

Тяхната дейност като ис'l'нискu
?руrари,комуп11с1111 се изразява·
we в разказите им, в песните за
sвобода 11 11зобщо np11 провежда·
нето на уроците. Така 11аnр11мер
задължителните мою1тв11 пред11
1апочва11е на първия учебен чаr
nри тях не се нзпмняааха, а се
пееше nece11 нлн се мн11аваше на

През нощта Митю У•унов и право къы урока. Всичко тоаа дeit
Марин Хаидж11nсю1 разкъсаха по ствуваше с11л110 върху съз11а11ие,
ставените тр11кольорн11 энамtна, ro на ученицнте.
като оставиха да се развява са С nеееита „Смъсайте, народи,
мо червеният цвеят над сграда· робските вер11rи" др. Коцев ярко
те на селото. очертаваше своя мироглед като

Фашистката власт се опитва„ 1?.1ладеж-кому11нст. Същата песен

\ te харесваше много 11а децата иwe мноrо пьт11 да np1 влече мла често искахме да я пеем. Друrадежнте на своя страна, но вина· рят Гешков св11реше с цигулка
r11 срещаше 11аш11я организиран а др. Ст. Узу1юв пламс11110 rово·отпор. реше при уроците си no исторня

Направен беше опит да се ор н др.
rа11изира освен „ Родна защита" Под ръководството на БКП че·
•• младежка скаутска орrаннзацю1 сто ремсистите поставяха на общt'
в учил11щето, но този оn11т беше стаени места черве1ш знамена ' и
провален, nозуиr11, както например .да жн

вее 1 маГ." 11 др. I-111e, уче111щ11те,
пишехме хвърчащи т1стчета и ги
хвърлях?1е в къщите, из учи.rщщtt
то н на други места по време на
нзбор11тс. Това вбесяваше поли·
ца11те, които често преnрсва,ха
у•111л11щето.

)(ому1111сn1ческото

шината, а после в потщейското
управление - Ботевград, където
11м провеждат следствне.

Ние с Цветан Васи11ев II Ген·
чо Беремски бяхме на ексRурзня
във В1щ1111 11 затова не бяхме ОТ·

карани 9аедно с тях. При завръ·
щаието 1111 бяхме предупреде1111
от сестрата на Цоца - Мария
11 от нашите бл11зки, че ще ни ви
кат в полицнята, за да ни nровеждат следствие. Предупредиха 1111,
че ще ни заплашват там, ио ние
трябва да отричаме ас11чко.

С пр11ст11rа11ето 1111 още вечер·
та бяхме предупредени, че ще 1111

водят сутринта в по1111цейското
упра81!е1111е в Ботевград.

Сутр1111та nод охрана на един
от пр11с11уж111щ11те в общината
бяхме закарани пеша в участъ·
ка в Ботевград.

Разпита 1111 провеждаше е:tнн
цивилен II един У111tфор!>tеи по.1111uейскн нача.1н11к. Заплашиха ни,1te трябва 11.а признае?, всичко.защото 11.наче ще нн затворят

ме nporpec11в11a литература. Ор•
1·а1111э11рахые тържестве1111 чеет·
naш1n no слу?1ай rодиш1111ю1те от
r11белта 11а Ботев. Левски II дру·
ГII.

Вс11•1к11 11'аканцс111 прекарвахме
в ce.no. Още преди да 1111 разпус·
нат аз nодб11рвх пнесн, разпре·
дспях рол11те II при прнстнrане·
то си в село за 11оооrод11шна ва
канш1я. за пролетна вака11цс1я
{тоrава 11а,р11ча11а ве.щкденскя),
лятната ваканц11я, подготвяхме
по 1·2 nc1ec11. Всяка вечер репе•
тнрахме. без да жа11им време и
с11л11. При това nодб11рах11е no•
вече n11еси за 11ашеrо героично
?1и11апо. Наред с това разисквах
ме по поп11т11ческ11 въпрос11, по
положе1111ето 11 по събитията. Съ·
б11рахме nомощ11 11 храна за nap•
тнзаннте. Изп11захме на среш11 с
тях.

Парт11эан11те 1111 съветваха да
провеждаме пол11т11ческа работа
сред селяните. Н11е уверявах>?е
селя111пе, че Герма11ня we загуби
война ra че Съветският съюз н
11еrовата ap\lllЯ са неПОбедlШII,
Съветвахме r11 да укриват хра•
шtте н да 11е дават н11що, защото
BCIIЧKO OTIIBЗ эа 11емц11те.

Ние бях•1е увере1111 твърдо
победата на Съветския съюз, в
де.,ото на COUJIЭЛIIЗMa 11 KOJ.IYIJII]
ма, дор11 11 тогава. коrато Htil"
шrте бяха по,1 стените на Моск·
оа и в Сталннrрц. На тази уве
реност 1111 възпитаваха ПяРТlfЯ·
та II PMCI

ЦВЕТАН НЕЯКОВ



БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА
Младежта в Новачене даде

всичко за победата над кърва-
ввя фашизъм. lfсторм•т, 11а м?а
дежта е история на нейната ге-
ро11чн? борба под ръководството
11а БКП.

В мн11алото Сlуржоазu•та съз-
давеше много млодежк11 ЩJraюt·
зацнн, но те не вирееха. Дъаёо-
ки кореня пусна само РМС,
който отсто•ваwе на всички Cly·

р11 и ръководеше младежк11те
борби.

В Рме членуваше нвй-прегре
сявната, наА-борчсската част на
r?ладежта. В Новачене младежи-
те бяха за пример в своята все·
странна дейност, Те се учеха от
богатия опит на nенннскиR ком
сомоп. Работеха всеотдаАно под
ръководството и близките rрнжh
на БКП. Затова РМе имаше ro
лямо влияние н СН)1ПОТНН сред
цяпата а?падеж в селото. От 15

души учредители а крак на 1928
година до 1932 rод. РМС яарас-
на на 78 души.

В член 2 от устава на РМе
бе казано: РМе има за цеп да
орrаннзнра трудовата млацеж -
работници, селяни, аанаягчнн,
учащн се н да защитава техни
те интереси.

ТоА съумя да нзпъани тая за
АВЧ8,

епеА като през 1928 година се

сложнха основите на РМС в Но
вачене, Иван Ханджийски обра-
зува марксическ11 кръжок с де-
воАкнте Гена Гупанкювска, До-
11а r. Ра11улова, Невена Яковска
и Цоца Гешкова. е тях се съв
даде н женска rpyna при РМС.
Групата имаше рецовен орrанн
вацнонен живот отделно от ком-
11етата до слнвапето в еана ор-
ганизация.

По.,нцнята не разрешаваше сь
брания 11а РМС, 110 ние r11 про-
веждахме тадно, като нвпеввувах
ме къщите на Антон Антонов,
Ива11 Матин, Иван Стаменов,
Цонв Томова, 110 наА-много 11з-
полвувахме тлъките и седекю1те.

Ремсистките н ремсистите бяха
като брат• н сестри. Това ивдяг
11а авторитета на РМС „ не само
пред младежта, 110 11 пред въз-
растните. Деоойкнтс за кратко
време от 4 станаха 12. Всички рв
ботеха неуморно, 11е жалеха труд
и сили, нито пък средства, които
Cl•xa тъil оскъднн. Ходехме да ко
паем н жънем за пари, конто
давахме за фонд ,,Трудов печат"
и помощ на политзатворниците.
С тавн цел ходехме на жътва
н в Лнтаково, въпреки че бяхме
отрупани с орrаннзационна рабо
та, тьА като нашето ръководство
на Рме беше и окопнАско.

През 1931-32 rод. а „Младеж

ха трибуна" излезе статия към
членовете нп РМе да заработят
с децата за явграждане в тях ко
муннстически дух. В Невачеие
n ьрвн образувахме 4 дегски rpy
пи. Отговорници б•ха /\\ария
Геwкооа, Радка Докова, Гена
Христова II Цоца Гешкова. През
1932 г, излезе ,,Детски глас", кой
то се получаваше от ияко« де·
11а1 а 11а друrн се даваше на р1о·
ка.

Наред с иэгражданетс на дете
ки групи, ние изгражпахме 11 З
женски кръжока с 25 девод:км.
от които черпехме чпе1скt1 ва
P/\IC. В моя кръжок имаше 9
дсвойкн - Стана П. Гешкова,
Еаена Коцева, Пе11а II Мина Jla
wова II др. Отговорнички за дру
гите два кръжока бяха Радка До
кова II До11а Георгиева, За рабо
тага на кръжоците се използува
ха седенките 1t тлъките, а през
пятото на открито, В тях се
равгяежцаше псложението на сво
бод11нте съветски жени н положt
ннето на жените о капигалисти-
ческия свят. Получавахме вестник
"Работю,чка", който продавахме
на ръка, If имахме 12 абонатки.

Така броят 11а ремснсппв ста
11а общо 89 11yw11. Беше невъз-
можно вече да се събираме 11а

едно място, затова решихме ва
се раэпеаим 11а две с граница

река Рударкв. Р ьксвсдствоте бе
we едно, •аАачнте eAJIN. Palloтa
та на P,.KOIOACTIOTO te' ус.10•·
ни доста, но Тj)•Cl1awe Аа се тьр
сят начини за укр.м1аt1с на рабо
тата в РМС, поиеже l!•хие noAy
чнлн nредуnреж.11.енне от О«р-.ж
ння комитет, че ПОЛНЦК'8Та има
сведения н •• кае. Пре.11.у11р<'.11.е11и
бАхме да се t1a:s"и от проаа.n на.
оргаинвацнятв,

Мноrо другари н Аруrаркн м11

наха през no.nt1цeйcк•re арест-и
и инквнзицнк, но здра11IJ1Т кому
нистически АУХ 11а чаеневете нв
РМС не nозво?н 11роа1., • opra
пнэацняга.

На 8 март 1935 roAMlla сеаото
осъмна с мноrоброАнн чер1ени
знамена. Пол?щната арестува Ма
р1111 Ха1111.жнАскн, Мнтu Узунов н
Нако Драrоее, който беше ока-
ч1111. внаме на наА-ансоката тепе-
ла, та беше нужво nопнцката
да стреля, .i nocnt .11.а отрtже.
аърха на тополата, за .t.a ct 11pt
махне 3на11ето.

Въпреки беsчовеч11н• бон арес·
туааннте друrарн нищо не призна
ха. Уснлмата на nо.,и11111та оста
наха безре.зултат1111.

Провал не се по.,учн н това е
11ай-характерно ,а 11аwата орrа-
1111зацня. Борбата про111w1жаааwе.

ЦОЦА Д, 1·EWKODA

УЧРЕДИТЕЛИ НА РМС
НОВАЧЕНЕ СОФИИСКО

11ВААЕЖКОТО &РИfААИРСКО АВИЖЕИИЕ
Изминаха два;?есе1' rод111111 от

създаванета 11а бриrад11рското
дв11же1111е в нашата страна. Ро·
д1111ата ,1маше нужда от заводи,
язовири, же.,езопътuн ш1ю111, ху
бави шосета. Повикът на Пар-
тията II апелът на вожда на на
шэта с1'раиа rеорrн Д11?111тров
за дост11rаие на кап11талнст11ческо
то производство за къс период
срещна rоля111 отзвук в наро.?.на
та младеж. Х11пяд11 м.1адежн II де
воnю1, об„1ече1111 в сюrята брнrа4
д?1рска у1шформа, взеха в своите
ръце к11рк11 и лопати 11 за11очна
ха работа с жар II е11тус11азъм.

Започна построяването на
ж п възел Пер1111к - Волуяк.
..,омяха се ка11ар11те, за да се по
строи Хаинбоазкчят проход, из-
граждаше се язоонр .Копр1111ка",
ТЕЦ .Надежда• 11 др. национал
1111 обекти. От сутр11н до вечер
ехтяха спавн1rrе бр1?rаднрск11 пес
1111. Това бяха дни 11а упорит
труд, на задружен м.1адежк11 ж11

вот. 11а nъ.111оuеиио изживяна
)1,1адост.

Наред с 11зrраждането на 11а·
цно,1али11те обект11 се създад0ха
н ок0-1ийск11. като тоя за коре.к
цията на р. Бебреш в бившата
Ботевrрадска окод11я.
. В бригадата взеха участ11е мла
деж11 от цялата око,1ня. Не оста
наха назад младежите от Но
начене. Те взеха .участие в под
rотовителната смяна. която н?а
we за задача да пqдготв11 бр11·
rад11рскин лаrер. Пopani1 лошото
време ус.-1овията бяха трудни, но
вс11чю1 рабоТ;!ХЗ самоотвержено.

С.1ед това бяха орrаи11з11ра1111
тр11 смени по 200 души. Във вся
ка смяна имаше младежи от Но·
зачене. като Т1шка Стаменова,
Г1111а Мар1111ова, А11дреn Василев,
Ценка КоАчовска, Bac11J1 Тодоров
Томов, Мар11я Томова, Петър
l'lордаиов II ми. др., конто да·
доха своя младежки е11тусназы1
за кор11r11раие коритото на р.

Бебреw. Отшша .,я.ото 11а 1948
rод11иа. Още не бе заr.,ъхнало
ехото от бр11rи..1.11рсю-1те песин 11

започна подготовката зл с:неннте
през лятото 11а 1949 r. В една от
11ац11011а.аш1те бр11rа,;н1 11а ТЕЦ
„Надеж:?а" е брнrаднрка Мария
Васи.аео? То?юаа. Наред със cro
тиците младсж11 от цялата стра
на през втора с?tл11а тя .'lаваше
своя труд, доброво.1е11, са ,.1оот·
вержен за по бързото 11згражда
не на топ.1ое.1ектрн11сската цен-
тра.,а. На 2. \'!. 1949 rоди11а
сутринта rовор11те.1ят по ра.1,иото
съобщава страшната вест - 110

чнна вождът нз }(о,1у?шстическа
та партия, учителят 11 .1юби?1е-
L\ЪТ 11а с.1ав1111те бр11rад11р11
['eoprll ДIIШITJ)09.

Каква страшна загуба 11е сз,10
за нашия наро.1, 110 11 за ця.,ото
меж..1.у11ародно ко?1у1шст1111еско
движе1111е!

Дни 11 11ощ11 се 1111жат вървол11
ци: от, хора, за да се пок.1011яr

npt.J. с?ркофаrа с '1'1\ЛОТо на Г.
Д'1011прозl А кoraro доi\Ае пое
ЛOДIIIIЯT npoЩBJltll ден ,... 11,SO·

Ща,д „9 ССПТ\!118\)11"• IЩ)ед С ?11·

ляд11те Aownн да отдадат пое·
пе.111а nO'IIIT бяха 11 младежите
в ок?111 барети, 11а &CllttO r. дн
?111тров та111 .вярваше, че ще до·
вършат с чест Эаао'l!Н&ТОТО дело!
И младежите }'Cl'OIIXa 11а .11,ума,,
та сн. Те C'Г\IOIIXD смело, ynop11·
то. с чест 11 .11ooroii11C1g10.

Бр11rа;111рското дв.ижеп11е е с.1а
внз с.трашzца от мпа!lежкото J,;o

11унаст11ческо дв11жеи11е у нас.
\-IS1кoraw1111тe мла.1еж11 бр11rад1<р11
с (1ест rопорят. когато мн11ав.1т
крзй ЯЗОВ11р 11:JI( Жll ЛИIIИЯ. ХУ·

бав път 11.111 електроцентра,,аl С
rор.1ост те sазозт: ..И аэ дадох
овоя тру;,. за 11еrовото 11зrра>1;·
.:?ане!"

Мария ТОМОВА

Георrн ГАНЧЕВ

h\APIIH l"АСАШКИ

1ЕОРГ1! ХАНДЖИRСКИ
Поч11на.'1
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СПОМЕНИ от ПРЕДИ 36 rодиuи
През 1932 rоднна в ед11н апрн,,

CKII дell се nрОВ<!де pai\01111a КОИ·

ференц11я на РМС в землнщето
на с. Новачене.

Коифере11ц11ята 6е св11кана по
nовод снемане решения на ок-
ръжния ком11тет на РМС. Нз съ·
щата присъствуваха друrари от
Ботевград, Скраве11а, Новачене,
Л11таково, Ра,wково. Радотн11а
и Гуркова. Това бяха селищата,
конто обхващаше раi\0111шят ком11
тет с це11тър Новаче11е.

Доклад нэнесе др. Mnp1111 То·
доров Ханджийски, който бе де
леrат на окръжната конференция.
В доклада се засеr11а историята
11а работническото движение 11

РМС, нзrражда11ето на ремсов11те

орrаm1защ111 в село и други орга
1111зац11он1111 въпроси. По доК.11ада
се 11зказвха не малък брой дру·
rap11 н се зададоха въпроси, на
конта бе отговорено своевреме,1
нn.

След окончателното nр11върwва
11е 11а деловата работа бе орrз1111
з11рз11 друrарсю1 обед II дружес·
ю1 веселия. На края направ11х?1е
обща сиимка.

Всичко преми11а при rопяма
задушевност и 10 мен останаха та
юmа спомени. конто II до д11ес
11е забравям.

Като се върнахме no селата сн
предстоеше 1111 не малка н отrо
вориа работа сред младеж11те 11

девоnкнте и 11аR·в.ече да rи прн

влнчаме в РМС. Вс11чко се 11з·

вършваше таi,но и предпазливо,
скрито от орrаш1те на тоrаваш·
ната маст. РМС по това време
живееше полулега,,но 11 ня??а·
ше завере>! устав. Ако някой дру
rap попаднеше в ръцете на по·
.,1щ11ята той 61ша<1.11е бит, 11зте·
зава11, дор11 хвър.1е11 в затвора.

Въпрек11 преспедван11ята рабо·
тата на РМС 11е стихваше. Тър
сехме разл11ч1111 фор,111. като мла
дежката кооперативна група,
курс за 11зучава11е Ila ,1ежду11зрод
1111я ез11к .Есперанто" 11 дР. Рззу
чав?хме пиес11, конто сое1ед добра
nодrотовка 11зиасях,1е пред 11асс
пе11ието. Такива пиеси бяха
,.Пожар", ,.Ман11ра" 11 др. Вече·

ОкопнАска ко11ференц1ш 11а РМе

J)IIHKll're IIH бяха MIIOГO .11обре по
сеща.вак11 не coo.to от м.?1адежнте,
но 11 от възрастннте. Съw11те 11з

насяхме н в„ друrн ce..,иwn в на·
шия район.

Пр11 подготовката Ila дадена
пиеса. по време на р?пе1'Нц1111те
се възползувахме II провеждах·
)le краткн събра1н1я, 11а конто
раэr.,еждахме орrанн:ншношш и

друn1 въпроси.
Освен таз11 ни дей11осr ние 11е

11зпускахuе 11нто ецнн 11аш 110

забележнтеле11 праз11нк, като
1 маn, 8 •1арт, 7 иое11.вр11 11 др.,
11а коl\то да не 11роведе11 11якое
мероприятие. С ?ова 11овд11rахме
духа на рем?н.с11rrе 11 111 иaw11re
съм11шлеииu.и.

Пр11 такива ус.,овн? работеше
РМС през 1932-1934 ro;i:. 11 есе
пак в орrа1111зац11яrа ч.1енуваха
11овече от 30 м.1аденш II дellORKH- най·будните ·

11 аатор11те,,,ще
пред иасепе1111ето. Ние бяхме
с.1едва1111 от голям брой младеж11
11 девоi'nщ 11еоб?ова11ат11 " opra1111
33ЦIIЯТ3 118 РМС. Малко ПО·К'ЪС
110 ат същ11те бяха 11рнет11 ro.,я>i
6poi\ и орrаннзаtшята 1111 до611
"асов характер.

ДИМИТЪР ДИЛОВ ВУТОВ
(Ружата)

ПЛАМЕНЕН КОМУНКСТНЧЕСКН
ПОЗДРАВ НА УЧРЕДНТЕJIНТЕ,

, ЧЛЕНОВЕТЕ И С'ЬМНWЛЕННЦНТЕ
НА НОВАЧЕНСКАТА 0РfдНН3д•
ЦИЯ НА СЛАIНИI PAliOTHHЧEC
КИ МЛАДЕЖКИ С'ЬIОЭ - PMCI

МЛАДЕЖИ И ДЕВ0111КИ - ЧЛЕ·
нове и съмишленици НА ди
МИТРОВСКИЯ КОМУН11СТИЧЕСК11
МЛАДЕЖКИ С'ЬIОЭI YЧITI СЕ
ОТ ЖИВОТА И &OPliИTE НА IA·
ШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ 1
КОМСОМОЛА И PMCI

СТОЯН J1AKOB томо доков

,IIAPИ Н ХАНДЖИRеКИ

ТОДОР ТОМОВ
Убит от вражеска ръка

RОРДАН ДОКОВ

ПЕТЪР ДАКОВ ТОДОР БЕРЕМеКН
,\\ИКО 11 ЕНЧ ЕВ

Поч11на.'1

РМС И ДРУГИТЕ МЛАДЕЖКИ

ОРГАНИЭАЦИИ В НОВАЧЕНЕ
Ре11соввта орга11изац11я в Нова

чене се основа, u края Ila 1928
rодкно като .11егално прояв.1ан.11е
на Ко,100•10.,а. който бе забранен
заедно с комунист11ческата nari·
TIIЯ, по 308'0113 33 заШilТа 113' д'ЬР
жавата през 1924 rод1111а.

c,.,t.1 деnетнайсето:.1аtiсю1я ????1

вия тогава се явнхз. uъзд:ърж?·
те,1иото друж?ст-во. ?1.1з:tежк11те
кооператюши rpy1111 н ,,.,адсжкн
re rpynн КЪ'\t: •111та:111щето.

С.1е.1 обw11рна nодrоrв,пе.1110
работа, през 1937 rод1111а 11а об
що )lда,,еж?о t"Ьбра1111е, санкано
n уч11л11щето. на което беше 11,
.,..,.,... ""'v""" ,(1 itnnn11n?тi11нinтn

ството на коопсраr11в11ата rpy-
nu бяха 11.1е11овt на 11е.,еrа.1ннн
Р,\\С.

Същеаре"е11110 ръsоводстnото
на ко?1со,10.1а II ремс?, uзе,1ахз
111ерк11 да акт11n11з11рат 11 ,,асоuн
эират )1,1з.:1ежкоrо въздъ?жа1t-.1
110 дружество 11 ".,адежката rpy
n„ nnн 11нт;1.,11111Ртн C'J,,R\ltЧ•тlfaT:I

иanirrxн, они)lате.1110 се рноб.,и
чаааU1е 6уржоаз11няr строА като
носител на т.е:з11 пороци, и:?иася
ха се аечерннки с nporpecн,1111
пиеси, разв11оаwе се художест11е
Ila са,1одейност, в която преоО,1•
ааавха песн11. J.ек.1а.?а1ш11 11 .1РУ
rи. от стихоо?те н? Ботев и ж и
nотэ на Леsскн.

Чрез ?1.1.t.:1.ежката група К'Ь)t чн
r,.шщ?тu. се nод611раше ло;?.хо
дnща, проrреснsн• .111тера rурз.
която закупваше читалището н
кооперотюшата rpyna и която re
11репоръ11ваше на ?1.1а•J.t'ЖНте .1.1

бъде четена ?1олентка110 н.1к нн·
д11анд) а.11ю. През 1938 гu;1.1111а,
коrзто бяха укрепна.1н 11 .'<ua11a·
..,.1 эдрав11 ?оренв <'.pe.il ,t.nадеж-
та .,.,.._.ш • м:1rо1и1 nnrанн?ашrн. от

t- той. жнв е11...Тих. бя.1 Дуна.в1r
н друr11 рево.1юционни nec1111. а
мъжете и ж?ннте от се.1ото бяха
из:?tз:111 .:ia r.1eIJ.ar JI прн.зетствувJ
х? тазif м.1адежка :.tанифестаuвя.

С.,ед като "а1111фоста11тнте обн
ко.'1иха у.11щнте н8 седотv II се
отчете ?·олечнят tфeJiт, ръково.1.
СТ80ТО pP1Jl11 ,1а111tфе(.'1'ЗUНЯТЭ .з.а

nрод.Ъ11Ж11 с ?tузнката н пестпе
на чук,1ата над се..1ото. Тогава
по.1ина11тt" от ?1ео 1111я ло.111цейскн
;·часп,к ct: 11зк;1t11tла н;? чук.1:на
11 нооравнха оn11т д.s разп·ряr
1.1а11ифе?та1шн1 .t, като :н1п.1uш11-
Хd, че ш? ilрестувет оо.:?.а1ште 11а

товJ тържепuu. Те ареrтува\..?
Лt"Т ду11111. JIO не ycttЯ\a .'13 PD:J·

тур• r ,1а1111фестац11ята. кояrо
01JОЗ.Ъ.1Ж11 11 338ЪJJIUII С uбиuив.1

м.,а.:tежн бя'Ха о<'во6оден11. 110

110.111uнята и в.,астнте рззбрз-
ха, ко11ко с11.,но t.' 1т11я1111еrо н;1

ко,1со110.11u II речса сред ноnа-
ченскат-а _\1.13.П.t'ifi Те нзсочнха
8Hll;\13HHttO CJI K'Ь'II тези ).t:)CODII
ч11:1дежю1 орrзн?1з;,ш!н II дебне-
ха всяко тяхно .:?.еl1(.-тв11е. Въпре
Кit това. ,1.1.1деж101те ?1эсоuн np
1·а1111заш1и н особено \1.1а.1ежка·
ra кооперз r).нша rpyna разn11ха
много по.1ез11э. рзбота .1а uбе111-
11?1ше II с11.1оrявап? на \1.1J;tежта
око.10 ко?1со,10.1н 11 pt'1C'a 11 я
11редnаэ11.,а or ошпнrt ни фашнст
кото 11pau11тt:.11cтuo .1а 11оп:ц11с
no.1. ф3ШНСТКО U.111ЯIJ11t:

Тз:щ .1t:i\1iorт r1ро.1ъ.11кн·

?
обя

енвансто на Вторзта cu товна
uuйна, коЯJQ постзо11 11ре..1 11зµ·

l?ПК? ?(Ш?i
ПОЧИНАЛ

ПОЧИНАЛ
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Нв 9-n, септември 1944 год, на· конто бързаха да се кичат с чер
w11я народ под ръководството на вени .1е11"1'11.

Въагврската комуи11ст11ческа nap· В клуба кипеше оживена дей-
тия, сплотен под знамето на Ore пост. Водехме разисквания по раз
чесN1еи11я фронт, с братската по п11чн11 въпроси. Подготвяхяе пие

__,.мощ на великия Съветски съюз си. Разучавахме партнвански, съ ...? 11 неговата непобедима Червена ветскн II други песни,
армия смъкна омраэната фашист- С оръжие в ръка активните рем
У.а власт и народът стана господар снети носехме дежурство и 6.].ЯХ

на своите съдбвнн, ме заедно с партийните членове
Леветосептемврнi'lското в ьо- 33 защита на народната власт,

ръжено ангнфашнстко въстание Тъй като войната с фвшистха
изигра ролята на соцналистичес- Германия продължаваше партия·
ка революция в Българин. та 11 народното правителство ре-

М.11адежнте, конто в годините шиха нашия народ да ладе своя
на въоръжената борба по призн скромен принос: за окончателния
ва н под ръководството 11а nap· разгром на фашизма.
гнята н Р1'1.С взеха активно уча Лозунгът беше: ,,Всичко за
стие а съпротнвигелнсто движе- фронта! Всичко за победата!"
ние, като се вхлючваха в парти- Ремсистите в село бяхме пла-
аанскнrе чети, отреди ,r бригади, ме11н11 агитатори 11а партийната
бяха иапрвшени в аатаориге, по полншка. Редом с партията ние
анцейските участъци и концен- активно участвувахме в разясни·
трационните лагери, бяха ятаци тепнатв работа сред селяните. за
и помагачи 11а партизаните, включ убеждаването ,нм в необходииосг-
ваха се с готовност ,1 вдъхнове„ та от участието на нашата страна
ние в борбата за укрепването 11;1 във войната, за да натрием позор
ивроднодеиократичнага власт, за ното петно, лепнато 1111 от мо-
всестранния възход на Родината. нархофацшстите. Заедно с комуни

Пътят не беше лек. Той беше стиге и друnrте представители на
осеян с много трудности, лишения Отечествения фронт ние ходехме
fl несесди, резултат от тежкото от нъща в къша, от семейство в
нас...аедство, оставено ни от ёуржо семейство - агитирахме, разясня
ввиятв. Необходими бяха огром- вахме, убеждавахме, събирахме
ни морални и фнэнчески сили, го храна, пари ,r други подаръци за
ц1<0 напрежение от страна 11а фронта. Оргвнизирахме тържест-
трудеµште се в това число н ti? вено изпращане на замннаващиге
-...,адежта за да се изведе стра- за фронта!
пата 01' икономическата разру?а На сцената се появиха геме гов-
11 вековна изостаналост. • • uн, които се стремяха към обе.n.н„

Партията, която десетилетия на неиие на реакционните е.11сме11r11.
ред бе водила величави класови за аа изолират партията ·

н ва
бНТ1{И срещу капитализма и мо- реставрират буржоазната власт.
нархо-фашнэма, отново поведе на Те се обявиха против Отечестве
рода на борба за укрепване на· tiara война, против Народната ми
родно-деиокрагичната маст, но лицня II Народния съд.
еакствено спасителния път - в село геметовци също имаха
n;:fJt на соцнаансгическото строи макар н малко, свои последсвате
геаство. ..111. Имаше 11 няколко младежи.

В крак с мислнте. чувствата 11 Н11е ги разобличавахме 11 водехме
въжделеиията на народа и м,113„ борба за спло.тяоане на здравите
дежта живееше II твореше ? и.,а сили - за иэграждане и укреп-
дежта 11 РМС в с. Новачене. ване единството 11а ОФ, в това

Непосредсгаено след народната число и за ?iJ)адежкото единстао.
победа, по указание и под ръко Ремсистите 11 младежите взеха
аодстеото на партийната органи„ много дейно

·

участ11е.? 'В изборите
,ацяя ,в село, активните ремсисти за Народно събрание - 1945 гол.
er преди 9-ти септември 1944 гол. ьг, ноември, в референдума за пре
изградиха „'Iеrалиото ремсово дру иахване на монархията н създа-
жество. За председател бе 113бра11 ване из народна репуёликв ..
Цветан Нейков, а за секретар То 1946 г., както н в юбор11те ,за Ве
дор Вааrлев То,?ов. На акт11в11а лнко народно събрание. Разобл11·
ре)1оова деrшост се включиха н чавахме противонародната no·
Георги Тодоров Бенчев. който знция, 11ре.1атепството на т1ко.1а
през 1946 rод. стана nредседате.,. !1етковци н косталуJ1чевци, кон·
Петър Стоев, Д11мнтър Давндов, то искаха от,1аrане на 11зборнт?
Георпr Ве11чев (Гонката), Гена II nровеж,;?а11ето ю, ,.под контро.,
Васи.,,ева Бр1,11,1ева, Plop;ta11 дн„ нз nе.111кнте държави··.
rе.,ов С1ш11дов - вс11чк11 ремсн През я11уар11 1945 rод. се про
стн от преди 9. IX. 1944 год., как везе подп11ска за выреше11 11аро
то II много друrн м.,амжн. Съе ден зае,? на свободата. Uс.,та бе
съ;?еiiствнето иа партнiшата opra· ше да се преодо.,ее инфлацнята
юtзацня на младежвrе беше пре· и обезценяването на лев(t, да се
доставен к.?уб, в кoi\ro провеж· 0011rурят 11еобход11мите парнчrш
;?а,:ме эаседан11я. съвещания, съ· средства за у?nеш,юто завършва·
брания. не на Отечествената война.

В първ11те седмнrщ II мессшr Представ11тел11 на РМС бяха
ние провеждахме почти ежесед· включе11и във всички rру,ш по#
,оrчно no ед.но, а понякога II no п?:овеждане на подписката. Н11е

11вс събрання. Желанието на м,1а аrнтнрахме II убеждавахме нашн·
п.ежите за вJ111эането им в РМС те съселяни да дадат от осиъд
беше много голямо. Ние обачг 1щте си спестявания колкото се
проявявахме класов подход и 11? може повече. като разяснявахме
допускахме да бъдат приемани uелта 11а заема. Подписката беше
аснчкн желаещи, тъА като между проведе11а успеш110. Скромен 11р·1

?ах имаше бивши бранниuн II др., нос дадоха н ремо11стите.

През пролетта н .1ятото на
1945 rод. 1111е орга1шэнрах)>!е бри·
rадн за лрибнране на ,реколтата,
като подпомагахме семействата
на ззгн11ат1те в борбата против
каnнталнэ??а II фашиз.ма - б.11иэ
ките 11а Иван Д. Гешков, Радка
Докова, Фнлrш Кръстев II Мето·
д11 Лirro11ou. Помаf'а:01е на родн
те.1ште на воiш11ц11те заминали 11а

фронта. С развято •1еf>вено знаме,
с парт,нзански ?1аршО"Ве 11 пес1111
1111е се отправях.ме за полето, ко
пгехме, косехме, жънехме, лластех
ме 11 пр. МJ1адеж1,те се отзовава
ха масово 11а пов11ка на РМС
за орrа1111з11ра11ето 11а брнгащrте.

Непосредстве1ю след 9. IX.
1944 rод. първ11те месецн н rоди
1111 се орrан11з11раха м11оrо събра
ш1я 11 мнтинrн. lia 11с11чк11 тях rn
вореше " пре;?ставнтм 11а м.,адеж
та, на РМС.

Пар11нi1ните оратор11 - акт11вни
у11аст111щн в съпротивата, Jta ми
тннгите бяха носени на ръце от
младежта. Често пътп 1-1 1111е рем
сов11те предстаn11тел11 бяхме 1юс?
нн на ръце О'Г нащ11те другари.

Заедно с партийната орга1шза·
rщя, Отечествения фро11т 11 Друж
бата, както н тези от околията
1111е у11аствувахме м:зсоnо в opra
низ11раннте ?1итJ111n1 .на лобните
места на загниа'пите в съпропша, а номун11стн II ремсисти.

Когато започна двнжсннето 11а

трудооо-кул?ур1111тс бр11rад11, opra
ннзирани от града в t1омощ на се
?11ото, 1111с също бя:<:?.tе о челн111е
редици шt; това дв11жен11е. Opra
1шзн·рахме ентус11аз11рано посре
ща11е II изпращане на 7ез1t бр1t·
гз.а.н, 11 зовяхме селяните да дон?
сат каквото ,?:н.1ат эз ре11011т, за
ушн.ване, за изкърпване, за )tедн
щшскй преrле.д.11; да участвуват
в м11т11нr11те1 да слушат литератур
но·>.tузнкапннтс riporpa?111. Ние от
сnоя страна също у11астnувахме
С IIЯKOII JIO?!epa. ПОД.ГОТ'Вен11 от
м.1адtж11те ре.,tсис1и.

Така стъпка no сrьпка нне pe\f
с11С1'1tте давахме своя принос з..1
укрепването 11а народноде„окра·
TtftШaTa в.,аст - В.13СТТ3 ,tia ДIIK
7атурата на пролетариата, за за-
здравящшето на работш111еско·
се.1ск11я съюз. за възстановяnа11е
ва разрушеното народно стопансr
no. а след това з:t 11зграЖ..1а11ето
на ТКЗС, в строителството на со
ЦllaЛIIЗ:\f.J.

Цв. НЕАКОВ

Спеа априлския атентат·1925 r.
През 1925 rодн11а на коwуж1ст11

чеса<ото •J1,ВJ1же11ие у иа.: бе rшre
ce1r извънредно тежъ1< удар. Ло
л1щеi«:к.н II фашистки баид11 u11л
нееха навред по родната земя.
Арести и ;rобонща. Разстрмва-
ашя. Укр,rоане на хора 18 rop!Lт.,,
БяГС11110 " чужбина. Безследни 11з
чезван11я. Иэrаряие .ra жнвн
хора.

11Клаха варода, както и тур,ши
не го е кл,м!" (Антон Страш11·
шrров.)

Орrаннзацюrте на БКП и
ВКМС бяха .почти 11апъ1rnо раз
строени.

Ботеоrрадска (Орханнйока) око
лня не оста11аше назад. Тя бе на
едно от най-nрединте места. 45
души, най·достой1ште с1111ове -
·ЛУХQВННЯТ елит )la ОКОЛ11ЯТ3, бяха
зверск11 11зб11т11. Други 11збяrаха в
емиграция. Трети бяха натикана
в затворите. Четвърти, 11ревър11а·
тн в 6еэж11э1нши трупове от же·
сток nобой и ннквнзнцни - за·
хвърлени по уJ11щите н плаща,..
д1,те.

Пияни сrоворнстки копон сно·
nат ,нз селата. К.alf'O д,ресиранн
потщейскн кучета слухтят. Трима
дуuщ 11е могат да се съберат зае·
дно II да разговарят макар я за
наiн1еою111и неща. Доносът и к,,е
ветата пълзят II пъп?1ят като вам
п11рн. Влнзат в доороветс. Над1111-
чат по прозорuнте. Дебнат. Въо·
ръжени нзвергн нахлуват нощно
време в дО)>!ОВете, убиват.

Ед1111 нов кързж11 ос.?rан се па
1:ъоа да ,нзкръстоса окол;1ята с
жива телс11а ,-,режа. Надуд.i11111а·
во сн въобразява, че 11с ще до·
пусне "н11то птична да прехврък
не. нито пътннк дэ за?ръкне·· n
кнтJ1ата Ботевгра..з.ска котпошша.

И в тооа зловещо вр?ме с1<ър·
тен ужас обхвзща nа.?ачитс. И на
яое, н на еьн! ПремннаJ,и през
въпчите ямн на врага в Новачене
пр11ст11rат праrен11uи 11а Парт11я
та. Пре/rесена 111 достарена е паро
латn - директива: liикакво у1111
ние! Възстановявюiте dрrаш1защ1н
те! Затягайте р?днц11те! Множете
,·11. ще дойда r 110011 б11тю1 !

11 започнахме. А още не бя."tа
нзгасна.'111 nожар?пе! Още мири#
шеше на жнво накълцано човеш
ко !-1ecol J·J11c з.а,ючнахме. Бъзета
новнх,1е орган11зац11ята на БКП в
l-loвa11e11e. Изградихме 1100 райо·
Be.JI комите,т. Партиен център на
околията стана 1-lовачене. И така,
11ак до победата I

Възстановнхме II орrа11нзащ1яrа
на БКМС (комсомола). В Ботев·
гра.з. се .възстановиха ученнчеоски
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l(ъм 11аселе111fето на Ботевград·
ско. Новоселско, Локорско н Пир

допско...
Бълrарнl... .
Трудещи се се.1пн11 11 селя11ю1!
Еваку11ран11 rражда11н от София!
Уч11тел11 н уч1пе..1кн!
Братя!
Учащи се мnаАеж11!
В11е копнеете за повече зна1111я

11 DЪЭХО..l, n живота, 110 мрако-
бесните управн11u11 затварят з:?
nae учн.шщата II у1111верс11тет11те
и нскзт .1а вн превърнат в пушеч

1ю месо за чуж;?н н1перес11.
Младежи f Вдигнете се с оръ·

жне II участвайте в борбата на
страната tta доблест1ште nатрио·
ти. за спасяването на Родината.
На вас nрннэдлежн бъзещето, от
вас зав11сн какво ще бъде то.

Or комитета 11а ОФ
Смърт rra фашизма! Свобода на

народа!
Ангел Гешков, Георги Павлов

12 февруари 1944 r.
Стара планина.
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Сnомеки от м. п. rеwков
ра3Казва. За комущ1ст11те .в зэт
вора. за несгодите е заtтIЮрнн·
ч,еок11я жввот. за nросвет!1ата ра
бота Jf борбите на зат.nорющнте.

Вс11чк?1 слушам? със зяпиала ус
та. Накрая се задаnат nъпрос11.
За познати н непознати. но изве
ст111t друrарн. Беседчикп отrова·
ря изчерnателио. И всички сме до
волни. Знаем вече пове'lе от мa.ri
кото, ноето се изнася рядко във
ьестииците.

1-Iаскоро Стоян зашша отново
за Самоков, за да продължн II за
върши прекъснатия за 11cro от фа
шиспtте последен клас на п1мна
зията. Останалите учешщи вече

Смо.пско По-къс110 тoir бе алrшr редовно от11ваха а Ботевград. Но
стнра11 1; също освободен. Отдава а 11еде.1е11 ден 11л11 ?ЪI! ва1<анц11я
се отново на младежка комуни· вснчкн си идваха в село. Свърэ·
ст11t1есна работа. Създава първа... naxa се с организацията. Разменя
та орrа1111заш1я 11а РМС в родно ха ннсл11. Съобщаваха нов111111.

то ,11 се.10. Не с.1ед дълrо пада Средище на тия срещи н разrово
rrростре.,ян о 11_s,раве11 бой с фаш11 ри по това време бе домът на
стк3та по.11щ1,я. С,трацджата. По-късно стана II па

В се.,о бяха 11 ,r.,адите KO\IY· шето училище! А II беседата на
1111ст11 Тодор Доков II Нако Ко· С1'0ян за полнтзатвор111щ11те ста11а
нев. въз,1нтающн 11а комсо?tолска за нас предмет на разговор no се·
,та организация о гимназията. Тук денкнте. През цялата энмаl
са II друr11 •?ленове н съ,111ш.,е11и· КРЪЖОКЪТ НА МАУЗЕРИТЕ
1111 на БКМС. С 111я друrзр11 за· Беше навярно през лятото 11а
поч11ахме. В същото време растя 1927 година. С"ЬЗдадохме кръжок
ха II ни помаrаха ,\\арн:., Хг1щ· при БКМС за изучаване няко11
ж11itск1, М1rто Узуноn, И.,ня Ан· трудове на Владимир Иmr•r Ле·
тонов н дD. 1m11. Започнах,rе с .държавата и

В стра11ата 11 особено в чужби революцията". Първоначал110 в
11а проrрес11вната демокраwчна кръжока nт1звха: Георrн Хаид·
общественост е 11еспокоiiиа. Раз• жиilски, Марин Хаuджнitсюr, То·
вът1ува11а е във ВР.ЪЗКа с nоложе дор Миков, Тодор Bynes. Разуча
ш1ето в България:. Разrр'Ъща се го ването ставаше глава по глава.
?1Rма международна акция: Разnо.,агахме само с е.n.н·н екзем

Против бел11я терор в Бъ.,rа• 11ляр от кн11rата. А всек.н въпрос
р11я! За сп11ра11е apeC"l'!rre II адски трябваше да се прочете II проучи? мъче,шя в „11нкв11з1щнонната от всеки кръжочник. инднвндуап ..

палата край шарения ?1ост'"I За- но. Самостоятелно! Книгата следа
подпомагане н в защ11та нз nOJJи ватепно трябваше за кратко вре•
·T1tt1ecкiпe затвор111щи! За змнн· ме да •1инава от ръка иа ръка.
стия ! Когато вс11чко се свършеше прове

Ние не останахме без,,частю? 8 ждахме за?данне на кръжока.
тази акция. И ето, на седянка за Заседанията ставаха rлав110 в
беле11е на царев11uа у Мара Доцn уч11.?11щето, Било в някоя класна
ва. къцето пр11състоуват 10-15 стая, било под старата акация с
мою1чета н момчета, предлагаме ока?н на нея ••голе?шят уч11л11
на Стоян Узу;r? да разкаже эа ще11 звънец". Това ставаше къс
11оложен11ето ,в Централн.ня ·за,r· 110 вечерта. Уморени от непоснл•
вор. Живо и увлекателно Стоян пия труд през ден• хората са ве

черядн и вече спят.
А ка1<в11 чудни лещи оечер11\ Про

хладен ветрец тихо wумоди и ся
каш ко11сnиративно шепти. Лу}t„
нала е ярка све-rпина от звездна
та 11ебсс11а w11p! Като rиrаnтска
11евидим въпшеб,шк. нощта на-
вява тайнстве11ост II съсредоточе„
11ост. И става ошс nо-пр11впекате?1
на нашата консnнрат11в11а 11.еА·
ност/

Кръжочниците бяха трудолюб11
011, старателни. у11ор!11'И, н111щиа•
тнв,ш. На засед.а1шята всеки о?
тях разказва no възложена 'UY
на самото з8седа111tе. част от раз„
г?1еждания мат?р1tал. Следват въ
проси и оттовор11. Накрая ръкоцо·
днтелят обобщава. И се минава
на СJ1едващия въпрос. '
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те 11е.пеrал?щ петорк11 а rJ11.шаз1tя
та под ръководС1'0ото на nознатrия
11а новаченскнте младежи другар
от llипшща Диш1тър Пау11ооск11.
В нооаченската орrа1111зац11я на
комсомола влиээха н 11яко11, кои
то rоку-що бяха влезл11 в Пзр•
т,11ята. В селото се завър11а от
Централния затвор Стоян Узунов.

Той бе хвърле11 в затвора с rpy·
па другари по Самоковската ко·
муннстическа учеш1ческа конспи·
.рация. През .'!ятото м.'lаднте кому
шiст,и от Самокоnската neдaror11„
ческа nrмнаэt?я бяха оправдани н
осоободен11. Осъден бе II остана
в затвора само Иван Пенев от с.

Крьжок 111 ,,мауэернте•1 - с ръкоаоднrел Aнrt.'I Гешков

пре,:?ставле1111я в уч1ш11щето иarr·
,того се прояви Иван Ханджийски,
коi\то игра ро.1ята на С1')JЗ11дЖа·
та u „Под нгоrо„ и нос.11 и сега
това яме.

Съз;?аден11ят or нас хор, в кой
то а1{"11ив110 yt1acn1e взе}tаха Ва?
011.1 Наков и дру1111, съшо из11!'ра
ВЗiК'На ро.1я за )13COBO·ПOЛJIТIJt.tfeC„
хо ВЪЗДСЙСТIВl!е над М?lадеж-rа.
Стf>у1rн1шт оркестър от няколко
ма1<д<м11н11. 11иrулкr1 и r<итари, no;i
р:ькоnодс?воrо 11а Тодор Марков,
пр11в.'lече 1rнтереса на младежяте
към нашата комсомо.11сJ.:а орган11-
заu.нн.

минахме к,)'м пот1т1111еска лрос·
вета на млалежнте. Орrа11изирах
:oit-e к·ръжо1.?11 ло 11зучав?111е "А:,бу

Аата 11з комуниз:о?tа", по aтeitЗ\td,
no J1зучаване. на от.делю1 еъпро
си от учен11ето на Маркс н Jle·
11ю1. Така подготвени 1111е. КО\1?
COMO.IJU}!Тe вземахме у,1аст11е BЪII
всичка nолнrнческ11 с11орове н
BIIIIЗГtl lfЗJ1,1133X:\fC "победнте.1н".
Срещу нашите а,ргу,rентн не 'ID
жешс да устои 11 най..опн1щня
буожоазе?t агитатор.

Особено ак111rвн11 бяха ко."оо,rол
<U<1'e • провежданите иэборн. В
навечерието на 1Г36орите ?,не об·
леnвах11е цялата лорта ,ta Васи.11
Дой•1ннов с позиви, аф11ш11 11 1tЗ·
резк,? от вetrnншr с карикатури.
нлн правени карrrка11)'ри от нас, с
конто ОСАШвахме ПР0'ГНВ11НКОВ1tТ?
ка?rдицащ. Така създацох>?е убеж
ден.ието, че комун11с111те са нait?
добре запознати с пo,,wntчe<JI011тe
събнмя, най-умни и nочrе1и, 11ай.
Tf>)ЩOЛIOбllw1 11 най-добри заш11т
ницн на интересите не са?10 на
1.1.1ад.ежнте, 110 н на ця.,ото тру
дово се.1ячесmо.

Нашата К:О)(СО)1Оj1ска органнза·
tЩЯ fJO)tOOНa fiЗ )ШОГО CЪCeдillt се
."la да съэд.адаr CBOII )IЛ3.1,СЖК11
opraНJr3иuю1 и flO примера на 11а

Кръжока е:и нарекохме КРЪ·
жак НА МАУЗЕРИТЕ. До ТО·
ва наименование \..'ТИrнахме не:
с.1учаюю. Четяхме Маяковсw11.
Силио впечатлеяие ни правеше
стихът: Последен и„аш думата
тн, другарю маузер! Тоз11 стих че
сто повтаряхме. И миоrо често на
стоявахме пред Страмжата да
рещrт11ра: И Маякооо1шl И Гео
Милев!

По-късно ><ръжокът разрасна.,.
В него влезли н нови млади дру•
гари. ·

С работата на комсомола nap•
тнйноrо ръководство се занима•
ваше 11есто. С."lедеше 'я отблизо.
Един от членовете на районни•
ком11тет на Партията редовно o-r
rоваряше за нашата работа сред
младежта. А масовата работа
през тези раню1, rодини се върше
we главно я н чрез ч11тапнще
.ПРАВДА". Тук имахме младеж
-ки хор, чнrателскн групи, само•
деен театрале11 колектив. Орrани•
:шрахме редовно копектнвно ч:етс
не на пресата.

За мноrообраз11ата II богата
дейност в 'lитапището заслужава
да се разкаже отделно 11 подроб•
110! Нашият опит още по онова
вре?tе .се с.пе.:х.еше и изучаваше
от друr1tте партийни н мпад.еж((.а
организацн11 в околията. Toil ще
бъде nолеэе1r н сега, в строител•
ството 11а социализма и комун111•
ма!
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Орrа1111за11111па 11а БКМС се 00 (помени от МАРИН Д. fEWKOB п.1ащах?tе )IIIIIIOla.1ни сущr Ila CDII
нова през 1919 rодина, след Пър- рд?1111rе, 3 пос.1е това стаиа 113.
вия конгрес ua БКП през май. вик. С тоuа ние внесохме из.вест
През 11оември същата roдиlla бе по6011ща се уо11.,ваше омразата 11редразс1,дъц11 пишеха, rовореха 110 раз11ообраз11е JI хоровод11ата муОснована комсомоJ1ската орrаниза ме.ж..:1.у мдадежнте от едната \la II разпространяваха иай·дО:JНи 11з з11ка. Tft ста11а по-приятна и no·
1111я- в с. Нова11е.11е. Тя се създаде
няколко месеци с.лед партийната

?ала срешу другата, от е;щото ;:е мие..11щн rю :1.1,рес на комую1стнтс, ш1rерес11а.

орrаннзацня. В С'Ьздаването Н взе
.,о - с.рещу другото, каrо побои като това, ire те са за общност Роднте.rште на младежнте ха·

ха y1raCrнe; Ива11 Д. Гешкоn, То· ??e:?I ??в?r??::?;J.?lil?I.
тe..?OtlH no

?: ::??IТ:?н1:1?нщ: ::l?IT ка???а?:? ресаха Н Т'Ова наше дейtтв.не. Ня
дор Вутов Даска.аов. Ива11 Т. Ха11 0 6 1111кой няма да има право да я •е коа нрояв11ха 11звест110 неrодува·
зж11йск11, Пешо Дав11дов, Марин т друга страна ??.'Jа;tежите я .... 1111е срещу -rанцнт?е, но noCJte н те
Д. Гешков, Анrе.., Лаков, Тодор .,а JJ;швикна.111 да нушат тютюн това, което му се яде, а са?10 то на,вшшаха· 11 разбраха, че не са
Ценов, J\\еrодн Д1оштров, Н11ко.1а ,1 п11ят ракия II вино. Това им rъ ва, което ыу се по..·шеое, че са .1ош11. Най·резудта111а беше наша
Томов II др. ЗаJачнте на м.1адеж сrоянне rн т.,аскаше КЪ!'!t престъп мързе.rшвн, xaicмaifJI н ще карат та работа сред младежите u се·
ката орrаm1зацня тогава 11е бяха пення, хут?га1Jст?ва, нражб,?. Роди друr,н да 11?1 рабо-гя-т и какв« mi дя11кнт-е. Такива ста·вахз noчr11

те.111rе, тру..1ов11 хора, бяха в.днn1а още не6нва.11ruи и мръсотJ1и, ще
1 3

???:а?:эг?;;'?::1:::uн\.тезк_;? ": ?,и ръце. IJe \tOЖe:ta да вкарат в се разбере как нашите б.11аrород...??е?р??;:ат:0 r?t:,?;e1 1?'1?1:тесту?:

има пре,1в11д, че ь партийната pe;t децата с., 11 д.ош.-1нте or вой tiи на"?еренип 11 действия оре..1. м.,з улшщте, no кръстоnъ1'ищзта. Се·

?g?:::.?Р??я, ч.,?11.',"к:?:::::е ??? ??:а о?:::.?1?; l?o:?.?.?:aс:?:; ббо??:: ??:??т:, ????=???ан: ,:'f??11?1e "ti,?: :.:;:•п;?хк:к;,?еd?/?;.;'т;;з?:е?, so:: ти??' ??:Ящ?';!:1?0.?:??????о::;
тана,111 бяха младежи на 21-22 те полета, а други се въриаха ни roae. 11обо;1ша. Kofi ;о к;я ..1.а се.з.ие,
год1tю1, то ще стане яоно защо н ва?1И.З.11 ii недъгави. Докэ-rо по-рзко някон от бащи 1<ой коя .:ia за:1ю6н. В някои се·
па;рт11fшата оргз,низацня се занн· Откри се 1ш1роко по.1е за рабо те и майките забраняваха на свои дянкн, с .поо111зве,с1ш11 момн, се тру
маваше еднакво с комсо?о.,ската, та на партнй11ата орrанизаш1я н rre деuа да .дружат с нас, за да паха ерге.н1{ - сд1111 се;J.на.?ш, а
с младежка работа. През също10 11а КО!а1со?юда. Първата за.1зча, не гн заразн"1 с изопа1,еш11е раз други чакащи р-е.1. В друп11 пък
вреУе младеж11iе се заш1маваха с която се зае 11ашат3 комсо)10.1 6нра1111я за КО:\1униз?1а, cera те rи ш1кой ве отнваwе. 1-lашатз ко?1со
nочти еднакво с партийна работа. ска орга?шзаuня, беше .з.а оnре.м съветваха .з.з .з.ружат с нас, поне мо·.,ска орг:шнзаuня взе 1m1щна?
Tъit че за първите .две-трн год.н· побоншата )1еж.1v мо;..1t1етата, ме.ж же rи у1ш,,1 на добро. т11вата да установ11 pe.:J. эа ходене
1111 младежката работа се препл11 ду маха:ште •t "ссдата. По-стар11 д 110 седянкит.е. Всяка вечер съста?
таwе тясно с парт11R11ата 1r вс11ч хора в Лнтаково напъ.1110 01106ря pyro. 113 което нашата KO:\ICO

ВЯХ:\lе сm1сък на ос1111ин седянки Иэщmаха 40 rо111нн от създ.а?
ки ашнавз:<ме за ко?1у1111ст.н. По· ваха 11ашата нн11w1атн-за. Тн се мо.1скз орrа„ннзацtJя, Па:дПО)t0гна· о селото, за?1е.пвах)1е го на стена ва11сто на Р.МС и 49 год111ш от
RCIIO се очерта м.,а.1.ежката рабо· озо6ряоаше от r10-възрас'f!',ште ха та or партJбшната, обърна особ?но

-ra на бозаА:+шйннцата и се до„ основаването на Комсо?юла в с.
ашето е..10

в11ю1ание, еше да се въведе ре.1 Новачене. През тях м1111аха н в
'fa сре.1, ерrен11тс и моюrте, .и та,, ра н в 11 с . нрн лубю1?n111те прояв.11е1111я на ?·оваряхме·- ко11 до кога да се„

тях 6яха закърмени н възт1та1111
парт·нrшата орrа1111заu11я взимаше Пара.;1елно със съз.:J.авз.11ето на м..,а.:J.ежнте - преди nс:ичко на дят о една, а с,.?е.п. това в кон .з.ру

в д)'Х на б?зпре.з.елена преданост
ак

мирни, другарски оnюшения \lеЖ хората н седя11ю1tt. Срещ11те II за га да О1'11дат. ака въu вс1111к.?1 се
КЪ}.1 ве.?111ко10 де.10 на комуннэп1оно участие. . . .:ху ?1.1ад.еж1пе. в се.10 ,1 между се нознаването между :о?1омц11т-е 11 де дянк?t тръгвах? ергени. Освен то
ма, не )1э.11ко дейuн. Едю1 от тяхМ,,а.1ото с.,еп.военп" поко.1ен11е .,ата, ние се заехме с npeo.10.,яna воiiюпе ставаше r.,авно на тези na въэ.1аrа:<\IС на някои да четат

се оформи през време на войната tie на нас?1оените пороuн u :oiыa.:te ??еста. На хорото, което ставаше ?,ежд.у песните nо,.1.х()дящ11 стат1111 д3доха живота с11 в борбата сре
жите особе11о по пиянството 11 or в. .,.11.,а..:?еж", ,.Раб. оес?1111к" щу фашнз"а, за делото на J<O\ly

с 1111oro now11 нав11ц11 и даже по '
Т

на :\lегдана все.кн праэш1че11 ;?.ен, н:щ „Раnе11ство"'. Така събуждах ннз\1а, а други сега зае\1ат orro„
роци. Рэстt без бащ1111скн кон·

тютюноnушенето.
Пр?вва о????:н?н? ?1ом111'-е и :?.ю!'!1ш1те се хващаха .la

ме nол11тн11еската ttK'l'Jшaocт на ьорнн постС>ве II уt1аствуват эк·
тро.,. през ВnдМе на soi11111=, ,,.'а ''ет"чо1шя ап!'к'о''х1_еор,.

11 n)·шс11е ,,а тю
нrралт до теэн, конто ю1 харес·

:\1.1адеж11те. ка11то с.1с.:1. това або· тноt10 в изграж.з.ането на соuиа·
...... ''" ·• н !la •• · · ват. Cт:i-naxa t1есто сха11.1ат1 н по П.1?ж11те во.1.еха фор'1ен бой no\teЖ т,щ1 секретарят на nарт11йната ор 1111рах,1е за е.J.ю1 11.111 други наши 1111з?1а в нашата страна. очтп

бошuа между мла.:?ож11, конто 13есt1?шш 11 ст1са1111я. всачкн са наградени с внсокн
;iy cit, груn11ра:<а се по маха.ти за rанизацня - llван д. Гешков, а с

бързат да се :<ва11ат до едва н съ прав11те.'1ствен11 отшtчня - op.1t'
?1еждумах.,е1tею1 nобонща, а с.,ез. 11ero н аз. Пос.1е;?ваха 1111 ;ipyrн I la сс..1я11к11тс ,1ошпе и ергени il".I 11 \tе.1а.1н. а .има н repoii 11а

то?а и за J.1еждуес.1сю1. Hait-чe napт11ilн11 11 НО:\1СО:\10.1сю1 11.1е110#
ща мot.ia.

??io::i?11'?;?111?ci?::?0н?:\е??:о??? ?ощsа.,??сТ"/?ческия труд..
сто 11оваче.?rсюtте е.рrенн се биеха ве. Ув#1якох.\rе II други ,1.1а· Музнхата свареше ca:\to хора II

ТЯ'( 1-1 тогава, когато БКП II Ко:ч: За първи път в Новаче.ие бе
с .??tтаковс.ю??. Из„1изахме с пуш .1.еж11. llнe набавях,1е r::iшrи 11 ръче1111u11., Ko?1oo}t0.1cr::aтa орга11,t· нзrрад.снэ младежка комуи11сти
ки J.:абза.,нйк11, с .1.ървенн II же.,сз сп11са1111я, в конто се пишеше за зацая 11ресече а<ан.а.а.11tте, като за со:\ю,,а б?t\а обявенн за ,?е.,ега., ческз орrанизаuня през 1919 го
и11 т1щов11. с тояnt и секнр,1 н ct? вредата )от пJlfщrтo 11 тютю11опу· осекн коак,ретсн с„1уча11 вз11}1аше 1111· Така noenъpнa"t,ie се.J.Яшште :??11:;,11???a.'J::1:mtэ?щ??,a:ei???=
биеюrе наii·беэпоща;шо. Ловях!l1е ше11ето, даоах!а1е· ги на м.1а:1.еж11· мненисrо на )tО:\1ата, кого тя не от ?·нез.:?з ва ра1.1ор11 11 побонша

rра.з. 11 тази в Е-rрополе. Гпавнн
„п.1енн1щ11" ,r Nt откарвахме в се те .п.а ri1 t1етзт н.,н ги четяхяе и ка да се хваща ..10 нея. Ila :\tуз11 8 огн:нuа Ila npocuera н nо.,ит1t· те разпросrра1шrели на "де11-rе
:ю. Ilaдo11wпe в тази 1190r.11a„ се разяснявахме органи ?рано. Те· l\a11wtтe nре.д:?ожих?1е .1а 11эучат чrCl<a а, IIТ.]!ШЯ сре.1 м.,а.з.ото no на комунизма сред ,младежта то
готвеха за „реванш'" и с.,е;ж. е.1ш? а11 ююш действ11я с одо6ря1щ· наw11те рево.1юц110111111 маршоuе II ко.,еШt('. гава бяха учащи? се в Opxa1111fi

ыесец „сражеюtето" се повторя· ха от бащи'fе 11 маГ1 нте на м.,а;1е да эапочnат н завършват хорзт?, l'о,1ю1а родя за прав1тното ко скатз r1t!а1Наз11я. Те бяха и пла·
we. жнте. от y1ui.: ищmf е ,1 общ1111е1ш с „Червен11я а.t3рш", ,,Инrернаш10. "1ун11сrич:еско вып11таш1е на м.,а менни разпростра111rт.ел11 на ком

Меmште nластr, 11 or двете се в.,астя. Kaw се шr nр?д,1нд, че 11а.1а'" нп11 ,.Дружнз песен•. С.,ед деж?rте 1'0rава 11з11гра ръкоооде· со,1одсК11я 11 партиен печат сред
.,а 11е успяваха /ta в,те,д,ат ред.. nо,;1.ачит? '11 бурж O 1ште парwш, 7ова г11 11ака.рах:..1с д:1 научат 11 е? ата 01' комсомо.,окат:1 орrан11зз· м.,адежнте и трудовото 11аселl!·

?ес'То в боевете се у.втtчаха и р?·пе...,с?mштс ii ··анн и тлхна свирят оа.,сове между хората и ц1tя художествена са-'1адеftнос;. В 1111е в око.111яr,1.

·??асrкн, В oeзY,1rar на тезц \op?r.'" p?l\131111 ?111ите, В от,ij,е?нн ?? нне opraJ<l.\?.!fPЗ)J.IITC от нас театрмн11 Ннто една or/

wата да спечелят >1ладежнте за
каузата на КО)1ую1з?а. В качест„
вото сн на секретар на Комсо1<0
.r1a аз ли:чно ходих в Л.ипница, къ
дето с днмитър ПауноОСЮ1 и дру
ги младежи 11o?tarax на партия
та и ко.,1соо.1а„1а .,1.а разm1ят по„
rо.,яма дейж><:т сред ?,ладеж.?m,,
Х<>днл съм за същото в селата :Ли
таково, Радопtна, Скра11ена, Вра
чеш н др.

С1111се..\1 не с.,учайно от нашата
ко,tсо)tо,,ока орrаинзаuия се и?·
дигна секретарят на околиАския
КО)!Иrе, на Комос?.rола. От нея из
раснаха 11 ред11ца друrи деАцн на
партията и Комсомо.1а в окръжен
н наu11011а.1е11 ?rащаб. Съвсе,1 не
с,,уча(rно Нооачене стана крепост
на J.:О..\tуниэ?а в ця.,ата око..-1и? ло
nобедата на ДеветосептеИВ()JIНОКО
ro выта11не.

В парт11за11С1<ото движею1е
новача.щ11 начело с Анrе.п
l'erшroв II дру?н. взема.ха участ,и?
, изrраЖl!lането II укреm,а11ето на
пар"t1Изанската брн:rада „Чавдар"
11 бяха rлавната яташка и П!JодО
во.,сt\вена база иа парт11зан11r?.

ДDЕ ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ
срещу фашизма 11 капита,,и.:-та·
ческата ек.спi1оатаu11я.

Създаването на РМС npe3 1928
rо.з.ш1а в Нова11е11е се извърши
nт не.,еr3'Лt1НЯ Комсомо..'1, no.a.
11егово в.,иянне II ръково.а.ство.
като .1егалио nроявлен11е на тру
довата реnолюц11онна младеж в
седото. Деnцнте на РМС, ръ?о
водени 11 въэn11таю1 от Ко1.1со,ю
ла, наслед11ха от него наА-дuб;,н
те :oi1y качества 11а беэзавет11з
служба на интересите нэ тоуде·
щнте се на великото .:i.eno на
nарт11ята: 11а комунизма. 1 r тази:
nолупеrал11а орrаю1эаш1я написа
с.,аоюr стра111щ11 в борбите нз
КО:\1у1111ст11чесната 11а,ртия. хато
да.1.е со,цшt жертви в к"Ьрча.п:11:

С.,ед въста1111ето н об11вяв:.нс- бой на иароза срещу Фашизма
то на комуннстнчес.ката !?ар1ич 11 „ 11?1перал11ст11ческата вotin:i.
К.омсомо.1а вън от законите 110· Р,\1С не са,10 наследи от Ко'1
ваtrенската 1<о?tсомолс.ка op,r.a:1111· со,10.1а революц11ош111 траЗJtцltн.
зация се реорганизира в нс.,с• но н са,1 осташ1 пр11мер11 на tulf
галнн 11nеторки„ и „троi!к11ч. н рока i1acooa работа сре.11 мпа.1?
nроn.ъпжн аНi11фаu111стката сн жнтс сое.1 децата на трудеt11117е
борба с още nо·rоля?1а с11„1а. се. Работата 11 тоа ..•1.11u11нте на
Комсомо.,оката орга11нзацня в РМС II сега ,1огат па служат 3а
Новачене взе живо участие о пр11мер на днtшпровск:tя кo\ftO'"
подготовката 11а ново въорuжt-· ,ion 11 113 пионерсю1те 0;1rан11:1а·
но въстание н в 11зrражз.ането ц1ш за всеотдайна ра6ота за ко•
11а военните организации в oi,.o. 1.1ун11стическото n'Ъзrпrrанпе на
л11ята. Тя въэпнта, за1о:а.1н н о: м.1адото nокопею1е, за 11зr.ражда
тавн nрекраснн рсво,1юцнонш1 не на соц11ал11зма 11 комуи11зuа •

буржоаан?то кадри на парт11ята в борбаа 11ашата Родина.
-·

?/

парт11н не можеше да заде пео·
cneJ...a11'вa на младежта, да ,i llo-
co1J1t свет.'Jо бъдеще. Тазн имен·
110 роля 11з11rра БКП н коыс?·
>10.1ската орrа11н.заu11я. БКП no·
со1ш на младежта н варода пъ
тя нэ спасеш1ето, начертан от
Великата октомврийска соц11а.11t
ст11ческэ реводюция.

В Септе>?врийq;оrо въстание
1923 r. Комсоыо.,ът в Нова-

чене взе наА-актнвно участ11е. От
11еrов1rте редове бяха подбрана
въстанвчески куриери за свръэ1<11
с военно-революционния ком11rс1
• Софня н местните м.,адежк., •
nартнй1111 орга11нзащш в око.1т1·
та.


