
2 ЮНИ 1968 ГОДИНА

БРОА ЕДИНСТВЕН
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Героична и славна е историята 11а бъягар
ския 11?род. Безброй са свнднвте жертви, ко-
нто тон даде в ёорбата против мракобесието
и фашиама, за свобода и социални правдннп.

Със алатнв букви в нашата история са за
писани нмеввта на Ботев и Левски, Раков
ски II Каравелов, • на Караджата и Хаджи
Димитър. . . Вечно живи ще останат 8 па·
метта 11а народа светлите образи на Антон
Иванов, Цвятко Радой11ов1 Александър Стаи
болийснн, Иорда!П{а Николова и хилядите
народни синове и дъщери, загинали за сво-
бодата на Родината, чиято светла памет че·
стаувамв на 2 юни.

1:1 епичните борби на нашия народ има
дял и насеяениего на борческия Варнен-
ски край. В най-новата история на борбите
на Партията и народа против калвгалнама и
фашизма действията па партазавсншв чети
на Георги Петлешев и на Гроздьо Желев, на
отряд „Ваем Левски" заеn1ат особено място.
Героизмът 11 себеотрицанието на славните
партизани II техните командири вдъхновява·
ха и окриляха трудещите се в ония тежки
годннв на съпротивителната борба, която во
деше Партията.

За населението от Камчийския край под
визите на партизанската чета .Народна ду
ма", чийто прославен конаяднр бе Гроздьu
Желев, ще останат завинаги в паметта на ыла
ди и стари и ще ги нешулснрат да служат
всеотдайно на Партията и народа. Името на
Гроздьо Желев ·внваm ще бъде пример за
вдъхновение, ва гореща любов към партията
11 народа .къп братския Съветски съюз.

Гроэдьо Желев беше не само изтъкнат и
смел партизански команднр, но н предан син
на Партията. Околийският комитет n1y възла
ra да завежда военната работа и да ръково-
дн бойните групи в Проваднйеиа околия. С
тази отговорна задача той се справя достой-
но. През 1942 година в Камчийския край

I имаше вече гъста мрежа от бойни групи и
нелегални квартири. След станалия провал
Гроздьо успява да се измъкне от полнцей-
ската клепна н да времине в нелегалност.
Окръжният комитет на Партията му въалв-
ra да организира саботажпи действия в око
лията, Заедно с Цоньо Тодоров, напълнявай
ни партийните указания, те възстановяват
връзквте На Партията след провала и съвда
ват първата вартиаавска чета 8 Камчийския
край. Със съдействието на ятаци и помагачи
четата направи бункер в дебрите на Балка·

на, в който по-късно тя.начело с Гроздьо
Ж.:л.:в, прояви чудеса от героизъм.

)Кивотът 11а Гроздьо е пример за покоае-
нията как предано да се служи на Партията
11 народа. иапълненнето 11а отговорни пар-
1 нйнн поръчения в трудната н сложна неле-
гална обстановка, уменнего n1y да изведе
от оосадата на бункера партизанската чета,
сражението n1y с полицейските преследвачи
до последна капка кръв, нарежда неговото
ние н подвиг n1ежду най-смелите н най-до
етойнитв,

Онова, за което мечтаха, бориха се и от
дадоха своя живот Гроздьо Желев, Цоньо
Тодоров, Георги Стоянов и хилядите народни
синове и дъщери, днес, под ръководството
на Българската ноыунвстнческа партия, се
претворява в дела. Варненски окръг се пре-
върна в цветущ кът на социалистическа
България. Израснаха големи заводи в Дев
ненската низина, коренно се иаиенн обликът
на Варна, благоустрояват се родните села.
В просторните кооперативни поля, по строи·
телннте скели, по фабрики и заводи - на·
всякъде кипи възторжен и вдъхновен труд
за благото на народа.

Паметникът, който народната власт издиг
на, е Яр'/>К израз на голяма прнанателност
към живота и беасвтъртнето дело на парти-
зансния командир-герой. Но още по-светъл па·
метиик за овековечаване подвига 11а Гроздьu
Желев н неговите другари са трудовите дера на
гроадъовци. Днес Камчиисният край се превръ
ща в китна градина. Canto след няколко години
укротените води 118 Каn1чня ще дават жнвигел
на влага за още хиляди декари плодородна зе
мя, Издигат се корпусите на модервия кера
мичен завод, изменя се обшl.К"!,т 11а селата.
t'роздьово се превръща в благо
устроено селище, 8 центъра на което в ско
ро време ще бъде завършена и модерната
сграда на народното чнтатrще.

Паn1етникът, който днес откриваме, ни за
дължава още повече. С ентусиазма и себе·
отрицанието на човека от белокаn1евната
плоча трябва да нзпълвяваме всички задачи,
конто ни поставя Партията и народното пра·
внтелство. Нека високо , впигнатата ръка на
Гроздьо Желев ,да зове. към неуморев труд,
за осъществяване програмата на Партията,
за още по-тясно сплотяване около 'нейния
Це11трален комитет - най-сигурната тарвн-,
ция, че мечтите на хилядите паднали за Сво
бодата ще се претворят в дела.

ЦОНЬО ТОДОРОВ
През пропеття на 1942 годи

на Цаньо е арестуван, 1110 успя
ва да избяга от ръцете 11а 11ри
ма полицаи. Заживява неле
гално ,л ВС8ЦЯ}).) се овдава на
партийна работа. То!\ е полит
комисар на парвиаансквта че
та „Нарqцна ду.ма·.

В еднодневното -оражение ?
полицията. при отирнването на
бункера. Цонъо е тежко ранен
в ръката Не можал да продъл
ш11 повече. Дpyrapli'l'e му отсъ
ди.111 тава, простили ое с него
завк:иаг11 11 го оставили в ед 111

плевник в с. Горен чифлик.
11 Ри цреместваие (УГ е?д11 ятак
в друг. Цаш,J е предаден ча
nо.,uщuята. След сражение с
врага, вере?1 на партиэаиокетв
IМетва, той слага край на re
ро11чния с11 ж?цот на 8 февруа
Р 'I 1943 ГОдННа.

11

ПО НЕУВЯХВАЩИТЕ·

СЛЕд"?НА

РЕВОПЮЦИОННАТА

БОРБА·

Навършиха се 25 1·оди1111 от
разкриването II разгрома па
първата партизвнска чета в кам
чийския кра.й II Народна дума"
с командир ГРОЗДЬО ЖЕЛ ЕВ.

Ця:П ден 11арт11за1111те ГРОЗ-
ДЬО ЖЕЛЕВ, ЦОНЬО ТО-
ДОРОВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ,
ДИМИТЪР МАВРОВ и ВЪЛ·
ЧО МЕРЖАНСКИ водят оже-
стечена стрелба с мпогочисле-
ния прстивиик и успяват да
го 11адх1111>ят и да се измък-
нат от обсадения бункер. След
няксакодневно скитане 11з съ-

ГЕОРГИ СТОЯНОВ
(ВЕРГИЛ)

Разкъсвайки полицвйокня
кордол, на 3 февруари 1943
год, партизаните напуенат бун
кера. Олед ·1urколкод11ев110 ски-
таке предател от село Аврен
отново ги предава на полиция
та. В О>КеС'\\)ЧеНО сражение С

преследвачите Вергил щr?i,\pa
своята геройска СJ11ърт .в окqл-
110С'Гите на селО'l'О на 9 фев,ру

.t})JI 1943 Г(ЩИН8,

сед1111те села потщ11ятn от110·

оо попада 110 следите JtM.

В таз11 11ера.в1ш борба ге-
ройски заrн11аха ГРОЗДЬО
ЖЕЛЕВ, ЦОНЬО ТОДОРОВ
и ГЕОРГИ СТОЯНОВ (Вер·
rнл).

ТАЧИМ ПАМЕТТА
НА ГЕРОИТЕ

Се.10 Гµоздьово взе 11>1ето на
Uеэс?1-ьртнин парт11занск,1 ком:111
д11р Г,роздьо Желев. ИGрече л,•

се това нмс, в паметта на 110·
пека н?шлуоат бнткн, сражею1я,
борба. . . А тези, конто 11031-1аоат
Гроздьо, с11 ro ?nредстаопт nre
-таю, добродушен: с малките ?
·малън, t' 1·олем11те- го.1нм, (
много 1nла?1ък о 0•11пе„ с го..,я \Н;
11 добро сърне. със сн..111а. ся-
JКаш желязна пою1.

И?.111н1ат11вата да се нзднп1е
.шн1ст1шк за ооскооеt1ан:шс де-
.,ото на Гроздьо 11злезе от об-
щс,..110с1111те организаuни, от хо·
1н1та. които наit·блнзко .работ11
\(1 (" i,rro, от ltЯЛOiO С{.'ЛО.

11 "-? rn. в д1штr на двадесет н
111r1 го:ш11ш1111ата от нсгооата
пчю1111ш1 гнбсл ?,ечтата се nре-
uърна 11 дело. 1На 1?е11тра.111ия

11.1ощ.а.1.. до 11аrж:1, където ('(I

1кръсто:,1-sаr асфа.1т11ра1111те 1п,·
т11ща, 11е...1.:1:11.ч1 от KOJ)IIТOTO нз

река Кам?ши, се 11з1шга барсле
фът на Гроздьо Же.,ео.

Вър.х?у б;111зо шест ?tстра в11·

сока кa\tct111:i 11ло11а с:ъс шири·
на 1.50 щ?т1ра l\Юулнтурът Альu-
ша l(афедж11i1ск11 11 каменоделе
нът Нва!I Л\01100 с,1 11зобраз,ени
1··,ю?д1,о rакъо. 1<акънто си бе·
ше - ,·отов 11а всичко. Вд11r11а.1
n11roкo 01111тата о юмрук лява
ръ1<а. <'T1tC11a„1 з.:?.раоо пнсто.1е·1

в дясната. нэnраоев. тоi1 "оrнооо
зове 11а въоръжена борба.

Е:1.1111 п::1 ,1ст1111к, коiпо ще раз
казва на поколенията за 11сто-

р11ята ш, <'д.1111 борчс,т.11 краi1. Паметник на Гроэдьо Желев

ЛЕГЕНДАРЕН ГЕРОЙ НА; ПАРТИ'ЯТА
I

rенерап·пейтенант АЕМИР &ОРАЧЕ8
В д·ибоuата гора някои дърве·

та растат 110'\11раnн II nо·снаж-
ни от дрl}'r11те. ?Като 1т1ят зе:ш111тс
iКJtз11e1111 сокове. те се uкоре11яu,11
дъ.r1боко 10 зс?нн1та гръд и 11зuи
tяват сuонтс 111ъ.рхоое, oфOJ>)ts11
се 1Ка'ТО 1MQЩIIII lt IIOCЛOЩIMJI 01
бурите оел11ка1111.

'l'ai<M - дълбоко вкоре1111.1 el
11 Jtщю;t1111т-:, IН?Дflll. неnоклати,t
UT бурr/ТС - бе II е llaШIIЯT неза
бра@\\ н 11ш1режат1.\1 Кор,убов.J

1.оfапътю удачно ,е да сраш111•1
Гроцr,о Ж,елоо с Горк11св11я Да11·
«о. Като ,Да rtкo тoit бе 11звад11.1
сърнето с11, ·оъэnла?,1ене1ю от вс·
?·шкш1 пато? на J<ому111rст1111ес.кин
1ще11, от ._,юбозта ?ty към тру_:?о
UIITC хора 11 ·K'bll ,първото COЦIIП'ЛII
ст1t11оск() оте11естuо - СССР, 11

смело 11 ?1ъжос1iве110 оървеше на-
пред ,като боirно черnе•ю з11а)1r.
като зов за борба, кt1то 11з11:ш11

11деал Ot) ?\lлЭ.дежта - 1rpe1<pace11
кому1111ст и друrар.

Човек се знтру.з.ня-ва, ко1·ато
иска да посо1111 11аii·хара1<тсршtт(о
JlOЛ:)ЖlfTeЛHH 11ерт11 IН1 Гроздьо.
Та тoit и u i"ОШtмото, 11 о малко·
ro беше самобитен, орнг1111але11,
партиен. t

,Г,роздьо беше дълбоко убедеlr
о победата на 1ко?1у1111зма ,проле-
тарак11 'борщ. Д,умата на БКП.
неiиштс указаш1я 11 решеннп бяха
за 11ero эаnоnсд, закон. Той г11

1rз11ъ.rшяшаше .с .1юбоn, със соон-
та ,олещtф111111а l?роздьооа ус?1ип·
ка. Когато за,nо11·11-а го?,с.?шят 11ро·
naд11itcж11 rrpaoaл ,?рез 1942 г.,
бо.з ?олеба1111с мш1а 11 не.1еrал11ост.
J(огато -трябnаше да устаношв,
връзка с оцелел.11тс другари, с?1е-
.10 отиваше на 11ай·1нюк0Dа1111 nb
сещсння.

,Корубоо беше .страстен револю
1шо11ер. <Когато с.sед nрооала трн
боаше да nъзстаноояоаме 11артнi1
ната оргаш1зац11я, да подб11ра"1с
кадри, -ro1·1 изоър1ш1 огромна алое
то.,ска работа . .\\11oro голям дя.1
за оъзстаноояnане оръзкнте щ1
парт11й11ата н 1)1ладежката орга
ш1зац11п 11?1а той.

Гроздьо 1rэ11ъл11яnаше вс1111к11

тe}l{IK!f задачи като перен noi111шi
на ,щ1рп1ята, -със съзнаш1сто, 11е

е боец от 11опобед1r,1ата Съостск.1
ар?1ш1.

Той .оеше едно чудесно съ11ета·
нне 1н1 закilден о суроuата борб:?
революшюнср II сърдечен, 11еже11

другар.
О611•1аше трудоо11тс хора. У не·

1·0 тази любоп 11зо11раше д1,.1бо·
ко от сърцето. За,ра.д.11 таэ11 нer(l
на кому1111ст11?rеска хуманност др;,
rар11те II трудоонте хора го 0611
чаха. ?пазеха 11 )fly помагаха. Мно
гоброitн11тс козари, свш1ар11, on·
чарн, дървари, които срещахме о
Балкш1а, с часове не )IОЖеха да
се откъснат от 1-1его.

За няко11 хора казоат: ,..\lлa;i,
но ,1ъдър". Tona оъn nttcoкa сте·
11е11 оажн за Г-.роздьо. Toil беше
МЪД'Ьр 11е 111() rод11н11те Cit. Раз-
СЪД,{IIШ. Претемяшс плюсоnетс н
"1111ус11те. Затуй nсякога озс,1i1
ше лрав11л1ю реше1111с. Бързо се
орне.11т11раше накъо е себесед1111·
къ1::.1tт1. слуrtай110 срещна11ият 110·

век
•Корубоо у>1ееше всякоrэ непри

нудсно да лооедс paзrouup с nee

рат:1 с 11с своята miро?шост .11 не-
rrретешнюзност. Gno?1ня)t сн ,,но
no случаи, когатос?1е ХОДIIЛН у на-
ши„ ятанн. С т,урш11я ,нн нагостят.
То11 хnал11 хазяйката, 11е е 11ш1ра
в11.1.а тнкава 11удес11а туршия. И
хазщпе (11аш11те иръзки II ята·
цн) ш1 канят пак да 01111де,1.

За да достаnн х?ана за rщ,ду·
ваuш re сле..з. npooaJ1a .парт11зш1н.
nрснасншс от деся11к11 +ю1ло?1етр11
теж1.1к товар брашно. Когато стро
nхме бункера, той. 11зпокъса11. 11з-
подрасха11, ,ка.1е11. )1окър до ко-
L"Тите. с н1?рuу.1 ::а?10 на еднння
крак, с 11e611na.10 упорство II се·
беот:р1ща1111е 11осеше тежюпе дър
вета от:дален, през дълбок11те оо-
разн.

,1(01,убоо боше OTЛll'lert КО\\СЛI!
ратор. Toit nредонждаше .,одоое
re на Dpara. С ш?какuо негово
1tупстnо пред.rуrаждаше .з.е може
.:.t,a 11ма засада. Особено ,,ного
?1у ПО\lаrаше 01\lll?IIIOTO ПОЗIН10[1·
не на Балкана. Той чожеше .з.л
и,шпtра го.1еч11я ба„1ка11ск11 бу·
хал II д.есsr'JТК11 ,11ти11ю1. От тогава
110•1т11 до 9 .сеnте.\1.ор11 1944 r. 0<:·
та11а паро.11ът - крясък 11а къ.'1·
na11 (т1)рся, де сн) и песен 11:1

c.1aoeir (11у< сыr).
Като д110011nm1111tpa11 кому1111сr- зоuат за тру;хов11 по.1011311 1) 1..·тро

nарт11за111111, Гроэдьо Желев беше ?tТСJJ.ството .v.г сош1а.111зм,1
д1юцн:ш1111шра11 ка1<то .1тр11 11зnъл-

11
11е1111е на rо.,е.,ште задачи. така
11 в ежсд11еu11ето. Той всеки де11
сут.р1111 ii вечер nо?rнстоаше оръ·
ж11сто сн. С.1с,1. 11эпъл11е11нс на за
:tt111a, о какъвто II късен 11ас да
се.n1,p11e, ко.1кото II р1оре11 да е.
11а1н1аnред сн почи<::тоаше оръжн·
ето. Р1,кооодеше се от ,11рао11ло·
то: .. Грижн се за ·оръжнето, за
да се rр11ж11 11 то за тrо", ,,Оръ
ЖIIСТО е Л1,РВ11 ;ipyrap 11n naj}TII·
эаш111а".

Гроздьо беше ныторже11 борец

к11 ерсщ11ат. Са"о след броенн
мш1утн тoit е вече J1рш1тел с 110'
ваnознатня . .И nоследн11нт ?•v .до-
всряоа споите ?осс.111 и :-.1еt1Ти. С
лъ.11110 r1раво :-.юже?1 .да каж?"· 11е

rror1 беше 1прокрасс11 масошш, беэ
д11ста111шя ,къ:-.1 трудовите хора.

Н заедно с това ,11.1сшша111с xu-

ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ

,за де.1ото на лартнята.
но обичаше друr?р11те с11.
те, 11ест11ите 11ружеюн.1..н. ,тон
със <'Траш11а с11л'з мразеше 1щю 1

шrrc uрагоое - ка1111та 11...·п1Т1..'.

Вснкоrа "одхождаше асово.
11арт11i1110...В Pa1<oo;r1 (с' а l'pu
з.1ьово) - .кавва"t} тоr1, - uр;н
нощ?р едно е фиб 11к;tJI п1т Кt•1н··
\IIL11111elJ.··

Грu;:,дьо- бсу.1с \lc..!.{1?дo61)J-1fl<r ?·тр1.:

леа )tежду 11wc. С к:1ра6й1r:? 11а
100 ме-tра той съб>Lраwе трнт"

?1011аде1111я п габарит 10 r,1 u ,1,;1
а?1етър. ЗаТ'уit 1в неравен боi1 на ·1

с. Синдел тoit ·улучн тр1t11а .1жан·
дари ,в ?1ръсн11те че.1.:1.

,l(арубов 11сn.рсста111ю II упорrrто
се yчeu.re. Ряд'НО съ.)t среща.,, ,1Р}
1·.а.р с таюша шнрок11 111псрос11. t·

такава жажда за з11а1111н.
1Нада,ре11 с остър 11 .nрошщат<'·

лен ум, с юнашко. благоро,1110
сърце, с ш11рока душа, с роде·
ват.а о не.волите н пораснала u
су1роnата борба 11енап11ст към n1-
ра1111те, ,Гроздьо Желео беше пр,•
нрасе11 кому1111:т, който за nap·
тнята, за работю1t1еската клас.1
н тру..1,еинпе се не се с1111раш?
11.рсд 1111какв11 т,руд1юст11 11 onac·
11оет11, готоn uсякога ..1а даn.е ж11
uота си.

1В0яка задача roil 11зnъ.1няоаше
с жар, творчески. докрай.

Са?1JООТВСрже1111ят Н \fЪЖССf\П('Н
Корубоn особе,rо ярко 11po11u11
оснчк1rrс сн качества на nро.п(."тар
ски реоолюuиовер .u Т('ЖК11п· .11111
от 3 ,до 9 феоруар11 1943 ,·. Karo
КО)-!ан;щр, носещ заедно r 110.11п·
ко,,исаря Uоньо отгоnор11остта за
жнuота на чета'Та, Г.розд110 нроя·
nяua J1З){)ШТе..11.1ш качества на 5('
ен команд1rр - храброст, 11рес\1е1
rшоост, так11и11еска хитрост. Поа
негово командуване 11арт11за11ск:t·
та чета "Народна ду\lа" ня.1 де11
?е би с ,оюгоброiiншr враг 11р11
краfшо 11е11зго..з.1111 за нея ус.1а:
щ1я - п1 бе заuарева ·11 00.111
боя u бункера.

Коr,по предате.1ят Ноr1ко нзnър
ШII ЮДIШСКОТ'О Clf ДС.10 В С. ,\ DP{'II,

Гроздьо anemrpa КЪ\1 .1ругар11Тt'
(пече без nрекрас1111я Цо111,о) да
оцронт II деiКТDуоат .з.о кpait за·
е.1110. В тозн бoit храбр11ят KfJ·

,1а11д11р .заt111са сооrто и,1е съ?
з.1ат1111 букви н партизанската ooil
шt. Той er 11аред11 с.ре.1 .1?rс1цар
шпе герои на партията 11 наро,1.1.

Гроздьо Же.1ео. а р?.10.11 с 11?го
Цо,111,0 То,1ороо II Гl'Орп1 Стоянов
11 ."llll? са u нашите пърон р('.1.11·
1111 - със своя rсро11че11 110.1.онr

ако ,Се ЩJ.'iOЖII 1а
IШШIIТ{' ?t?:111к11 :ыnо·отстояоа,1с

еоа1111я II още no·o?.1111<11 t,·1ы111с,.1ш

11rрспект11011 - iН>'l)'11нз,1а.
Като тях .1а бъ;?е11 тоър.1ока·

чс11ш1 б nн ?.1елото ш1 Бl\11 11

КiПСС, .з.е.10 на со1111а.11ш?з

11 комуш ма! Ка т? да рЬстt:,1
пла4'tенни 01111а..?нстн·1?к?1 п;1rр·1·

OTII 11 npo. етарск11 Шl??IШ0113
ЛI\С1'111

hen,• 1
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Гроэдьово се обиОвява
къщи, а повечето от поповинат
са ноои. IIзраслнаха чели нови
квартли с л1асио1ш тухлени кь-
щr1. Нов квартя е построен 11

за живееиiОТо тук 14иганско по-
селение. И в неговите домове на
влезе елекгрнчестою. II or него
вите прозорци се иосu гласът на
бъягарскою радио.

Лlе•,тите на Гроэдьо и иа хи-
лядите като него, загинали :т
сиободата, са вече дейспппелносг.
Со.ю+о се преобразява иапълно.
За прьв път хората са дейстн-
лепно стоr,ани на своето село. За-
това II плановете за благоустроя
ванею .11у се преврыцаг о дола.
То ще преобрази о,це повече
своя AtlK, защото усилията II на
общинския партиен камиип, 11 на
061цинс1шп народен съвет са на
сочени в една tfeA.

Недявке ГOPAHOII

С.:nу,пет,: ли се от „Градището··.
«оею ,·е намира в района на
Д ьрзсавнсю еородиввчовьдно гор
« ко стопанстио „Шерба", на се·
ьср ll(t' ,111гнете до покрайнините
,1и еано ,цилко селище с богата
исюрин. Старото .л,у име е Кю-
прюкьой, Па-късно то става Ра-
,ооеч. 11 сега - Гроздьово.

Гр11 11.нена, три дяла or исто-
ринла на юва борческо село. В
аалечною минало, откъснато 01
м·кошште гори на Лонгоза и на
Лииж:а-ба.,кан, само река Кам-
чин сиьрзиа.1а селого с най·бдизки.ч
ииминиссрашвен ценгьр Про
rшdин. Цесслки дървени .11остове,
преметат през неуdър:жимите
води на реката, са единствените
„upani" на селото. Тези мосюве
'-" дили и tt.tteтo на селото -
/\юпрюкь_ой. Липсага на вода за
иитоаи пужди принуждава хора
ra tlu паµутат tранш4ите на се·
1111чеrо. Привлякяа ги е изобид·
наrа ,юr)а о местността „Рако-
11е1(, откъдето селото носu вто-
рото си име. Днес то се казва
Гроздьовд - гордост на негов11-
rt' жигели, че са овековечили име
10 на легендарнин герой от СЪ·
иришват а Камчийския край
Гроздьо Желев.

Селото не бешk единсюеною
и:юстанало в онези времена, ко-
•аrо Гроздоо създаде своята пар

л и ,а,,ска чета за борба с непо-
1юсил,ия живот. Обрасмпе с тръ
1111 11 6урен11 нив11ч11 едва ражда
ха за прехрана.

Днес .11ечт11те на Гроздьо II х11

лчдит като него, станаха дейс:

еигелносг. В стопанския двор на
Държавното семепроиэводно сто
панстио в селото сега има 20
rрактора и повече от 50 вида ce;i
скостопански инвентар, с който
се обработва IBJ)OO декара пло
дородна земя. Каммийскапа земя
днес се превръща в овощна гра
дина н<J наш<Jя край. Създадени
са нискостеблени 1,а11метни насаж
дения, за ко11то се грижаг ком
co,ioл11ure. По поречиею на Кам
чия се итрнаха зеленчуковите ера
дини, където трудолю611вите хо
ра добиват семена за разсад. На
.11естата на трънливите синир« се
вuят наноилеяни ,-.·анали, 110 кои
1·0 чече живизепна влага за ра-
стенията.

В .киналото пръснатите и не-
планирани дворове са даваян 11а

селото ненгледвн вид. 11 сега се
,юмнят тесните 11 криви улички.
изровени от ненрекъснаюю скри
6уцане на наюварениле ,с дърво
волски коли. Едва след Първата
световна война, сред схлупените
къщурк11 с малки, разкривени пра
зорчет, са построени първиге
тухлен11 къщ1i. Но гехнпяз: брой
да Девет сетември 1944 година
11е 11адА11mава цифрага пег,

Елите сега в Гроздьово! Раз-
кривени ул1щ11 л11? - Ншцо по-
добно. Те са оече планирани, и,о-
сирани, а някои от тях u асфая-
тра1111. Погледнете площада -
асфатиран! Асфалтови пътища
тръгват от ценгъра встрани. От
двете 11,11 страна - l{Ветя и ро·
э«. Разливат своята зе11е11ина пя
колко квартални паркове.з;

На мясюю на някогашниге
схлупени кръчми и кафенет по
t!Аавната у,шца сега извисяват
снага двуетажната уч11.1tm{на сгра
да, поскроена през последниге
седем години, здравен дом, ба-
ня. НЯАlа да мине много и ,Цt'
съблече дървеното скеле и кул-
турният дом с два салона, репе-
тш1ионт1 зал11 и библиогека. По
ставят се основите на първия
жилшцен многоетажен блок о се
лото за нуждите на иэгриждащия
се керамичен завод. Отредено е
мясю за админислротвна и гър-
говска сгради в центъра.

Се.10 Грозд1,оао се,а 11,т 800
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Крас11во оформената централна улица
С11имки: д. ДАСl(АЛОВНовото у1111т1ще

Дод'еЛе11. Вървя;оме хванати за
раме11с около 'l'J>II 1шлометра оъв
uодата, за дз зал?иt?нм д,крите си.
Като 11амязохме в гъсталака на
Коджа Балкан заnал11х?1е огън
не да се заrоnл11м, а да размра
зш,1 оръжието сн.

Два д1ш се лутахме 11з Балка
на. Ра1ште на другарите нн, rла
дuт II вледе11ените дрех11 ш1 1Jp11

нуд11ха да СJ.lезем към село Горе11
tшфлнк. Цоньо не можеше да
оърuн поnече. Раздел11хме се t:
него в един плевник, за да :1е
се 011д11м пече 1111когн. Той нзва·

1111 беше предал. 1Попш.uш, во.,1.
11011аем1ш фашисти, общински
служ,11телн 1111 прослед.ваха
стреляха.

По6яr11ахме към гората, 110 Ге
01ю11 беше повален от кr?ршумн
те. Стрелбата ое 11аеочн към дру
гите двама. В момент, кoraro
бях скрнт от тюrледа .<а преслед
uач.ите, се r,окатерих на една
кру1uа. Останах незабелязан, ма
кар tre под нея минаваха мноз11
на от пресл,щвачнте. Вечерта ве
•1е бях о село Дъбравико.

,ГрС<Здьо II Вълчо стнrат в 1·0-

нте. И осс пак той t >1рост зах,nър
IOI >срещу ТЯХ СДН11 ДрЯIЮD KЛIIH,
с който OJI цеnех1?1е дърва.- Ляraitre! - 11ух:1 се ком,1. ,.

д11. - Бомбата CJ1 хсъJ>л>1т!- Бомбат;1 r.aзirм за rлаtштс
он - ш1к11а кома11д11рът.- Излезте! И без това

Бяха 11юнша1.rн1 тр11 ?-1есеца от·
1<а1<то .боirната 1111 rру.па „Народ·
на дlу.\111

... жfnесше 11елсг:1.1но
.

о
6у11ксра, 11сда.1сч от „Шсрба".
През ;\есеµ фе11руар11 тя се със·
тосше от пет- ,:?ушн - Грозд.110
Жс.осв, Ц<>ш,о Тодороu, Ге0,рг11
Стояноn, ,В1,л•ю 1К11р11лов II аз.
,Другарят ,:{см11р Борачев беше
ва:.,11r1шл шо орrашшаторска рабJ·
та из района.

,И cera помня добре: беше вто·
рн февруар11 ,1943 rо;щна. Бях дне
еа.11ен. U"Оньо и Вълчо играеха
шах, а Граздьо II В?ргнл с.,едя·
ха играта. Стоях до входа на бун
кера. Къ." 9 часа до•1ух пушсч11;1
11зс?,рел11. Доложих 11а командира
Гроздьо Желев. Дълrо се ослrш·
ва.х,?1е ,110 посока на счJелбата, но
тя не се повтори. Снмо Гаче.о -
нашата 1Връзка със .се.1ата - бе·
we ни .пре:Jiулрещ11;1, •1е 01' разв·ьд
юша е 1uзбяrала L\tC'l}<a, която па-
костяла на населеtшето •t по.ра?11
това е възможно tда -се огранн·
в11ра хайка. С това ,:11 обяс.1111•х.ме
н ст.релбата.

\На друru,я де11 Цо11ьо беше де·
;,юу,рен. На:южи ми се да изляза
11аоъ11, 110 още до входа чух да
скърцат човешки стъпки no сне-
га. Извървих се - на десетшн.1
ме11ра r,редлазл?шо кра•1еше въ-
оръж>е11 човек.- О111<р1tл11 са 1111! - 11зв1rках
на 1Гроздьо.

·- Стойте назад! - нареди той
11 зае входа. .Прнцели се в пол?1-
цейак11я агент Ат. Христоо, но
овлЗ?>Юне.rшят 11а,т.рон не хвана.
Щрака11ето 11а ";,шката nр11вле•1е
nшtма-1.шсто на преследвачите 11

те бързо заеха 1позицш1. За?1е1111х-
ме пушката н ко-?tа№д:ирът откrн,
11еста, точна стрел-6а.

К·ы1 обед започнаха да юt об·
ст.релват с боыб11. Бро11х.\lс г11 -
двадесет II соде)1 изгърмяха. Бун
ксрът се тресеше, суроо11те дър·
вета nружи1111раха 11 01шеха nръс1
над rлав,пе ни. tГооздьо попюбо-
п11wтзува да .в11д11 какъв ефект
611 nред11зо11кала бо>?ба, запрате·

111а
от бункера, 110 разnолагахо,е

са,ю с една ,,бухмка". Изтлежда
н това ,беше ?1звес1чtо на потща·

ДОСJОИНИ 3д ИМЕТО
НА СВОЯ ПАТРОН

сте
обрече1111!

--' Скъпо ще 1111 nлa'!llttre 1t ТО·

гава ще ни .гледате на с,шмю1,
гадове - отвър11а ilм Гроэдьо,
който продължасаше да с1JРеля.

1(ъм ед1111 •1аса СJ1едобед при
11ас попадна боыба. [роздьо миr

Мпадежта от село Г.роздьово посреща 25-год11шюн1 юб11лей
Н\ соц11ал11ст1111еската нн родина с висока ПОJШiичеока и т.рудо-
ut актнuност. Зак·ьрмени от герончmlЯ н всеотдаен живот на
сВ)я патрон - nарт11за11ск11я командир Гроздьо Желев - 11 на
ст.тнщ1 още 1ародю1 синове и дъщери, загинали със смърrrа на
,р,брнте, ко"сомолц11те от общннаката оргаш1зац1111 отдават с11

;11т сн за процъфтява11ето J1a своя край. Пове•1е от 200 млади
рабtтш1uд II работн11чк11 nэемат акпtв110 ytJacп1c в дейността на
Държав110 семе11ро11звод1ю стопа11ство, на другнте 11рсдnр1111т1111
u paitoнa на общ11ната.

Ръкоuодс?,вото ,,а СТОJtанс,,вото повери отr,rеждаието на
1\.10 декара naJL11eтfUI 11асажде11ш1 11а 45 млаш?.. овощарки. Дружс
сrвеннят ком1rrет на К<>мс<щоJ1а, под ръководств<УГо на секрета
ря Т,шка Ил11еоа, провежда раз11ообраз11.11 ъ1ероnрняm1я в сво-
ята работа. ?lнoro от рабо'111111•rк11те станаха вече не само добрн
CПCl(IJaЛIICТКlf, 110 11 3КТНВ1111 комсомолки. И не cлyL1aii110 през Mil
налата година дружОС'!'вото зае първото място u окръга. Екакур
знята ,из страната, с която rн наградиха обuuшският комитет на
Дl(МС II стопанското ръководство, беше в знак на блаrодар.11ост
за упорнтня т,руд.

Сега стремежът на комоомол,ште е да посрещ11ат четоър'Г!Jе-
коощ1я юб11J1ей на (хщ11алисw1ческа'Та революция о Бъл1·ар11я със
свой л11•1с11 принос. Ед1111одуш11ото решение на дружеството е да
Jаnазн 11звоюва11ото •1ел1ю място в окръг;,, И то ще успее.
Гр•1ж11тс, които отсега се полагат за насажде11ш1та Ясно показват
това,

А CdMO u палме11н11те насаждения лн може да се разкаже
за хубавата работа на комоо,1олц,1те? Не е прrо11Ле110 ако се
каже, 1Jc t1ет11рннадесет комсомолци от с. Нова Шнпка деноно-

щно ее nр11жат за култ?рите на площ <УГ осем .хиляди декара.
Чет11р1111адесет млад11 тракторнстщ СJ1ужат за пример в брнrада
та за комплеко?а меха1шзац11я. Под ръководството на бригади·
ра Пе11чо Марююв cera те водят борбата II със сушата. Не нм
отстъ11ват със своето уме1ше н сръчност н комсомолците от мла
дежхата трактор11а бригада о с. Г,роздьово, от зелеJ1чуковата
бр11rада.

У•штел11те-комсомолци възпитават II обучават с чувство на
отrовор11ост ыпадото r,околешrе. Дружесмеnшят кош1тет в уч11
лшцето, ч11йто секретар е Пенка Ламбова, с у,менне съчетава
деiшосТ'Та 11а комсомолското дружество с учебното дело.

Нашата общ1111ака комсомолска орrан11зац11я е 11а едно от
11ърв11те места в оwръга. Д,ру?вата най-ак?,ивно се включват
във оси•1К11 меропр11ят11я на общ111ЮJ<Ня nар1111ен комитет, 11а об
щ11нск11я комиrет 11а Дl(МС. Проблем11те, конто разработиха
Декеывр11йск11ят nлеJ1ум 11а Цеn11'ра.1н11я комитет на БКП II Ед11
11адесет11ят конгрес на Комоrоюла за работата с младежта ста
наха център на нашето ш111ма1ше. С тях заживя не само младеж
та, ,ю II цялата общес,,веиост в райо11а. Претво.рявайки ги в
дела, ние разнообразих1?1е жшвота ?ia младежите, активизирах
ме вси11КJ1 дружества, с,,ремнм се всеки младеж н девойка да
11амерн нзяnа на своН'Те въз?tоЖНОС'Т!11 11 антереои - да станем
орrа1111зац11я, достойна за името 1ш сuоя ш1тро11 - Гроздьо Жс-

)
СРАЖЕНИ.Е??м?f 6JHKEPА
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дн своя „r1арабелум'· 11 ro преда
де на Гроздьо: ,.За мен с доста
тъ•1е11 11 11ай-об11к11овен11ят (7-65
мм)" - рече той 11 сълзи потека
ха по стра,ште му.

Целунахме се поред с Цоньо
11 продълж11хме път,? с11. Както
узнах по·късно, nрн наложилото
се прехвъртшс от ед1111 ятак u
друг, Цоньо 611J1 откр11т II прсдн
де11 11а пол,щнята. Обсаден в
сдш1 плсnннк, nерен на лартизан
ската 1кле1UJа, той сам слага юрай
11а ж•иоота си.

В село Венелин се иЗ11·ък:11ах'1е
н.1 г.а11рул, но Г.росз.дьо •им обяскн
кон сме и защо бягаме. Хо.рата
сами •.ill эавед<>ха до търсената
къща 11 ,,re ш, издадоха. На 8
февруари бяхме о село Аорен.
Но тук старият изпитан другар
Но,,ко Нойков не ,.,, прие. Беше
се .,зплашил. Без неrооо зна1111е
nреиощувахые в плеwшка му.
Сутринта 110й влезе за сено II ка
ro 1ш в.идя, tИэплашк се, хвърли
коша II побягна. Нямаше време
за губене. Излязохме II на двой-
ки побяnнахме ,.ia ,разли'lltи посо
ки - 11не с Гeoprn на югоизток,
а Вълчо н Гроздьо - на запад.
Още не излезли от плев11нка 11

по нас се оmрн ,:т,релба. Нойко

11оиг110 стрет, 8 нея II я разполо
ви. След секунда ?,я експлодира,
110 пораже'1'1!ето ,; бе слабо. Леп
кавата пръст се наби в челоrо
на кома11д11ра1 от 1ВЗрива той из
губи CJ1yxa ои. Кръв 11зб11 под
обrоре11ата му кожа. Пол11m1чес
к11ят командир Цоньо застана на
изхода, а кяе се заехо1е да пре
uързваме ,раннте. В краката на
Г·роадьо попадяа втора бомба.
С11е11Кавич110 roil я за,прати об
ратuю Qред нападателите. В тоа?,
момент ш,шйзеров откос r.рекъс
на ръката на Цоньо. Останали
те здрави ПJ)Qд'Ьllжt1хме стрелба-
та на смени.

Смрачаваше С<!- Заваля сняг,
пр11иесеи с дъжд. Решихме Въл-
1ю да XD1:ipш1, единствената 1111

,,бухалка'\ да нзnопзуоаме с.ума
тохата II nр>гдвождани от него,
да 4!зпязат Гроздьо, Цоньо 11

Beprnл, а аз да продължа c11peJ1
бат11 за пр11крн1111е. Така н 11а-
прав11хме. Ефектът <УГ бомбата
беше поразяващ. ХайкаджИ!l·rв
спряха ст.р,елбата II се ом-еrлиха
на по-сигурк11 позиции. Използу
оах това JI след като d1зстреля.,
няколко пачК:.И латрони, настнr
11ах друrар11те си.

1('If.II попунощ ст,1?11ахие ?а

рата, където пол1щ11ята rн oG·
rражда. Ра11пват Гроздьо в ко-
рс,?а. ,Въ.1чо ,nраб11ва s'Qрдона 11

през .Сю1де,т и Жнти11ца закрива
медите си о село Тутрака11ц11. По
тщаите се х,върлят срещу смърт
ио ране1111я Гроздьо. С вла,ка п,р11
стиrа1' .нови подюрепления от жан
дar>ыepircт.i II во?"rска. Но Гроздьо
поваля 110лнцеl10Кня ,на11алю1к 11

д()уrи ;щама пошща11. Скоро
стрелбата става ед11осr.ра,11на. Мв
нават часове, докато озверелите
Х'11щ111щ11 се решат да наближат
'l'P)IПa на ,Гроодьо. И тогава era
ват ,,0?1ел11". . . Мушкат с ножо·
ос безжи,з11е11ото иу тяло.

С'Ыщ11ят ден тр:уловетс иа вер·
111,тс 11ароднн сннове Г!)оздьо Же-
лев 11 1Гeopr1t Стоянов (,Вергнл)
са 11з11есе1111 на nокав <1ред Син·
делокото общин:ско vnравле,ше. А
нoraro по-късно зе.,1ята се раз·
мраан, селяните плахи II смуте-
ш1, си шушукаха за в.1ачею1те от
ку11етаrrа д»е човешхн rлавн...

Т1шмата безсмърwш ,·срон or
наша,rз 11арт1rза·нока r.pyna, .както
Н CTOTIIЦJt7C СIШО.ВС .и дъщери на
б·ьлrа(J<ж11я народ, отдалн живо-
та оо за сообо..1.ата, останаха эа·
n1111аг11 11J сърцето на 11арода.

Димитър МАВРОВ
бивш партизанин

II

we снрак. Трябваше да стреля ваше заат1111алата равнина. 1111 с11, че ране1111те о корема 11 11якое момченце ще.
точно. На топа бяло поле Отдолу полицанте се размър 11е бива да пнят пода. Поало 111е _J тръгне no
пр11т11хнал11 CCJll\3, на Кам1111ята, даха и някой се надигна. Пред се усмнхна - това вече няма тебеширеното свла1шще за. ,1;:11
на едва м11ла жена с малко де очите на Гроздьо за миг Ct! ше з11а11еш1е. Но нямаше сн.пн зухари. Щеше да намерн ;.·:1,11

те на скута, можеше да завr мярна сребърен офицерски па да сму11е буt1ката II тя падна зите и uе11ерта тоnа щеше д?
щас само легендата за смъртта rон. 11а земята. даде основа за еднн кратък
сн. Къде удари поспедн11ят кур Удареният продължаваше дJ разговор с таткото.

Трет11ят куршум също уда,111 шум, той не разбра, 110 снгур в11е II по гласовете Гроздьо раз По11ска да rн 3аров11, 110 не мо

п ол?щаите настъпваха. Със бързо започнаха да се отдаде в 11еч11е •1ело: •1у се •1a·:·i;a11e. 110 беше ударил о 11якое мно бра, ,,с с ударllл ,iякакъо no жа да се 11омръд?,е. Беше умu
замрежения си поглед чават стонов?те, разбра, tte го 1ю вик удареният не 10.1:1дс. ro болезнено място, защото or ру1шк. рен, нечовешкн уморен. Вече
Гроздьо видя как пред бе засегнал леко. Затова пък виковете, конто 1,а там се по11есе 11с•ювешк11 в11к. Ж 1111що не ro болешс

неrо се мярна дебел човек ? яо Вер11rата спря, като откри дадоха неговите съсед11, бяха Ранешtят крещеше 11е11стово, по алко, че нямаше още ня с ·

? кой патрон. ложи глава върху студ,-
п11цейск11 бр11ч II черве11а а11те- безпорядъчна стрелба. Изстре- толкова по-уплаше1111. сле зави, после захърка II съ

Мъ•?еше се да .,,,сл,, 30 Зла 1111я затвор на пушката, без д,1
рия, който крещеше нещо - " " я нзnуска <УГ р т
командуваше. Пр11цел11 се. Спед АНДРЕИv rEPM!-HOB тка, эа детето, за майка сн. п с

ъце. ака се or
Но те се 11зп;1ъзваха от съзиэ у каше, когато вечер у•1оре11

11зстрела оттатък ясно се чу чат се връщаше o·r вършитба ...
кане " оня пад11а като ••ека ,шето му, образите нм се сме? Ж!?вотът беше свършил
11арцале11а кукла - куршу•1ы до ПОСЛЕдЕП дъх ваха. От време на врем? .,рсэ Оттук започваtl!е J1еrендата.
ro бе удар11J1 в челото. Лолн- него преминаваха тьмнн, кър--------
ца11те забелязаха смъртта му, вали валящ,. Тогава престава „Ка,,чийска (Jалада" _ llЭд.
развикаха с? .уплашено. Видя we да вижда и чува, само с
едиа-дuе прибягващи ф11rур11 л11те пращяха ясно, сухо, но За известно време 11астана брал с11л11 от м11нутно зат11хва 11якаквн блуждаещи центрове „Народна ,?ладеж", 1967 год
Отивах,, да го приберат. Пред ехо нямаше. . объркана тишина. 11е, 3ав11 отново. И това про на тялото си още усещаше, че
очнте му се открон едно рамо Беше спокоен, абсолютно спо Пред замрежеН11я поrле11 11а дължи дълго, мllbro дълго. съществува. Беше ·уморен, м1111

с пепеляв пол,щейск11 пагон· .. коен. Единственото, което му умиращия се „яриа е,?на т·ы, Отегчен Cit поы11сл11, че тоз11 го уморен, нечовешки уморен.
Рамото се движеше равномер оставаше да свърш11, бяха два ка вер11жка от черни точки вик може да продължава до Пред погледа му СJ1учай11,1
110 - полицаят беше бяrап II та патрона о магазина 11а мал върху белия сняr, която идва смъртта мv. Изтръпна, но nocN попаднаха чет р те ж 11

сега дишаше rеж о. Гроэдьо 1111херата. Досега беше усещал ше откъм Дъбравино. Обърна ленно престана да ro слуша. Се, зи върху студ:11:та зе??uK?r?
J11аеше, че не \IOY ' да убие 11 смътен свян да стреля по чо се на другата страна - др) га този вик ое•1<: не ro интересу то полицаите дойдеха тук, те
малко му дожаr.. за куршу век: когато натискаше спусъка га такава верижка идваше от ваше. щяха да от11есат само тяло-

?
но се пр?щ I ВНIIИателио - представяше си децата на към СиндеJI. Усещаше как си отива живu то. . . само трупа ыу. Жълтн

стреля. Оня 3 стена и се оня, по когото стреляше. Сега J<а•1баиите на Аврен продъ.1 тът. Пиеше му се. С последн!t те г11лз11 щяха да останат въркот, настрани нямаше право да ы11сл11 за ?с жаваха 11стер11чио да бият II с11л11 взе бучка замръзна" сняг ху пръстта под бъдещите сне
11' \аса ?у '·••••••в•а•.•Н•е•rо•в•и•я•т•с•и•н111!с•ъ•щ•о••ос•т,а,,.в8э•'tе•Х•н11118ят••з•в•ъ•н„uиа••в•ъп•н•н••за8л8и••11•я•д•о•п1tJ>•Я•д?-ус8т8н8118т8е•с181._С8п808м••го8в8е8._Щ8е8ш•е•д•а•д•о•fl•д•е•п•р•ол8е8тт•а•••••••••;.•••?:.;?:J
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Павлина ЕФТИМОВА

секретар на ОК 11а Дl(МС
• с. Гроздьово
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