
Издава БКП в село СЛАВОТИН МИХАЙЛОВГРАДСКИ ОКРЪГСЛАВПО
ПЕТ ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Петрака Хинева

Гаэи годипа Славотинската
партйна орга1111эаuня чевству-
ва един славен юбнлеn-50 гО-
дшш от ненното основаване.

Въэникиала пропи окоао
по,10811Н век отначало препим-
110 за пропаганла нп социа-
лисгическиг« 11деА. преминала
прсз Cj"j)Oiнпe 6,1тю1 на кла-
совата борба против капига-
лизиа II фашивма, днес славо-
тинската паргипиа организа-
ция е един чевен огрял на
Нъагарскага коиуннетическа
партия, в »эгражаането на
новия сошчаисшчески об-
шествсн строй.

Запалилите искрата: Радо-
слав Хинев, Гераско Русинов,
Георги Иванов, Иван Петров,
Иван Стоянов, Арсо Димит-
ров, Димитър Бонов, Горан
Лозанов. дядо Никола Руси·
нов, дядо Никола Божански,
Мито Петров, Пенчо Петров,
Павея Нечев, Петрана Хинева,
Днw11тар /(овачсn, Миленно
Иеанпв, Димитър Каменов
бяха едни от ревностните и
непримириаи 6орuн ва нзграж
двнето на класова революци-
онна n1pп1R1tA оргаиивация

В своята 50 годишна
история С11авот1шската пар-
тнянв оргавваацвя записа не
една славна страница. Тя ор-
ганизира 11 ръковод и септея-
арийците от 1923 голнва. Тя
бе неизченен кормчия на
трувецшге се от селото в
борбаn "" срещу немско-фа-
шистките окупатори и техни-
те български лакей, за побе-
пата на Дeвrnr септември
1944 година.

В своето 50-rодишно С.·
шествуваве партийната opra·
ниаация в село Славетин 8'1115-

пита редипа борци коиунисти
и ремсисти, които са ошали
It отлаваг ёеэрезервно живо-
та си за тьржеството на ве-
ликяте идеА на комунизма.

Заставела в първите рели-
1u1 na борбата сrещу тъмни-
те снаи на реакш,ятз и мра-
кобеснето, тя и днес е ак111·
нен стожер в строигелството
на СОЦl!.IЛПЗМа.

Изтеклите 24 свободни го-
дини, п а р т 11 о н а таопгвниза •ия непрекъснато
укрепваше своите релипи, из-
раствашс на го t!осв11 ща6 на
трудешнтв се селяни от Сла-
вотин. Днес тя с единна 11

сплотена около Центраания
комитет на Българската ко-
муннстическа партия, после-
довагеаен борец за изпълне-
ние решенията на Деветия
партиен конгрес.

За саавотингките комунисти
няиа по-възвишен нnеа.1, по
възвишена повевля от повеля-
та да служат честно 11а своя
народ. на велнкото депо на
комунизма.

Пол сръчниге ръце па
строигелите от село Сланотин
селото все повече се разкра-
сява. Построено е 11000 читл-
лище, здравен дом, фурна, а
сега се строи ново у1111.1шце.

Под грижвте на Партията
всестранен раасвег получи
ссциалистическата култура и
просвета в се.1010.

Чествувайки своя славея
50-rод11ше11 юбилей, обръщай
ки взор назад към наминатия
славен и героичен път немо-
же с чусгвена законна гор-
дост да не се отбележи, 11е
през този период Славотин
ската партияна органивасня
винаги е била вярна 11а заве-
тите на Благоев и Дш.штроn,
вярна на завегите на онези
неуморни труженици, егэла-
ли II възпигали такова слвево
и героично поколение. какво-
то са номонистиге от село
Славотин,

ПЬРВНЛТ СЕКРЕТАР

Гервсво, Руеннов

Семенство Р.,vсипо•• са ед-
ни от първите заселници в
сеяо Славотнн. И,бяrаан от
зверствата на Х1отрод11н бея
те J1aJ..1tpvл1t приют nри era„
рия ХаидуrиR дядо Славс •
неговото зввче.

Дядото •• Гераско е един
ОТ оснсвнслсложнианге IJII
БКП (те). Н• младини юя е
емигрант в Бувсреш, 5раю,а
11 Галац. Слушал с жадяа ду.
ша пумите на 6ълrар(IК11т1
хъшове, Тоя горещо обичвл
своя роден •рая и трудоо1я
българени народ.

Затова npca 1919 година
дядо Н11ко„1 зае.ако със cno11
те внуцм гордо маннфес.11ра-
т1 под 111аысто на nартАята• п1,рвмте реднцн на „ави·
фес:тан111те.

Още от рано Гераско ос·
таqа снран, баща му ааш••?
а Русия.

Чет11рн братя и две сестр11
отрастват под 1·р11ж11те на ба-
ба Каwсиа - умна маАка и
трудолюбива сепя11,..

Пре• 1918 годнна есента,
no;s, мняннсто на Октомвр11nс
ката рево,1юuия n Рус11я
се проаежда об111оселско съб-
рание, на което е говорел
мп•дия учнтсп Радос?ав Х11-
иев. Тук се ваема осrорнчес·

коrо решение о ttлото .11.1 ,е
обра,уnа Партияна органнеа·
ция. Зn сенретар е набран
Гер1с10 Рус11ноо. Провожд•·
ли се с1.браниt1 в дом-,.т на
Гсрасно Русинов и Георги
Ивtнов. Млад, начетен, вм-
соко 11нтм1rентен Горасwо
води JI СПЛО!АВа у„сло лар-
тията. Спед нея върви II nър-мят и pe„epn РМС с осно-
внопшrожnнн Кам?u Ца.11ев н
секретар Милан Вас11пев Ди·
нов.

Идват <•11'1"41ИарнЯскнrе СЪ·
бнrня. Сtнретаркт Гераско
сам ловежда отрц боЯци
срещу фаш11сuта армия. ТоА
с ЛОЛНТkОWНСар 118 отрnда
11а пеrеидарш,я лоп Аwдрея

Нощта •• 26 септеuврн.
Рево.1юцнов11ня хомкте, и
ларт11Яното бюро се събират
н местността •Черковна гора•.
Заседанното е кратко. Реше-
но бе всички B'ЪCTIBRИltlf да
се отеглят о Бапкапа. Сехре·
fapяr сам от11вв да изведе ot
селото:н останsлито въсnш.1цн.. : Прса пощ,а Гераско "
още някопко В'ЪСfllНШJ,И Cl

-СSлонuрави и всеки оnнт да
се пробие б.!оквдата е беs·
успешен.

Предате1с1, душа обачо
съобщава ва фашискнте уn-
рвва•щи n главореза жаnитаа
Петров, че Герас•о ••едно с
другарите му се иамнраr •
ce.,oro, след което бива, арео
tувак11.

В кървавото селтемвриЯско
утро в >1естността .Ц,рака"
се чуваt откъси ot nесеата
•а .ИнrepJt8U11oнa.4a• ааглуwа
ааnн от лушечв11 аnлпове.
СеАе•1 въстаници биват sвер-
ск11 разстреляни.

В011нишката карабина е
трепиапа II секретарят • саио
ранен, но оаверення па.1а, сн
послужва с пожа.

-Прощ•ваяrо братя бо•ци-
nроехтяха пос4едю1rе ду>1н
на се•ретаря.

ВЕРЕН СИН НА ПАРТИЯТА---------?
Радослаt1 Х11nев и аз : Jетранм Хннwа, сме от 1·р. Толб)'х1111.Преэ 191-l ro,1ttнa бяхме наs11аченt1 з.1 y-.1rre.1н п се.10 С.1ано-тш1, MнxaR?rourpa;;,cкo. XmH!li 6еше ч.1сн 1111 111ртюtта tтс) от 1913година. В се,1010, нне младите уч11т?1" G1,рзо се с11ряте:нсх,-1е с „

буднн1е ,1pyr·ap11 ,, ,;о:1еrн н заr1оч11ах?·е д!t дружнм с тnх. ПриХю1ек J.1,'ll!axa If ,-!,1аз.и н стари.
По оре„1е на първ.:?та соеrшшJ oonna Хнrн.·в е иа фронт?. Тачза ра3nрос1ра11е11не нэ (ОЦнJ.·нсr11чесJ..а пропаганда и rо1ор1:непротш1 uoRк.tтa, пре.1 сащне коRнннк, той е прнзоnан rra воt1шо-110.1ев11 съ.1. Оправдан ? от лр1Jкурора 8;1сип Мулетарщ,.С,tд аапръщането си от 110Анат,1 1918 1·од1ша есента, бе ор-r;ю1з11рано nуб1111ч110 събран118 о се.10 С1авотн11, на което Х11uевговор• з,1 Оюомор1•1tскатя реьо:1юция в Русия. Затоzа ч? русантсрабопщц,1 и со.,яю, са се осво6од11.,н като cp11ua.111царския стрсR. Същ.1то печер бе обрJзувана II napr•lнa rруп,,• ноято WIH33Xa ОНО.10 20 AYШII (ЛО·КЪСНО се увеличиха •• 45)За сснрtтар 6е uзбр,ш др: repac•o Русинов ку.1туре11 м Ate11

друг1р.
Хм11ев често говореше 11• орrанизаunоннн u nубличвн с-ьбра-

ш1я, на които често 11дваха II у•мтепt1 11: селяни от Долна Риксаи K:111cyp11ua.
Другарите Христо М 11хаялоа II Гоnрил Генов идваха •rесто

лр1t нас, особепно пред., въстаRнето - 1923 rодш1а м даваха.
1111струкuин за работата на парт}!Яавта организnцил. •В сс.10то често nра.пе,:ме вечернвкн. 11ыаха.1е учеанчес111 хор,в нoitJO се п?еха рсuолюu11онни, рsботническ11 и Ботев• пеенn.
Хор1,т рькоuодех а:.. Имах1.1е кр1.жоц11 аа оrраиотяаане, многоже.иn н м, же се научиха да чстзт и Пltшат.

Е.11111 11еде:1ен дем в селото пристигна Генко l{ръстев ш•рок
соцн1;1нст. нntt;I.JJдaт за народеR предстnв11те.,. ToR говори протщ1болruсrшкнте н комуннст11ческата партия, като заяви: Се,,ани ьаешняr Хммеп иска неговата партн11 да дон,1,е •а •ласт, за да ви1эet.te 11и1111те, да он ,::ранят ето тук, в тозн двор от общ казан
и дw 111пранят жените вн общ1tl flартиRа"то ч:?е•ове осанркахаоратора, а сс.1янnте 111онках:1 Хнне11 конто доиде wax•p и бо.,ени uнoro д:обре р3зяс,щ на прис-.стващнте, коя е Генко Кръст••и неговата парп1а. Стражарите се опитаха да арестуват Хн11t1,ио селянате на позоо.111ха.

Пеwра11а ХИНВВА



ОСПОВАТЕВИТЕ ИА ПАРТИЯТА И ИА РМС

Ако ме попитате
е комунизъм,
отговоря

какво
аз ви

така - .Комуни-
ще

зьм - това е слънцето 1и

Мито Бонов

Кръсто Бонов

г. БРАТАНОВ

Димитьр. Ковачев

Миленко Иванов

Арсо Димитров

Пелчо Петров

Иван Георгиев

Г. Горанов

•. I

WI М r:::rrr:r1t1 1-i:J

РМС ПЪРВИ ПОМОЩНИК
НА ПАРТИЯТА

След първата световна воn
11а България иэпадна в тежка
якономичесна крива. Стреме-
жът на ёуржоазипта да пре-
хвърли тежестите от войната
11.1 гърба на трулешите се
доведе ДО силно ивострянс
на класовите противоречия в
България, до общо революци
онно вдигане в.:1 масиге в
страната, доведе до силно ре
голюинонязвране на младежта

Хн. ЯД!! .\m·1:tcж11 обърнаха
-чюглеца са КЪ'-1 партията, to-

ято в- това ьреме 11зд111·1нuе
лозунги за полготвяне II про-
вежване на регоаюцня в
6111гария, ал пгеэ.ахване на
капнталгсгичесния строп 11 зл
съзваване на съг етска власт
no лрюоера на руските ра-
ботпппи 11 селяни.

I < ггрссъг на ДК \IC която
(е с1-1ш111, на ii. \'. 1920 г.
се ванима с I ъп.ссчгс за
П· обряг :1Не фооиите Н !1СТО-
i?11П на i?.Goт1 на съюза, за
Г<,ЗШИfН'J: НС 113 неговата лей
пост Н 11p11r.111Ч;iJi'.' Н Г,С'ДОНС·
,..... ху I о.1r,ма част от !:.-1адс-
жг.ге, кu1;10 проявягаха го-
гошост за борба. Пост ъенз
бе задачата з.1 ор: анизлране
па ьлсдежки кочунистичсски
г.ружсства 110 селата.

I [рсз същата 1920 година
се намират J·шама обущари
Камен Цанев ,, брат му Ко-
·'"°· Под прякото в.111ян11е
на първия в селото се образу
ва младежко комунисгмческо
дружество със секретар М11·
лаи Василее Диков ti членове:
Иван Георгиев, Камсн Д11м11·
тров, Перко Иванов, Зарко
I [елчоп, Цено Русинов, Гаврош
Стоянов.

!lружеспото живее рсдо-
1.сн · оr1·аннз·щJю11ен ж11-
вот, Вс11к:1 седмица прсвеждл
събрание 1, къщата на баща·
та на Иi ан Георгиев. Члеиопс
те слушат беселв за реьолю-
циятл в Русия от 1917 година,
?а жш ота на техниге руски
братя, учат реьолюциовии
иссни, моби.п.зират силите CII
эа отпор срешу фашизма.

Прсэ 1923 година комсомол
ците участвуват като пръв ре
зсрв на I [аргияга. Те са 1·0·
TOBI! през време на въсгание-
то да дадат живота с11 за сво
бодата на иашата Родина.
На тях партияга повери да
пазят славотинскнге у11р:tш111-
ци+-фашисти о ареста.

Младеж,юто комуиисгяческо

ивос.есинс го се пръснаха пози
ви от Васил I 'еоргиеа.

дружество в с. Славотин
разтурено, 110 огнището на
ревоаюционнага борба тлее в
къщата на Георги Иванов, за
да се разпали отново през
1941 година, когато ф:ш111стю1
те държави от оста - Герма
ния, Италия 11 Япония, устано
виха варварски режии на
потискане демократичниге си-
.1.1 и следваха политика на
эограбване на чужли эемя, на
дискрпминапия II упищожава-
не на малкит« народи,

В село Слаеотип през I 911
година се сформира РМС със
слевннге членове: Цено Гсор-
гиег, която бе секрегар,
r,1„ад -н Янчев, Асен Георги-
ев, Нас11,1 Начов, Евлоги Ми-
ганон, Гсор1·11 Младенов, Цо,
ло Натев, Вас1·.1 J 'иколов, Го
ргп I kцс,в Върбанов, Петър
I [аглон Д1:м11тrю. , а по-късно
ст:111::х:1 членове 11 Камен
J\естон, Еп:.оrн Савчев а Гер-
1"() Кръст.в.

Слепггйки указ нпста на
Г,КJJ. Р,?С в Славотин
r• ЗП гна шигокл рнзо6.1j111щ.
ТС.1113 Ji.(. йаосr 11р( TIIII if/?6:JHe·
ТО 11,1 Xl!T.,CJ·l'CT1'1:l!TC I Ot1Cкtl
,, Бъ.,1·,1р11:1 1.з 1плзн,шс1u ш1
стр;1Р.ат,1 ,, . то 11зход11а б::з:1,
за шшаление на нзш1пе със,:,
дн. НаН-аh:т11ве11 бе др. Uсно
Гсор1·ш:в, 1юйто нържсше нря
ю1 nръз!{а с ш1ртнята.

Прн ош,т на ф:1ш11сткатз
в.,аст да арестува Цено Геор·
r·исв, тоn успява na нзбяга

, нри лартизанската група u
наш11я краМ II стана партиза-
нш,.

И н тня годшш ыладеж"те
на с. Сп:шопш дадоха жертва- Горан Пеrров Нърбанов,
убит в QТt:?1сстве11ата uoA11a'
при гонене ш1 нсмu11rе към
Берл1111.

На 9. I Х. I9?-1 1·од1111а сво-
бодата на Бъ„1г,1р11я 1iз1·ря_
РМС R С.1авот11н се разрасна.

Наброяваха се кы1 80 ду-
ши, 1 отовн да у1;репват робо·
дшческо сс.1ската в.1:?ст, гото
u11 за нръв резерв на Партия
та.

Мора ИВАНОВА

Никола
Върбиu

I
Бу;tе.ч " обра,ооеан за време

то Вър61111 е ч;осн 11а Земедол
скат,, дружба. Тоя до?ре
о:юанаuа се.1сю1я бит n 1.Jмдн.
ЗатоР:.t е в първ11т? ред1ш11
на з??1едеn;1нтс. Отз11вч11в към
пуждитс нз се.1яю1те. той спе
111,цаа техю1те сш1п:?тш1 " уоа
жснае. Избра11 е ва местен 11

окръжеft с1-11етншс. Включва
re о борбdт:1 на сенrе?шрий:ф
сю·т? съб11т1sп, заедnо с кому
нистнт?. Затова II фэшисткнте
11ал:1·ш ro rазстре,,uат заедно
с 11df1-1t1?пш1ыre комуннс-т11
от селото. Така rott стан.-? ана
'1е '"' Земеде.1сsата дружба в
селото в1t.

l·--------3-Д--Р?А.....

<:...В_О Я_Д
__

Р_О?----::Л(=::==?
11,1 pa6oтtt С•1 dcral"a както Э

• нрсдt1. I lo пrофсъюзна miн,rя

iноддърж:1х 1·р1.зкн с др. Cana
1·ашн·ск11, Л.1ыщ1.:11сR 11 С:що„

Сrощю, 1!11111 Ст.1111шз, 11._1,\0 ?)· n • 11 ci 19it г у10.ш11ха fl't,pa1:;;r., И! cl)J 1\.·орп,rв. Тя Иор,;,:111 J'рщ·орон 11 \ICJI но
.JPf'. ,·,т .?6 ,.., .. с..,. ?'с :орtд1ю с :?;11.:011:1. :11 з:1щ1:1.1 l'?-l държава

у.;р1 11· ,.не р. Gот:'т,1 11 н:ттн _ та. В·1.?11 t:к•1 то н 11:1рr11ята нро fТ3 СС' LЪ3ПШ!Оf1ЯI ;( И })1\1С н1;.ш СН)ЯТ:J JН100T;J U IIJ)OBC· )Опо,urшш ()Т 11?тпшт.t t• ж;н:.нЕт? 1ю това време нзбор.1
.'J,::?1p l')C' И JH С 'iO"O {jjl'K lt.-1 Jlkcт11я 11,1·:tl)'.1 It.I ЦI(
Ту,цар Сrояно?.. :а 1ю-,1оtн j) 1,1 Бt\ll н Се....ш1я т1терн1ци.
1.;u11та?,.т с ,1щаr, ..:1•т,· Cl: сtюр ш1;1.1-1911 го? t"i? ,1т.:в11.з.11ран
1;11ра ,:.1:.щ.%::ка т ·1.1гра.ша I РУ· с?кншсыщ ?;урс ш, f1,1рпrвт:1.
на. 11 ?<оято с? 1!11):tПт rшrc11 1'ог:ша r:роnед.охмс пуннто:.ш
за l>oP11 11 ?'I 1:сю1. ко11фе:р?11ш1я н мостн .стrз.

I I рп:nно. о рыю-одс, м, то „Хас.1но11 шум;:?,-;·, н:1 ,.onro
1·aua 110.1уч.Jn•. ш? у?,азания, пр11.съсrпаха ;,е.1('1·.,тн от l\.1•1-
за llt',10Cr "fbl\! т? Jl'l сур1ша, C?!OЛЯIIOIJIUI И Да,111,1
cr1,:тJ11c 11и ч·рс 11;1 J tf\ 11.1 Рннсз. С'...1е.1 т011а уст.11ю11юа.tе:
[1.з; т 111то.1 н .з тш:а не :.ю;н,1 д:.J 1-:онт;1кт с л.. ,н1т1.. с11.;11 u cc:JO·
)?;it(?ЛI ?'tilllO,tC'G1.lJIIC С 10. з., но ИIIНШ.IIJ? ду:о„r H<I

С p:tGuтar.1 ср .:t ,·чsrr .11•т ..·
с • ?х аз. P1Uuт ..•х 10 t р 1,1 ••,
1 о,tството 1ш др. :J 1ы Цt · в.,асr,1т? 1:0.,al':o::1. го,1я??11
f'I.J. Г, .1<' 1. 'IO' 01 ! •111 ?к з .1 1е ус11пю1 да ра ;.:р•·яr д..:,111ост-

I

н 1р. Нu1·.и.,111 Гри?оJ он. Г?1)J та на I1.1. нята, во т,1 бета р, б . t.:ШС ti D око IT? Cl а
Нз 19 маи I I одш?а 110„ liO)tJL1cжn.,naнa or э р1нш, н?-

„усшх. у}{. .•,JШ.t от Uкo.111t съня llt.ТЯШI др} 1„рн I, Ыl 80Дt:Н8Т,1
tо?111т1;т, че пnрншта 1ш11ао.1 uеле1а.1,ы 1ю.шт11ческа р:1бото1.-??....,...._,_...???--?..... ..........,.
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РЕДИЦИ НА

но РБАТJ\

РВИТЕ Септемврийците разказват
,,Каквото и да стане,
утре аз цял живот
ще служа на наро-
да"

Теэ11 ,1;ум11 бяха закоn аа
малцинатв ксмунисги о село-
то ии.

1918 rод11110. 'Оттук започна
нашата борбn. Нно бя:н?е мал
но КОМ}'Ю1сп1: Георги Иванов,
Иван Петров Цепов, Гераско
Русииов. Ива11 Стоянов, Рв-
аосзав Хнвев, Димитър Копа-
чсв, Днмвгър Бонов, Ми.,е11но
Иванов, Пелчо Петров, Арсо
Димитров, Горан Лозапов.

През !920 гочина се npooe
лохв иэёори за общински С'Ь·
вегници, Or 12 съветника
ние спечелихме 4, с наш кмет
Мито Петров. Земелелпите
бяха партия, но 11е успяха.
В края на 1922 r биха напра
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Ощв преди да образу-
ваме партията, първи-
те комунисти и аз че-
тяхме марксическа ли
тература. Това ли да
де въэможносп: да изу
ч.а добре задачите, ко-
ито партията поставя.
А те бяха най-разно-
образни. В партията
имаше' голяма дисци-
плина 1i единство. Ние
обраяувахме и първата
кооперация по нарежда
не на ЦК на БКП.
7 ова за времето беше
голяма победа. Затова
фашистите нн гонеха
на всяка кпачна. Б11х.11е
се през 1923 год1111'1. Аз
бях свьрзка на щаба
в града. После .11·11шх
цял:а година в нелегал-
ност. Укрих се, за · да
съм сега между вас, да
ви раэправям нашите
патила. И е 19'31 годи
на и в 1941 година. на
два пъти ние вьзобно-
вяваме разбитите сили
на партията-заедно със
синовете с11. Така се
вьзпитах да обичам
БКЛ и народа.

Щ Цi1S1Ь WK W NЧ

ЗАЕДНО С В?УЦИТЕ
По тоя пьт сега вървят
11 внуците ;.111.

Голяма борба
в пнова

беше
време,

Иван Димитров пръв
дойде у на . Кирия
Рацоо и Иван Даскалов
сьщо са идваж. Ние с
баба ви. Мита Аtалко
спяхме. все очаквахме
гости в онова труд,«:
врсмс.

-
ОТТУК
ЗААОЧНА
БОРБАТА

?? .. -
Ивай Стоянов,-L

гени каетвсни декларации от
ЦI{ на БКП. Вс11чк11 а1<ткв1111
чпе11011с 11а паргняга rн под·
писаха а шивачницатв ми.

През иесец април 1923 го·
д.111;. се прсвевоха също така
обшиисни избори. Тогава ние
вземахме трима с1.ве1·1шt111:
Иван Петров Ценов.. Георги
Иаанов Николчов 11 Д11м11 гър
Каменов. Под натискв на вла
ста Димитър Каменов сн цацв
отсгавкатв. Друrнте двама
са арестувани 11 изпратени в
Око.тияското iюлицейс1r.о упра

ваение. Цяnото пято те броят
АDите 11. очакваха аерв:кtе нм
друrарн до счупят дебuято
,ешотхн.

В ръкоео.цстаото •• партня-'" остамахис: Гервске Руся-
11oe, 11 н Арсо Димnтров. Аа
държах връава с MnжaR.100-
rpaд. Често се ервщвх о Иван
М11хаЯ4ов, които 11к даваше
ywa98НIIЯ.

На 22 септември mpona 11
въсгапивго бе яонесеи от Па
оеп Мочкарски от с. Д. Бере
ницв, Преяи яяколко дни
Иван Петров бе освоёеден
от полицейското управаепие.
Прев нощта в веговия д:О?t се
събрахме като nривпякохме н
Никола Иван Върбня-предсе-
жатеп на иестната дружба 11

техен съветник, За преяседа-
тел на Революцяонния коми-
тет бе избран вр, Иван Пе-
тров Ценов и Димитър Каме-
нов от комунистите n Дими-
тър Лазарав or анархистите.
Никола Иван Върбин кавв, че
нямат нарежавяе за въствяие.

На 22 септември навърши-
хие преврата, Кметът бе вре-
стуван авеане с дi,yr11 фаши-
сти. Сутринтв на 23 с бара-
бвн обявихме новата власт на
коиуиистнге. Барабана бнхма
ваелно с Арсо Д111штров.
Обявихме мелницата за общо
солена. На 26 сутринта се
върнах от Михаяповград.
Бяхме иэпратени ва оръжие
о село Гвбровнпца. Докарах
само пагроан. Назкам каr:: са
упогребени защото на 26 ве-
черта ръководстеото емигрира
о Югославия.

..?..,..,.._ ..........?.?---,------------------

Дииигър Каыенов

монго щнстив
в ('f' ,J /111() iШ nrtдa ? Пr,p-

fl 1mr r,e·•!()IЧn flo!Jчa учи-
=:,.. 1····fi?.\·1шra1 Дон.?т u }[011-
u.r Ста?1/еi!ц-.ила1Jо \"tllnllA•
ско .:с a?ilcrn10. С Дон?tо с,
cп,111.чmt!.tlJXAfl на ло1и)?J1сщ1-
nrа сснс",вff, r; т,с чеспrо иЗ-
лизаше и \llf'l/1).J?.lЯ А1..wашм
0,11 f1;,н.а1Юрищt. Т• 111сто·
'c'C'11riprx,z и спор,хп по ня-
коя статия 1&4 6еtтнтш от..
1mcito рпбота,па н11 кому-
ниспш111,хата партия. Оттях научмх Аtного NIЩIJ 1а
нашата n•ришя. Зt1mo1t1 в
1918 г,;ilинп, wааато б11и1
обрпзу,аНJ1 парпшята мед

tдно пуб.ш,tно etiбptrliNe от
др. Pnдothin, Хинег, то aJ
бях един v,n nr,p,unr, учр1-
дитt1..1и.

В 1923 tодина 1з1.11ах а,.-
пшвно illlacmu, tJ Р860АЮЦUЯ·
та. а 1соеато б!lх.111 р•,аро
м,ни от фfl.mucmкamfl umUJf
команда, пе:1 р1шени1 на
бюрото аз отидох С •мигра-
ция , Юг.ослаеия.

Манар " 11ч, ,.зрас11t1н
аз c&Al •1л,н на n•pma,cma.в Htll 1{д?ну,а,п CllH{)lllfftJ ми
11 онуцит, ми. Щаст11и,
11лt, че e&..u з•едно с тя:,-
ч111н на БКП.

?
11
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в
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вор1111к Дим11тър Ков8'111, fjБоичииовски с отговор-
ник Кръстю Бонев, А IМетковски с отговор- 11
иик Кр-ьстю Бонов, 11 IМетковски с отговор-
ник Герас1,о Русинов в Iпомощ на поп Андрей.

Революциониият комк- I
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Димитър Лазаров
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Деветоюнският прев-
рат бе И!кек11J1а эа зе-
меделците, 110 не и за
комунистите, конто не-
веднаж сигнализираха на
Аравителството на Алек
са•дър Стамболиски, за
готвещия се преврат от
стариrе погромаджиис-
к• партий, и пребИ8аnа-
щите отлом1<н от вран-
rеловата армия и маке-
до11ск11те групи на Ван-
че Михайлов.

На 9. юни 1923 г.
в с. Спавотин става нз-
вtстмо, че ю1а ново
пр11вите11ст10 начело с
rлuoptsa Ал. Цанков.

По нареждане на то-
гав1w11ия партиен сек-
ретар, биват НЭIJ!)атеии
въоръжени Димитър
Лазаров и Дкмктър Ко-
вач•• в rp. Фердинанд
• клуба на градски11 ко-
ммтет,:където км с-ьоб-

lnblt/tO

Гсорп Иn?11ов

затова и сега нaiu1m
Централен ·ко,нитет
за•tете делата на вси-
ч.,т нu. Код ли от те-
зи хора не е rюсетил
домът ни: Дико Д11ков,
Ди.110 Дичев, Стоян
Сандое, Борис Тасков.

шават, че партията ще
запа?и неутралитет. И
деиствително партията
по то&а време не е изжи-
в11ла пораженията от
изборите, които са били
проведени на ')4. IV. 1923
година.

Г. Иванов престоя в
ареста до 2:i. IX. I 923
годннз, а другият е ос-
вободен преди въст11-
11ието.

На 22 Септември
1923 година, Околискня
комитет изпраща Пааел

I zз Септември 19ZЗ
Наскоро обаче Ко?;ю,

теркът обсъжда пасивно-
то отношение на БКП
по-вреые на 9-тоюнс-
кня преврат II ЦI< на

. Партията взема курс на
подготовю1 эа въоръже-
110 въстание, за свал1111е
на правителството на
Ал. Цанков, и установя-
ване работнпческа в.?аст

Арестувани са двама
комунисти: Иван Петров,
Георги Иаа11ов, от конто

Мечкарски
Верениuа
паролата
в·ьстание.

Секретарят Гераско
Русинов свиква партп/!нu
та орrаннэаuия къс110
вечерта на 22 септем-
врнп, в парrий1111я клуl'i,
където при И!rасена
.?аъша съобщава нареж-
дането на ЦК на Пар-
тия ra, ,а вдигане на
въоръжено П"Ъстаине.

от с. Долна
да даде

за общото

TyJ< присъства и пред-
седателя на 1е,1еделск11-
та дружба Н. И. Вър-
б1ш. Избира се револю-
ционен комитет в с-ьс-
тав: Иван Петров, Ди-
митър Лазаров и Ди-
мип,р Каменов. По из-
работен план, бързо се
,авзема общината от
група въстианци, и се
арестуват Dид1mте фа-
шисти в селото.

На rо11ям общосе11скн
митwнг сутринта говора
Иван Петров и Димитър
Лаэаров. Те съобщават
на населението за сваля
нето на противонарод-
ната власт, и установя-
ване на работническо
се.?ска власт. Пристъп-
ва се 11е1абавно към
свvрмирането на 60111111
групи и отряди 1-ва
rpy111 в ПО}IОЩ на се110
Долна Верекица с р-л
Иван Стоянов. Ферди-
на нският отряд с отrо-

тет национализира 11е..-
11нцата, 1<11то същата
започва да работи !а
нуждите 1111 ре1олюция-
та..•

В-ьстаниците от Сi!а-
вотин се сражават мъ·
жествено с иноrочис-
11еи противник добре
въоръжен. Те се бият
последоватеп•о с во•-
ници от Врачанска и
Щуменска rарнн!о11а.
От това раsбират, че
в„стакието не е общо
варод110, а само в от-
де111111 окр„зн. Затова
те се оттеглят раэбати
•а rруп11.

l
а.а а Шi1 i!::11 • • 1111 - • • - • -.- -
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Слввотнн е едно or големи
те селища • МнхаАЛовrрадсю1
окръг. По предания от стари
тора първите tity заселниии
са дошви тук през турското
робство преди яовече от 250
говини, Селото CQ наэоеава
яа името на. първия обитател
СЛАВО. Основвото занаятие
на жителите • било аемеде-
лие, такова е и понастоящем.
Спавотикчанн са известни
сред окопните села с високо-
то си трудолюбие ti

•като до-
бри стопакн _

Нерадостен живот живеят
хората в миналото, Прияиги-
вно се обработва земята, до-
бивиге са ниски, а налозите
под формата на различни да·
нъци са високи 11 произведе-
но1'0 • повечето случаи нестн
ra за разплащане. Хляба не-
достига 1? основната храна с11

остава царевичния такъв.
Съвпадената преди 50 го-

дини партиина организация
nовд11rа самочувствнето на
хората. Селото под ръковоя-
ството на партията взема деА
но участие в септемврийското
ввстевне 1923 година, В не·
равната борба при потуша••·
не на въстанието падат убити
седем веряи еинсве. По-късно
при разлнчllи избори селото
спонтанне с малки иэкяючения
подкрепя прогресивниге канди
дати. Така Славотин ги спе-
челва ненавнста 11а фашистка
та власт.

Побадата на 9 септември
1944 година снари селото
нвостанало без яиго една
кувтурна прилобивка. През
1938 година започна строеж
на училище, което скоро „по
липса аа средства" се наосга
••• за да стон и ДО днешни
дни като паиееник на яекъ-
дърността не миналата власт.
ПоА ръководството на партия
та. енгусиазма на Славогивча
ни " пряката помощ на
окръжните партийни и адии-
вистративни ръководители за
кратък период от време се
построиха такива крупни кул
турни привобивв», за които
яеясжеше II да се иечтае в м11
напото.

Построи се непосредствено
след Деветесепгеыврийската
победа вдравев дом, в която
двес работи лекар, зъболекар
и акушерка. Селото не бе-
ше свързано с нито едно се·
лнще с шосеен път, направи-
ха ct шосейни пътища за с.
д-р Йос11фово II no тоя начин
се cwъpaaxwe с Михайловград,
а също така II за с. !(ласурн·
ца. През 1950 голина се
изгради кооперативното сто-
павство. В двата иу стопанска
двора са направени битови

сгради и ебори за животните
През 1960 година се завърши
строигелсгвото 11з културен
дом с цялостно оёзавеждане.
В зградата има театрален са-
лон с 400 места. През съща-
та година се построи паиет-
1111к па загинаяиге от 1923 го
дина II Отечествената война.

l061 година електрическия
. тоя разгони за1шн:11·11 мрака и

в село. Cera 500 радиоапара-
та 11 100 телевизора ежслне-
вно информират II веселят
всеки дом. Осиободи се )f{c11a
та домакиня от тежкия труд
при приготвяне на хляба,
построихме с11 модерна фурна
с капацигег 5 400 хляба,

Като най-важна задача сто-
яща 11ре,1. р ьконодсгвото 118

селото с въпроса с водоснабдя
ванего. Сега през тая гопина
се наготвиха плановете 11 се
уточни водеиэточника, преэ
следващата ще започнаг рабо
тите по направа на основния
тръбопровод II кулата с оглед
довеждане на вода напърво
време до стопанските дворове,
а през снелващите години
постепенно ще стане и водо-
снабдяване на селото.

Под ваиянието на баща ми
още от младежки гопини ее
увлякох от идеите на социа-
пивма, разпространявах "рево-
люционна лигерагура, под·
държах връзка с околиите
села Гаnта111111, Долна Рикса
Луковица, Вълкова слатина,
Вереняцнте, Клясурица II др.
Вършех работа no органиэи-
рането на рсмсовите групи,
четяхме прогресивна лагера
тура и нашето революционно
съзнание растеше.

През 1940 г, отидох войник
но и при тежките условия на
казармения живот продължах
революционната пропагаилна
цспност сред войниците. За
ед110 с прогресивни младежи,
членове на партията, рабоге-
хяе за ор1·а1111з щионното
укрепване II сплотяване на
ремсовите групи към ка-
зармата.

Към края на 1941 ,·. се
уволних 11 се .върнах в село.
Борбава на партията навлиза-
ше в най-тежкия си период.
Арестите 11а прогресивни дру
гари аачестяваха, фашисткияг
терор вилнееше о цялата
страна, 110 назряваше 11 рево-
люционната съпротива, Ремсо
••п грущ • моето аеае Сла-
8ота8 водеше акnвен жwnот.

ОАРТИЗАНИПЪТ РАЗКАЗВА
Поддържаше в?••• о peuco-
вxre 1·рупn ot охолв•те ее••,
111111лзуеаше младежкеrе с??
?JIii за усv.1ева пропаrlllдиз
дeAROCf.

По ,ом време бях в111ючев
о мрежата 111 ковсп•ративаа-
,а деАност. Из11опзув1х11 ме
като връ1ка е 11елеrал81Кте, за
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З::шt:стш1к r1редссд.1.тс11 на
народюtя съвет в село Славо
т1111 е друrаря Ема11у11л Ди-
митров Лазаров - ЧОВСJ{ 11а
средна възраст. който от
млад111111 е свърза11 ж1шота с11
с партнята в борбнта прот,ш
фашнзм.:1 за народон.-1аст11е.

J(ато еоенослуж.tщ в Gело-
МQрнето бнна з.:шсс?н в кон-
сrшрацш1, която разкрнмт 11

tiOtШПIЯ съд през 1944 ТОДШШ
му на.11аrа тежка нрисъда -
дожнвоте11 затвор.

От затвора 11зп11за на
9 сtпте>1ор11 19?4 rодниа 11

Цено Георrиеа
т ...хното предвижнане-..з окоп
ннте cena. Така свързах дру.

Зом.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
поеме cмe.rio пътя начертан
от nарт11ята за укрег1ванс 1-1а

народната маст II преобразя·
ва11е на нашата родина.

Не!"О и? ro лр1tвлекоха
1·радс101тс условия Н:1 ЖIIIOT,
а остана на село да работ11
сред хор:1та 11 средата, в кои-
то ? отрасы1.

1 lартнята 1·0 оъ:ншта J{а-
то ДНСUШIЛ111111ран It деен КО·
муннст. Зад:tч,tте, които тя
му е нъз,1:trала е 11зпъпняш111
и,шагн с чест. Като 11артн.:и
се1<ретар 11а т?р11тор1tалната
орrа1шэзшш допрннесе 11?
м.:?лко зu заздраиflване на ре-
д,овете tt 11ран1шното решаване
на редица обществе11н въпроси
Неговата ро11я, като 11.1е11 11а
общ1111сюш партиен 1<0)?11тет
от IIЯKO.!'JK(I ГОДННН Се чуест,?у
ва почтн ISЪB uсяко ОТ!IО
шеш1е.

В народ?шя сънет работи
от 8 1·од111ш. Успех11те 110·
CTilГHЗТII през тоя нер•Юд сз
беэсnор1111 11 те най-добре се

открояват в областта на стро11·
те,1ството. Като се започне
or здраuнвя дш1, еле"трнфн-
каuнята, чита,,ищсто, 11амстн11
ка, ,фурната II се с11т1е до
ноsостроящаrа се учн:ш1щ1а
сграда -няма обект, за коЯ·
то тоn като ръководите., да
не с положи,, максш1ум уси-
тш. Заедно с остан.1л11те сн
дру1·ар11 от ръководствата 11

трудещ11те се J.tac11 е допри-
несъл зз коре1111ото 11з:.1ене-
11ие о6т1ка на нашето село.

Негоnата пр.шцшша,шост н
11ш1мате.1но отношение к·w.1
хората го 11ра?шт уважаван
техен ръконоднтел. З,1rов;1 н
т.ака б?зрезервно същ11тс сС
отнасят към указанията 11

11арет611те 11здаnанн от 0611.1.ин
сю1я народен съвет.
Другарят Jlазарон е избран 11

за окръжен съветник, където
също така 110?1arc1 э.:1 осъщес·
тuяване пpau11тe.ric rое1111те н
парп.нtн11 мt'ропрнятии за по-
добряване материалното
културно б.1.;11·осъстоп1ше на
трудещ11т? се.

rарате Дако Д1ков • Борне
Тасков, коато ж1веех1 като
нелеrа?вн в къщата яа баща
uп. По uареждаве ва ЦК •а
Бl(П у дома пряС'f1rнаха дру
rар11те Димо д•чев II Сtо•и
Сандов, ' за да nроведаt съ-
бранnе с неле1·ала11те н по-
ставят вяко11 8'1дl'lН. ТряСlва-
ше да се уt111нов11 врыа u
Лш,скня II Белоrрач11шкня
отр•д. А• извеJJ.ох друrарите
Д11ко Диков н Бор11с Тасков
11 rн nрмадох 11а nръэ•ата ·

от ГаRтаR11н.....Борис Тасков II Стоя11
Сандов сл?д б.1окада на яташ
ка:rа къща в Дшша Верен1щс1,
11рrз която сн нробнват път с
оръжие, хвърляйк" бомба на
стълбището. успява r да се
спасят. Борнс Тасков со
подвпзавгл в раАона на с. Д·р
Йоснфоио. Една вечер връзка-
та Павел Ермевкоn ме поnр-
а, 11 мн каза д11 чai<:l\t в 11.30
ч. и местността Клнсурсха ба·
ра, к·ьдето ще стане срещата
с 6ор11с Таскт,. Дрех11то му
бяха целите в ос,щ укривал
ее в някаква c.riaмa кpaft д...р
Йос11фово. Заведох ro в къщи

Привечер към 5 1аса нахлу
полиция в нръчмаrа на Горан
Це1-юв. Помис1111х, че аа дошли
да б110ю1рат къщата 11 нзвс·
дох Борис о .Acnttoв шуr.sак•,
където нре1'арахме цялата
нощ, докато по:11щ11ята се
111теrл11 п Долва Рнкса.

През ГOД!IIIIITt 1941-44 r
д?rьт на Gаша м11 беше 110·
стоянна квартира за не11е1·алня
те и място, където се лро-
веж11аха 11арт11Ан11 събра11ня 11

заседания. През месец юш1
1944 r бе арестуван Ива11 Та-
фрадж111tсн11 от Вмкова Сла-
тшrа, •розка по мпад?жка 1111·

1111я. Ton "здаде в ло.11иuнята
sаед110 с ыноrо друп1 друга·
ри 11 ?1е11. Една нощ към 1 ча
са, когато очаквахме другари·
те Дико Диков II Б?рнс Тас-
ков, баща MIi OTBOpll вратата
и в къщата ва:хо„та потщин.
Арестуваха м?. но ycn11x да
111мамн полицаите, кааах мм,
че трябва да с11 вse?ta пnрн,
в1орнах се Еднн полицаl't сто-
еше на вратата ,1 аnтова се
наложи да скоч• през нрозо·
реца н избягах в rоратз.

Втората ,ечер братьr м•
Васил ме свърза с друrар11те
Борис Тасков II Захарw Каме-
1100, та1?еа започна не?11еrалн11·
ят м11 nарп1эанск11 ж11вот.

Като ч11е11 на парт11nщ>то
ръководство II УС на ТI(ЗС
с-ы.1 1ю;1,11·а.1 големи усилия
за бла?·оустрояването на село
то II укрепване 11а ТКЗС.

I
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Обш11рен е раnона '"'
C,1:IBOTIJ.НCl<OTO зем.1111ще,
бл11зо 50 UOU денари л,10-
дородна раона земя. !(pan
реките и петецнте дъбоан
1·ор11, .111рад.,, nасб11ща 11
зслею1укови градl!Шr.

Раз11окъс.thа на ыалкн
1111в11чкн, 1·орнчюr, 11 лввад
IOI, С ОТдС.JJШ С,IОГОВС 11
междн. зе,.,я, себнеха з.1 една бра.да братс брата, "' сетне ПW1нех1
джобовете 1ra буржо.?зш?тс
съдн?щн. lie ст11rашс даже
ш1ревн1шш1 хдяб, норщ1 ,t
напукан. нато самня селсю1
живот в бсдш1тс тышн
къw,1.

П11011ср11те бя.1а само 25
дущ11 ма.1ош11ОТШf IO\IYHfl·
ст11 н земеде.1ц11, ноито
учред11ха ТКЗС. Мноrо
nяра If о61111 8 Н0811П ЖН·
вот те видяха в !а·
дружнкя сн труд на
nърв"• кооперативен блок.

18 rодиии ткзс
Дните ,, нощите 11едо-

ст11rаха за работа, за убс-
ждшш11е на онези, конто
не п11рмха в ноrшя живот
о ycilex•1tc 11,1 Тf<ЗС. Някъ·
де бяха н груби, 110 това
бе u жс.,аниеrо им да стн
1·нат но·скоро до нел-rа·
да сNнат в?ичюt коолера·
тори, ч.1снове ш1 rо11ямото
сtмсnство.

f{о.,ко нравда 11м1ше в
дум11те 11а др. Jlюбе11 Та-
лео - 11арr11сн оргаnнза-
тор на ЦI(- 11злратен в
Т!(ЗС в 11ърn11те годннн.
.Въ11рск11 BCIIЧKII трудно-
СТJI II лречк?t n С.1аиотнn
ще се нлра;?n ТКЗС. за-
щоrо м.1:1деiКtd об,1ча НО·
в11я жшют, защото нас 1ш
учи II водн Партията 11а

Лен,ш 11 Д11м11тров".
Зе,?еустроеио, sемп11ще-

то се1·а пр11т111а на лре·
красно 11зтъкан полсю1 кн-
.,11м, със з.1атнст1tте цвето-
ве на nшеннчеmhе бп{iко-
ве. с TbMIIO ЖЪЛТJtТС ухае
щ,1 слы1чоr.sедовt1 ко,д.ра-
тн и тъм110 зеле11t1rе
безкрая,n, площ11 на uape-
u11uaтa.

В11соката а?·ротехннка и
мсх1ш1заunя, която се при-
.,аrа в обработката яц 9000
дка пше11нuа, 4000 дка
сны1чоr.1ед 11 3000 дн1 ца-
рев1ща, в ос11овн11те ку.,ту
рн е утро11л1 добнва.

Внуu11те на сещеыврнl-
щ1, c?r.i карат rракторн,
комб,янн II кам11011и по
wнрна.tнrе се бпокове.
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Нова бевоснежна сграда край бис
трата вааичка иэвираща or кладенеца
сред селото. Това е новата сграда=-сеа-
ската фурна в Спавотни с капацитет
5 40Ь хnя6а на дtионощне. Koh л11 в
миналото освен комунистите, комсомол·
ците и младите дръs <И учители са
месrа?и за такава крупна придобивка в
селския бнт и живот. Няма ги вече оnу-
шените огнища, със вемленнге чирепин,
в конто се печеше царевичния хляб,
вапуван като самия селски живот. Кол-
ко труд влагаха тогава нашите иайкн
за месене на хляба, колко с.11 отделя-

Село Сяавотин отдавна се
нуждае от ново учнаише,
тъя като двете стари учи·
.пищни сгради са недостаnч-
на 11 не отговарят на 11з,-ск-
ванията на съвременното обу-
чение, Те са построени през
1930/31 11 1933/34 учебни ГО·
дн1ш. Кяаснвте стаи са се-
деu и са много wалки. Ето
1а?мо се учи на яве сменя, а

ХЛЯБА НА
ДЕНОНОЩИЕ

ха за тази човешка необходимост.
Cera пет човека иэвършват 110 ме-

ханичен пъг целия този труд в рамки-
те на осея часа. Те снабдяват с хляб
цялото насеяение на голямото село
Славотин. КаЧестоен хубав и бя11 като
саиия 11011 живот дошел под грижите
на партията. Хлябът прилича като на
цъвнали"бели макове в градината на
добра стопавка.

Много са грижите ва Бl{П 11

правителството за нас селяните, но
тави придобивка е много и много гели-
иа, особенно за жените домакини.

до 1959 година някои каасо-
ве учеха и в частни къщи.
И сега училището е наело
склад в частна къща .

И очакванията ни се сбъд-
наха. Рано пролетта на 1968
гоаина славотиичани започва-
ха да строяr училище. Те
с невиждана радост се отпра-
виха към овредевенотв място
за строеж.

Усвоени са всички средст-
ва, отпуснаги за тая година.
Сградата израстна сред село-
то. .

Радостта е голяма. Т• ще
достигне сноя вр ьх прев
1969 1·од1111а, когато на 15. IX.
ще ииаме нап ьлно готово
ново учивише.

Иовото читалище
;==-

Навършват се вече 4о кръгли гоцнии от ос11081вансто иачнталншето в село Славотив.
Появило се в тъмната епоха след погрома на Сеmем1рий- :i

:,?';;,.
въстание, негоеяге първи прояви бяха твърдо веуверени,

?===

Учителите съв своя еятусиазъи песгепенно заr?ал"ха 110-
буАжtтс "1mщеж11 от селото, наредили се в прогреснвяата мла-
дежка ксоперетввва група. =Условията за работа преэ фашисткия режиw бях• иноге -
тежки. Лошо ёеше положевнете и в нашето село. Ч11т41лищ1Юtо §поиещевие и библиотеката непрекъснато се пренвеяхе от 8АНа :;къща н дру1·1. За театрален салов се ползуваше училяшния хе- §рилор, в който се побираха едва 30 croJIII а сц1н•та се woJtтк-

===-·
раше от гря потоници на два самара.

Девстосептемврийската победа донесе коренен npe.oow 1
обшесгвенополитическип, хулгуреи и стонввсни жиноr иа село.

-=Чвталището в _с„а&0тнн станв восгояние '"ва енrусназ•р•·
пата реясова мпа.1.еж. Прогресивните съветски книги: ?К? се i
каляваше сгомввата", ? Повест за встннення човек·, "Мл1д1 гввр- jпия ' "Рвэсраявта це1шsа11 и др. о ввтерес се четяха н преваея-

ii:ха от ръка на ръка.
Иutенаv•ният самодеен живот н•ложu необходимо1rт1 Qi апоетрояваве ка нова читалищна еграда. Партията оuевн това и

11с активната помощ на насевението през 1961 r. а средата на :селото 11зо11 снага красив куатурен дом, която с ве..ичествената

;:!:

си фаоад11 11 привеглив вид радва 1,1а.10 u голямо. :1Cera сме в състснние да посрещнем к каn-в,нскателн"я .
тевтрален състав на наша сцена, Кнносапоц9т ви равполаге с
400 места. Монтиран е широк екран и всяка вечер се прожеа- jтираг фнл1,ш. Хората свикнака с тях t1 в ирояъажевие на три

:1гсдиви вече при нас е в'Ьвед1аа збокаменrвата система на кино· :Iобсяужване. !В най-светаага II просторна ,ала е поместена 1f11тuнщн1та Iбнблноrека, конто в момента наброява над ?5400 тема книги и

i!
задоволява с литература всички поколеввя - деца, W1Ueж11 н
въ1р1стnи.

Ив. Кън••11

!:, - - • 18 118 С!111О .:..i 1111 I& С'а1 li.2 l!5il illl 1118 I 1К1 11111 11!11 1Шi • t;;ii IZil 12:1 rи:1 15:1 SIii - - - 11 - - 11D 81 - - - а - - -?I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ti
I
I

I
I
Iнаnремен11а меднцниска помощ •а 1си• •

кн жнте11и на селото " око.?rннте села. IГоляма е rрижаtа на парткt1та t1
народната uac, ,а селото, но а, sдраа· Iната помощ и съветите на лекаря и
цt.1ня ме.111щински персоu-?п. t• сложи Iва•алото на едва адрава сепска 1мгне·
на 11 11авро11еuко проф...кти••о •е- Iчеа110 на нуждаtщnте се.

Спавотннчени с праао се гордеят с
аrоляииа 3дравен дом 11.sвисил снаrа ва

иаА-хубаеоrо място о селото, поn.на.1 Iв слънце it цвет&, ра.1.ааващ адр11е )1

=???к?а пе?,.?;1??
нуждаещи се от ме· I

Лре.111 9. IX. 1944 r·одиаа а Ce.fOTO
111wаше янто една мед"uнкски рабоt· t1яик, е сега ю,1аме я .,ехар, заболекар,
акушерки MOAHЦHUCKII се'"'ри И др. аweдnuняcw:" cneuкaJtнct•. Тоеа cta•a
възможно само орн ус.1108J1Ята в• Ore- Iче.с,веао фровrоа11е:еrа 8,1аст II rриж•те
11а БКП. I

Здравният дом
Народната власт доаде в aell'O Сла·

вотин с бурю1rе л11и яа 9-cenret.tвpн
1944 год11на. Смото беше беs rrьт, беа
ток, без лекар, да не 1·оворю1 за друга
?ед1щ1111ска служба. Зъб да те заболи-
в града на частен а-.болекар. Дец1та
се раждаха по нивите беа всякаква
медицинска nо1ющ.

Една от nървите грижи на Партшrтв
със секретар Васил Гсорr11ев

·
11 Лредсе·

дател брет му Крум Георгиев бе да
11аград11 адраоен дО'-f в- селото Иlt. Селя
11ите пом1rаха със средства 11 трудиноrо дни. Лrшсват wатериапн, строител-
ството се проточи, но накрея сградата
на адрав11ня дО\i бе аавършена. В Rея
са открити добре обзаl!lе.tеви кобииет11,
ш1. .,скаря, на эъ6011екаря, anNкa в
сред cenoro, акушt>рско оrде.1ен11е. а
м,цка бо.11111ца.

Потъна.!а сред. 01ощната градина, на
шосето до нороия стопа11ски двор,
crpaдara на э.1равю1я до,1 " сега дава•

, _ - - • - - - .. - - IZD la - - 1• - - - - - - - - - la•-• - - - • - - - • - - - • 8



O«)JJбama I а
ПАРТИЯТА ПРОДЪ
ОТМИНАХА послед1111те дllк

Ila яятего. ДоJtде прехраоната
ееев ва свободата - есевгв Ila
1944 rод.

На 28. Х. 1944 rод. бе сваюче
80 примирхе в Мооква в резу&- ·

rat, 11а коеrо Бъвгарня 1sпезе
от te•кoro пележение, в което
я б11.1а поставван фаш1стквте
упраан•ц•.

О•е на 9. IX. 1944 rод. пра-

Горан Петров Върбанов

Нако Нинов

Цветан АRrелов

I

Мито Накоа

ОТ ДР/\Вf\ ДО М?Р
t!'-:"°'

вителството наОrечестаенкя фронт
обяви война ва хитлеристка
Германия. Така ёъагврскияг на-
род започна една справедлива 11

освободнтея1а отечествена война,
Оргвниэагер 11 вдъхновител на
втечесгвенага вовна беше БКП,
която се зае с органивнрвнете
на поваги народва армия. Тя се
иэграждаше о? снежите снд,r на
народвсосвободигслаате войскв,
от доброволци - авгнфашнсти и
от части на старата армия. контс
преминаха на страяата на народа.
Българската народна армии пре-
мина в решително насгъпление
срещу хитлеристите no целия
фронт. Българският народ следе-
ше с въвхншеиие бойния път на
първа българска армия, в чийто
редове участuуваха и 60Лц11 от с
Славотин. Те трябваше да се
сражават далеч от своята родина.
Това бяха др. Авгел Петров,
Ермевко Вълксв, Борнс Киров,
Рангел Трифонов, Йордан Нико-
лов, Горан Каменов, Иван Павлов
Начов, Ервенко Липов, Горан
Петров Върбанов, Петър Дочев,
Цветан Ангелов, Нако Нинов,
Димнn.р Наков, Петър Тошев,
Цвет1111 Jlнаов, Цветан И•. Въл-
чев, Върбан Иванов, Александър
Иванов 11 др.

На 15. IX. 191-1 , . в 8 часа
сутрвнта близо· до гр, Пирог 11:1-

щата лриия получава звповел за
настънление срещу немците. Тук
са •1 жквнге н:1ш11 у11аст11ш111
Ангел Петров l [оион, Рангел
1"р11фоиов II др. Зпьързва се 11е-
равно сражение о продъажеиие
11а два часа. 1 lемш:те търпят
пъано порвжеяие. Нашата ьонско
ва част ?тряёва да продължи до
иаршрута от Ьяла Паланка за
Ниш. При Ниш сеэавървва, отно

во сражение, където са раневи
др. Н11но Цолов, Равгел Трнфо-
нов, Иван fl. Попов II др. Но
въпреки това победата над немци-
те е удържана, От град Прохо-
ппии, Крушумли» и селата Долна
и Горна Лолвшница нашата
армия се придвижва към Косово
поле. При Поцуево се завързва
отново кръвопролитао сражение.
Непрекъснат тътнеж от куршуми
и гранага свирят над окопите.
Тук загиват др. 1 [етър Дочев,
Димитър Наков Спасов от втори
вртелирийскн 1ю11к, :l ло внсочи-
ниге на Копоннк П,1:1Н11Ш! вагина
11 лр. · Нано Нинов II Петър То-
шев. Същите бяха погребани в
Крушуалиискиге гробища. Дру-
гарят Ангеи I [егров 110110:1 оста-
па no една случайност жив, Пол-
кът, в който с топ продължава
за Косова J\\нтрошща, град Рн-
шка 11 гр. Приштин, Сраженията
провължават дсионошио, силяте
се изтощават. При град Ришка
r11 достига седма картечна цеви-
вия, с която те се смесват заедно
Другарят Ангел 1 lетров Пonon
и още пет чонска - М11х:1,1
Първанов от Г. iJерещша. Георги
М.13;1Сlю» от с. С тавогии и цр.
гсичко 6 човека трябваше ла се
врояъклаг R тила на фро:1тuвата
линия. При аr,о=.1-ькн,шето гн усе
ща една германска рота. но те
успяват да се измъкнат " ш11-1 11

невредни», Леяно участхе вьв
ртората флзл на войната взимат
11 р. Г:рменко Въ.11:0? То.1орон,
Йuр.1а11 Н11ко.1оu II др. Още при
с I lертанн Сърбия, ко,·ато дрЕрмеш,о Въ.чкоu се среща е 46
пехотен nо.ж разбира, ч? е 3;1п1
над с.1ыо предн едщ1 ден нс1·011ш1
c-.ceдAllltH·ШKO/IIOН. 22 набор Го-
ран Петров Върбанов. Същнnт е

деnству11ап с l•ъртецн11ц1 - М3- 32 немс•а. Спед хато изкара
сд1fа лента ti лротн11шкооата
немска поз1щ11я я .,?ко се надига
да с.южн друга .1ента 6нi1а --.! нро-
1ш1ан or нс,?сю1 куршум?в? лява
,а страна. Последннт? му_: думи
са: 0Уб•ха ме другари II мене.........•. Така загнна 11зrть.1ннваА-
кн своя боени патриотичен дълг
111коn1111ка Горан I lстров 13ърба-
11ов 11а вьрх .l(ота• - 1921
А,1бан11с"

Ето я р. Драоа. Голя"а II мра-
зовит:?, а отаrьк се 1ш:кда rp.
Осск. Таэн rю;sнцня няма да се
за6рав11 1111кога от н.1шите бойни
f(O.Шi) ПЪ.'IЗ?НС If JП?fHITOCT, 33
да се 11рсхнър,1шu в 11poi11u1111кb4
uата 1юэ,щш1. li,1ст(.:ш 11rю.1етrа
1ш r.1• ,.?apr 19..J:5 rn щн.1. J)yRннrc
и л1.шт1ы1 nолн н:1 р. Дра,ц се
раs.1ях,1. Трябззшо<.: да i.:? дейст?у
ва умс.,о н лрсдnаз."Jшю. Врагът
11з}1швнuаше спойте 1юс11ецш1 сн-
л11 затова беше ноRарен ?1 зъ.1.
Немш11с се мъч.11· ,1щ направят
посJ1едс11 пробни II хвър.11ят ис11?
чю1 cno11 с11.111 в нашит? 11ехоrни
по311шш. На ПО)tощ 11ц нашс1та
во,1-::на н.1ва 11 аR_тилерн .па, копто
дава прегг:цс11 оn?н 11 с11ир:1 по-
юiтзтьш1юто насты1.1енне нз
11e?i.1 шт? от яовн нодкр?н.1еш,я.
Тук др. Ерме11ко В : ..,.ов е .1с,о
ранен от rшр;!ет;? р·ьчш1 GuмGн:.
Дадоха се мноr·о ж?ртuн, но
11?х1щ1те: бях? спреш?. J-la боttно·
то по.1с оста11зs.1 с<1'!0 пшиsа.шнн,
труrюuе i:1 11еt1с.шщ;? jJrfЧHO ге-
нер:щ Тара..с,ккоа НО!l?анд11р на
12 псхоп1· :?111J1:зш1 се ••глеж,?а
като дет? н ед11кст1::1е110 оцс.1я.12.н
къща в ма?1кото градче J,рово
Гр:щ. Не малъи , еrюиаъм се нро
яnн й r1p11 с. Бездо11 - Ущ·ар11я
от др. Ер11енко J111.1ou нато отар

шnна II ред1111t1"те-иван·,· Павлов
Начов 11:rop111 l(амеков_;Тод?роо.
Тун моста бе застрашен. Два 11011-
тона 1ют-.наха, но останал•те
бяха спасен??. Двамата рсднмка
са 11аrра,енн с ордс1111 за хра-
брост, а др. Йордан Н11•олов ,?с
мсдап:.мъ11_ 11обед11:111• . ....,_,,,_

Цв.:ЦЕНОВА

I

Активнп дейност
В партиnrа се ш11ре1.1

дре?но-бу ржщз11111е II бунтар
ски елtм?н I и взелн нµъх нu
11 11аенум ripes 1919 ,·о. :111а.
.!Jспосекта11с1вото, 11 ,,ок11ш
нерстпото, и дог?1ап1змn бяха
взели 11ръх lliJД ltCTIШCIOITC
бо.,ше:ншш - пенинuи: Д1-1м11
м111р61s и l(oлapot. О11еnид1ю
roвn обсrояrе.1стnо u nослtд·
стоие улесни 11?вършекни nre
врат or воен110-фашистите
нн 19 маА 1934 rодниа.

В 11зnечериото нn Пьрвн
маn попуч11х формупярн и
протоко.11и от Ннком 11опов,
коАто ме 1шструкr1tра и r10
эn.:r.a?11tтe. Обаче 6ях задържан
в хоте.1 .Морi!ва•, к·ьдеJ"о 113-
эеха от мен документ11те. Аз
c11t.1 това вземах нnв11 u,пе-
риали 11 06ра.1уnахме р,1боr11и
ческа партия в с. Дo.,nJ
Р11кса от пет чone;fa, която
пос.11 нар1ст11а н:а 8 души.Toua бе отр,1Sе110 вьu о „Р:?-
бот11111ч:еско дело11 -- орган на
PII or 1. VJ. 1932 rо.111на.
Същата rод1111з през "· XII
обр83увах"е II ро>1сооата гру-
па с осем човека.

По уюJ1ав11е па Околияско?
то р-ьrооо.11.ство на лартиnта
същата ГОАнва м. септември

влязох fП,n оръзю1 с Иваn
Стоянов от Споnо11ш и о не-
гов..?? а ш11ва.11ш проuе,щхме
pCд.lЩil СЪбi')t1Н1:Я, 11.1 IIOilTO
щше1,стваха ИtJан C1(),rнou,
Георrн Нва11оn. Георr11 Гора·
1100 (уч11rсп), Jlaaap Рус11нов,
То:{ор С1ошюо, Jlaзop Ма1ее11
11 др. За ссеретар бе <1з6ран
др. Инан Стоянов.

J 1ронеждап cъr.t пунктови
конференцш1 и местността
„1·epronиua" с деnегат?1 or
вс1111кн окотш сепа. Or Славо
тнн бпха НЯЫ:ОllКО души с др.
Георги Гора1100.

Сле;{ ко11rреса на Р),JC
през Мt'!Сец Х[ същата годш1а
uъ11 Ннтоша, където бях сд1111-
стве11 Л.t.'fCГ<IT от тогавашння
01,ръг се срещнах с Васил
r·еорrнев Маджарншки от
C,1auor1111, кoAru кзrо метз-
т1к tt стопшtата по..1л.ържаше
връзка с наш?то до11жен11е и
се ош11,1хме вечерта да се
свър;кем с1,с с,1е..1.конrрссн11те
MIIТИHГII ii трибу1ш 110 у.ш-
ц11те.

В общи11скн10 11,бор11 1933
година nарт11Я.11нте оргаю11а-
цн11 о Слаоаrин, Смо.1я11овщ1
До.1111 Рнкса II К.111суриuа
иа.1•зоха t11c самостояте.1ни

Петър Тошев

Петър Дочоо

(

.11ист11 и 11n11учнха no 50-60
гласа. а До.н1а Рнкса само
13 rлас11.

В 1933 година з<1,11>ржа11ня
от 110.1:11шяrа u Jloм J(ирнп Ра-
цоu 11.i:.Jю·na II успява да се
укр,,е в Георги Гора1юо. Една
tJeчep тort го предстаnн за
укр11оане u До.,на Р11кса.
ИаRестно nre\te 10Я 6с укр11оа11
о J(;·,шакч11ев. После 1·0 заве-
дохме в Соточ11но. О I rам е
замш1.111 за Соф11я. Така лре-
i\ъснахые ор1,sката с Ло)?.

СлtА Окръжната партнnна
конференция проведена в
,,Скпк.1я"-Врача11ск11я бе.,кан
.дъnго се укривах, эащоrо бях
търсев or полнцияrа. Иsвестно
време ttpeкapax при ро.111шни в
Слааотш1, но HOfi·MIIOГO ДHII О
11ои1,т на Иаsн Стоянов и же-
11.1 му Гена Стоя11ов.1, а сеrне
лре:м1шах също дъ..,го -ореме
11р11 1.1.я.:.ш Георгн 11 Вацо синът
му.

llpcэ \ill 11nи \'Ill 1936 годи
11:1 се я1•1 11ри мен ю1. Рнкtшкс
u1кarn меж.J.а др. Г. l?opaнou.
13 ю1чес1nото с•1 на 11ущстов
11.?1пне1t отгонор,шк щ1 преда-
де не.1егалии ш1сма, .1н,рект111м
вестнн1ш, с ко11то се осъждаш?
п:еuоопортюю1стн1Jес1?шя, се:11:-
танскн и доrм.Jшче:н курс в
flRpТltATI, проО"-IГRIСЯВаше: Cl
НОIИЯ Днм11трооск1t HCTИIICKM
бопш1011шкн, нст11яскн Леuин-
с·кн куро на Бl(П.

И.ан Даскаnоо

1932 ro,111110, бе rо.1ика ка
наА-дъпбоката и nро11--.пж111е.,
на спръхnро11зводстве:111 с11-
тов11а стопанска криsв-nнду-
стрна,1но-1 rрарна започваnil
npea 1\)29 година о САЩ 11

о6хпа11.а.т? цеп11яr каr111пm11с1н
1tескн cnяr.

со„ю СОUШl.111(.ТИЧескаrа сн-
е reм:i в СССР 6слежешо н?:-
спнрен u ,.зхо.а. не 11оз11авашс
wp11ia II бuэработнun. Търже-
ств_уnаwс: съвс,ската дt:юкра
ЦИI,

През "· ю11н 1931 ro?1111a
падаа прав1пе1стuото на
Ляnч?1,,я сговор н до:tде 111
•.11с1 реакцnо11нотu дeopuouo
пра1ктt.1етво ма Мушаноа -г••••.
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СИНОВЕ И l?ЬJЦЕРИ НА ПЛРТИ5Г[
I

Достойни аашигниципа БКП и народа

Васил Георгиев •

--

l<ру,,:;ге?рrлсв

Бяха го.ыни IIJ нечовешки
МЪЧСШIЯ 11 труден ЖIШОТ JJ
членовете на Бf(I I. Го.1.1ш11,
когато фашчсткага реакции
беснееше, стремеше се да
потъпка паргизанск эго лвнже-
IIIIC, да погъпка 11,.,t.irJtlblT,i
се революция, да спре илва-
шия ЩЗСГ.'(118 живот у нас,

Въпреки ПСИ\11{0, косго пра-
веше фашискага втасг „ ta

спре революционния ·?дух-на
11.1 низаните. не успп Кому-
ниспи е промнилха п 11?1e1„1.1-
н.кг. Тяхнага аейвос г про-
л ьлжаваше с все по-голяча
сила 6,1.iro,tзpcuн? 110?10111ra,
коя 1·0 нелегалнн · t• 11 11;1рr11за-
11111е иолуч .ваха · от тру.ювия
6, ..,r··r::-·ш иаро ·Sl,,i 1:11с.

?·.-r, С.1 зотин ::н ·,_1 я
пи са рлбэгиаи о про гьлже-
пзе 11;1 ·l·.:.i г \,tlal.t Г. помощ
на nap ш .н.лс. Or 1?·! 1
1·0.щ111 ло I 9 Н голуна н нО·
J.IJ llil .я IO Георги И заноз,
Ив;ш Сгопюн II Н.1с11,1 Геор-
гисв са сс укринали: J{щчtл
Ранов, l\11pt1,1 Горчэа Л;1.10
1 [егков, Г11\1Щ)311СПt изчлюче-
Н11 or гимнлзияга, 11 11зJя;,1.1,1
от полииия ,1. И·1:?н Дас1,\1.1uв
or до„11;1 Р,1кс;1, J J3a11 1(11"·'·
трэв or Соточ.гно, 1?з:Jнг11:?л
1юс1111.. та ?.10,з. а на Д Вере-
виаа. Борис Тасков ,,·l,ню
Д11чс.1, С1оя11 Са.цов, 1\,tr.o
}t11ков. У тях са се у1чн1в:1.111
11 партизаните Бойка 11 Бон-
чук от Лочскпя огрял, В пое
ле.шага 1 о.гина 11:1 пар гизан-
ското дви.кение техният 01-
ря..1. с бил разбит, O:iai.1.1;1 се
да се си ьржат с Миха.ыов-
гралския огрял, 110 пр'1 л.са га
не с 6,1.'1.i ОС1.Щ. с гвена н те
(С вр ьша r обра гно, I lo топа
врече нз)я?-щ or 1ю.111шн11с
н Цено Георгиев. Нти1щ1с
1·сор1·11 Изапов, И 1а11 С1 1яноu
1\рун i"соргиев . Ллзлр Руси-
Holl, tlaca.1 Геэрг ев, 11 110-
магачиге: б,16ii ) t 1;,.1:irp.1 Геор-
гие а, .\\::та Василева, !\i1,te·
HJ ?' [JЗ:lpoвil, ii баба Гена
Нчанош, 111..• с.;· :о 'са укр-111а.·
.111 11. ,HilJJ'1Ш re, 110 CJ. I'll
cu1,p3.;;1.-1,1 с 11ар1нза1111 or
рутите села. Нос,1.111 са и:.t

хр ..на, царвули, об.1е1\?10 11 на·
ри..много 11ес1.., са пpOJ.,IU3·
ли марки на свои 6.н1зк11 и

.;; 11

познати с "голя« "страх, по
предпазляво са ги 110-
сс.111 на н.iрн1зJ11111е. Ушива- "'
.1,1 С.\ дрС:{11, наисга.га. жеш.-
те 11.1ст1 ф.1J11е.111 11 чор,111,1.

I:: tн? нощ, когато полицаи-
те ногърсили паргизаните и
лс •11,т на Георги Иэпнов, 11,
Т<.С,( .о t те б:t?t\l II1ll'HC 1с,1.1
!\ 1•1,:!;::·.1. Т· .иэз н,:1111"11
РСЩ11 от к ыцата 6:•.нt изнесе-
ни, 1·1 ,,1 не i· згпря r ако но-
., .,;(а:l1с за11:1.1я;· кэ.щ-гга, з J·

.ю О с ьиыг.: 1{):Ц синъг IЦ
м1 о Георги-Цено 11з':яг.,.1
IIJM 11:1;н·а tЗIНtfC.

Труден С бн, живогьт 113

ягачнте. но слатен изпълнен
с благороши чунсгпа.
ПО кхкво РАЗ!iАЗ13А
l!ACIJ I гвоиивв. .ирсэ
19 lй годиш бях мv611.111з111нш

11 r [срних, дunдох си н or·
пуск н се срещнах с Бuрис
Тасков. Говорнхш? с него 11

ко?·а си тры·нах ми даде. ШtС·
мо 11 ба1·?ж 33 IICГOHJTЗ ЖС·
на. Тя беше тv1\111;1. учнrел?<а
IJ :\1 :,"IKOIO ССЛ') .'ta JOIIIНO. /)(.,'·
ше 1ю.1:1.ы ,ю.1Gа 3;1 11разко;t"
с 11сгсщо съг.:rасие, Ja ;щ спа·
сн своя 11 на ,,сrето нм жн·
шн. и ,т1 \tО)Ке да взкарuа
нрехран :ra llг,астнгнах п„сс-
.1ото 11 я ,юr 1,rснх. 1 JзпрJти-
ха J.1c 11р11 жена, кuя о беше
iН.ЗflJC ш,1 11 с? ус ы.шнх да,н1
топа е I я. l(oraтo я 11опнтах
шы :ш и друг,1 у1шrе.ша с
TJKOB<i l!\te, lЯ :\Le упъти l{bl,t
же11з кqя ro държ?шс дете.
Мно1·0 11ре,ща:ы11во it разка-
з.1х uт къ.tс 11;?11.i.,1 11 каквu
но.:я. Тн n1111.,1лс.1нО 11роче1с
ШIС(,1010 11 IIИЩО не IIOШIГ.t.
Борис ?ш беше заръчJ.1 да
11r ii i..нna,1 к ,,де се крие 11

KfiKRa pJбora н1,рши. Дор11 и
6:шзк:11е не. 61ша111е: д,1 знаsп
същността на n;Jрrиза11ск ... та

работа:•
А др. JJЛЗАР РУСИНОВ

n" р.з:<а,а ·с В&лко Русиноо
?Т t:CЛoJ f\3\ICШI P1tRCil·ПOЛ'IT·
:ы r1юрш1n., а т•сле rJJpТIIЗ,1·
НIШ се сnрhзв,11.1? nедшн·а
c.'Je„1 11з:1::J.1ие,о му от заrво-
рп. С не1·0 у1·оuоrнх:ме за
cue111ya,111н"'v.r::1rтиp11 11.1 нспе·
1 ;t.rнJ·t Ш\Т · :щ. 110·!-.1.снn в1е.х
y11acr!lt' като яrак uъм нсич-
11:11 .нши1 ltJ БЮJ. Сr1?,шя,1
01i 1Jc с 111J 1ющ, 11рн 11ро 1 -1·

Ut'H ,'!l>ЖJ. 'II 11,MIIIШЗ тр16·ш·
ше да установя ср·1,зка на
;:р. Л. 1?.1u /J.:-?чсн n cc.'fC> Вол,·
11н11 111, Rt1 шнс?о. 1<оито щеха
да се с 1ържаr с др.
Со">О.1<Ж r: с.,с:щщц;пс някол-
ко ЛIIИ. Uc;i1:1e 1 Ы.1110, ДUШКСХ
се псшэ през 6.1ока.шrс 11:t
сс.,з ra. но в 1,11рск11 тоuа ус11ях
р.:шо щнt:юра д3 се · свържа
с 11р. Псп.р Вь,,чео 01· Во;?-
нл1щн и ур1.!:1их•1с сuр1,зката
за ст?·:ва11t11 :с ..J,HH. 1 IU•l{"J,CIIO
уч.1ст:1увзх н из,·ражданеtо
на Оrсчестоения фронт в се·
noro.l,(

Партизанската борба преус-
пя, лоддържана от 11аt1-верни
те синове на 11аµодн?1те ята·
ш1те, венец на тази победа
беше rържесrоото на славно-
то антифашистко оъстаино
9-сепrе,-шрнА -1944 год11на.

Лазар Русиноа, 1i'CD

I=---=-==-------
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.аож1шсе111 носr.11ш1ш ден н,1 по5едата? то е живо о теб. Миналото е с11оион.
11 11од тя.•а1:па закри.-1а pac·i п,., и въз..- А с110.,11tк:ьr с борба! Н1сто1ur.ето- -е
f м hЖ.!Raxa т,ю1пс си1101:1е Вi!сил, Цено, uеч11а тревога. А тревогата t бDрбаt

}(py,t, иван, Л1арш1, Л?н. uзе.111 акпш Тоояr 3а;rез е (t?rpeв на еАИН Ж5180ТI
1ю у11асп1е о а11тифашистката борба. Зaro1Ja очакващ спокояко смъртта. l{a·
С1с, победа?., баба Мита 11рестана да то у"орен сеяч, засяп душите 11к съо
пере nроду,1чешпе or куршуч11 ркзн --семената на nраодатз.
на не,,?са 1·1шrс. Uибрицэ 11писна осее· ••. Бяха трудк11 години на J.1асови·
,111re си 1ю.111, _събрала ,в тях кр•1ст1m· заuшr. Тракторите еринаха синорите· н:а
1шя С),IЯ.'< 11,1 тпо,нс nнучста, а те са О!>.1разата в душите нк. • • ?о довче·
uя.ы ти?1уроас?,;:1 IN\Ш.H.1a, шt11 пионер· раш11нте ратаи трудно се рааделяха с
ски оJ"ря .t, n3.p11erv ·аемя. Накои те уnреквеха, .rY·

И\!J ссяtJи, конто хuърдяr семена в беха вярs. Тогава тво,аr дом ста•а JtЗ·
браз.щтс на 6ъ;н:щето. И?.1а сеячи, КОН· оор нв вяра•.
то з:1спJат ,.1.уш1пе с оби11 11 nяра в Or тtб р"аабрах nроотата мЪдросrl
кО.\tушtЗ).tа. Търся топ.1н11а от твоята flарrията трябва да со иоск ке във
десница, дя10. 1я пося r1равд:1rа II в Dътреwння ·джоб, a-n cъpцerri.•Искам
мояrа душ.?. Т11 с напукана 11 суха да ж11в1я тёка, че да? бъде досто,1 аа--------------...:.като земята, к,оято?ражда хляба! твоята::мъдрост.

··"t\

•·11\la много хуб.nи k1>Щil " СС10 о, f!Ъ!ЮВС, п hOIIТO iЯ 10 Гсорr,1 ост nti:1110 К1.Щ3tа ШJ ,Jf'tO f'eop, 11, К. ща ii С Jl("I l.):.;(.RII.J.fil CII .iy JJ 11 ., IICKOTO С(!пъвоnете е с..1,н11стнев.1. Гя Ct' изаv.ся-1з бtастr,шшс, ri:o?тu ще реш11 с1,.11,6ата паu пък.ата с КJ1'1Ярtч?11 (·?п н: ur H)rJ<J· сд1111 11.1rюд. ;J1,rю11етс 11а б·1">41rapcratя
.'111 11 n1,p61t, l{рзА Jl!.:Я IIJ),"),10,Щ бвсrро п.ух б)' ?ува.111 110 tlЯ.Ja 110111, IIO )1-0,.'IТII·струАнат? L!ибр1ща. n мнн,) 6Jf\ Мнrа rt: нм rршш не.1сг,.1ншс отJ..рннапие np1.1a o6arp"flltr? с кр1 в р11з11 на 1:.1.щ.п.t на tiЯ\CJ 1·сuрги. СнсжоАнн т1и111ега.11111н.\ Цнбр1щ„ е 10.1ко?,1 ?1з.1к11, са ОЧ1'! с на .1ъ:Jонс:?е. значи 1,юже да11е ии се с rpyua, че •?звнра uт uчиtе се .1tзс.. ,
на ?11н ИЗ\.IЪЧtН 11.:ро.?. l{ur.нo t1p11.1uA- И lt(,,er,1 ,111щ1 се прокрв.rtва о мрачиде, тя ударя с б,·nн,, ..... си т,1:,ази n нна, п коя?,) дt"б11ат 11ep1111r,• си,?;·сти .•• !) твоят.1 1,ъща, под т..вск11те Когато кещо !IIИ вaroжtt, 11 stAaaикъщаr.а с .,ъr:о ere, но тя сrон катu 114 11Р.1н11аитr. l!пбJ 1ща1з скрнuа с,1е.н1- гр?шн, са 11J\шр1.1и поJ.с„011 011,11щ д@Я· при теб, np• >Инаата нстори,а на борба.·вь.,ною\1, тэJн кpr-r1ncт срещу ф1ш 1з· с чу•. с?1ьртта с ,ад 11t?o... Но IJ.II на парт11яrа. отда.111 це.111я с11 жн· та. С.тооа глас ми rоворнммкапото. А.ма, т1з11 ж1101 1с ор11я и с.д.11а Oor, j tto ъщ1,r"' с ., D\Jt:"тe! :ro 11rro·oro oar u Uopбara за тържествата на ко,1у- 1а да npeoзtwtw бъдещето ние трябваl{ъщата с n1 t сте Те-111 неч1ш 0\'А· сп;н ш1е! нистнческ111е 1?дси. Тя е 611.1а яrашко да стъпн1.t ,драво върху рево11юцио••н·ни пъвове с 11;жстр1 х 1ал11 rр11в11, кo1tr1J l\1,1111г· • ,11.воис е с. 11;i li..p1?11a,:и· снршtа.щт,1с u;i друr..?ритс Д11ко Диw:о?. те тра1,нцн11 на t,шна.,отоlm.p1!111 доч_\'1али с1 ы1киrе ш.1 ?.:тр... , Р· ще за не,1еi. i1.1ш1тс, 1..тааа ri.tpi .11, с- :?.в. Дщ,ю Д1?•1е11, Б:.1р11с Т?сков, Стоян Сан· Оrиш,аха чepflHПi облаци, ка.цоесевискит• ботуuн1, ? и ) щ,рuн Н11 4,1и :1н ·е в е1на f')f'-Gu. до и ..:р., н.цкгна 11 11..i отr0Dор1ш ll&J)· uз.:t твоя ..to„1. Деа•r е слънчев. l{oone-
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СТАРИЯТ КОМУНИСТ
Ra септеu11р11еца и ята-

ка Георги Иваяов, който
е криа в 1е11еr111но време
Д11ко Диков, Димо Дичев,
Борис Тасков и друr11
в1.11.1и членове •а партк-
1111.

Старостта посипа сняг в косите,
скри в брьчки теоето лице,
но остана да тупти в гърците
вечно неспокойното сърце.'
И оная неизменна жажда...
Аз те гледам: вестника четеш.
Новото, което днес оеwражца,
те изпьлва с трепет и копнеж.
Отшумяха бурните години
с нощни изненади, полицаи.
Небесата са спокойни, сини.
И детенце в, пяська играй.
Но следите-рани от борбате,пак ти спомнят страшни боеве,черните бесилки по полята
и разстрелваните синове.
Аз те гледам с почит мълчелиев
и проникнал в твоята съпба,аз разбирам: ти си повест живана една завьршена борба!

н·д ПАРТИSIТА
Партио,
цял живот
ние пътуваме
кьм теб,
кьм твоята правда
пътуваме.
Еiие в очите ни
вятьр свиреп.
Някои куршум
целуват -
без да стигнат
до теб!
партио,
цял живот
ние пьтуваме
кьм теб,
кьм своето бойно
крьщение.
През карцери,
разстрели,
през огьн
и вода.
Ние стигаме до теб
с коси
рано побелели.
Твоето име
е СВОБОДА!
Партио,
цял живот
ние пьтуваме
кьм теб...
През стаички,
блокади,
на Септември
през пожара.
Эа да стигнем
до теб -
ние приемаме
твоята вяра!
И се кьлнем
пред теб,
пред цьфналата розана зората,
пред паметта
на мьртвите
се кьлнем:
тук, кьдето умирашеСвободата -
да посеем животв този чернозем!

ЕМИЛ КОРАЛОВ

ХАЗАИКАТА
равкаа от един гимназист

и го препоръча: рядко честен
човек, може да гладува, но нае-
ма си ще плаща. Държи 11 име-
то си. Толкова е свит ti добряк,
че останал ергенин.

И наисгина Анков си пвашаше
редовно наема. Разбирахме това,
вашото преа тясното керидорче
всвчво се чуваше. И вратите бя-
ха разсъхнати, с пролуки, и ха-
зайкага варочно високо му бла-
годареше:- Така плащат 11орядач1111тс
хора! А някои по месеци се с110-
тайват,

Ед.1111 ден xasaRraтa не се стър
пя. Засгана на прага "''· дребиич
ка 11 намръщепа, както беше
прала, с възпретнатв 1пк1н11 и
., черна забрnдк.t, 11 ян ваглепа
с пронизващи очи.

?-- Е какво м11с.111те?
Знаехме, какво вначи това и

МЪ.11ШХМf.- Вашите ёащеве няма ли ла
рааёерат, че и моите деца тряб· 1ва да жввеяг. Протрия си пръс-
тите да n.11щаи това ж11.111ще.- Така е хазайке - осмелих
се наА-110.аир аз - а,щ to кажи-
речи cera 111i:: бащеве нямаме.

През проле: на HI t: голияа
б1а. в посаеднин клас на гиина-
вията. )К11несх в t\11111 J.t(llt яру-
rap в ,,а.1ка кышша в краваи-
вивнте на I рала. Хазайкага 1111

също 11:н?113тt•.11:а на тртпе стан,
като останала ь.ювица с невръсг
а1те сн лепа, се <kше прибрала
1 едната. r1о·ш11rоката. Търсеше
м за трегата ваеяаге».

Най-сетне къи кр.1,?: на януари,
там се настани някакъв 1:шн?•ен
•ш1овю1к с ожупенн . .зкги квто
нашите. ?...-11уд11х&.1е се. че ввнъ-
чеп може да бъдt.• - зkа беден.
Доведе ro познат на хаа:?яката

Моят баща го ваеха в корпуса.
а на Георги...- Какво, тоn?- Отвсдоха го е лагера...

Хазайката още повече се нввъ-
с11. Разбра скоро наем няма да
получи. Ляцего i1 се сбърчи, по-
сивя. Г10?1нсл,1х, 111 ще закрещи,
но тя со въздържа.- Кога го взеха>- Ояя месец...- А защо не каз•аrе? Криете
от мене, да ви не изгоня -
изсумгя тя, нзnъртя се вякак с11
със закана и си отиде.

Спогледахяе се с Георги. На-
в11р110 щом си нвмерм нас?1ате.i11,
ще 1111 даде пъти

Два-три дни тя КдТО 'IC не 1111виждаше и не р.:rэ,·ооаршuе с
нас, Да.,н пък няма да съобщи
11 в гиинавията за Георги.

Но съвсем неочаквано за та-
, къв твх пролетен ден, пред пор-

тичкатв нзтрещиха стъпки, екна·
ха викове. Като подплашен кои
110 к1wе111111те плочи на нашата
у1111ш1, по.1улршн:ден, прелети
м.1ад яья.,

t l{ратна т1111шаа. после кашъръ-иът още по-сняно закънтя 11

·-;.:;;;;;-;;;;?;;;-1
ри 11 трима цивилни с пистолети не ?н стана стьеднаж ясен.
в ръце. 1{1арт11ра11тът също ката че не- Дръжте ro! викаше някой я разбра, 11 се озърна. навярно
от тях. да провери за нога се отнасяха

За миг се спряха, защото тоя, тия думи,
когото гонеха, ненадеnно беше - Не разбираш .111? На тебе
иэчезнал. Полицаите ее хвърлиха думам! Още тозчас! - 11ро11зне-·
простно наляво, надясно, еднв от се тя пак не много високо, но
тях закрещя към нас: вече с такаuа си.1а, та стори ш1- Накъде нзбяrа бе? Накъде? се, че думите if сега rръмлха.
Вас пнтам, у11еннuитеl - Но защо. . . Какво... 11з-
Н11е с Георrн бяхие наА-бл11зо мърwор,r данъчният.
до порт••ката. liаведохме о•rн - Събирай еи нар11ол11теl
над учебн.щнте, като че ннкого - lio как без предупрежде1111е
не сме пr однгат1. Аз се 111ш1а- Не е законно. Аз трябва първо
шнх, но Георrн ? обад• твърдо: да с11 намери друга квартира.- Не ондяхмс, учим. . . Ще остана още три дни. То1·щ1а- Как да емднм, като cw? гър навършва месецът. Въr1реки че
бом. не съм предупреден, че е така

ХвэаАката, хоято р?жеш.s до несправедливо. , . Ще ви ш?атн.
прозореца 11а стаята си джоджен - Не искам никакъв наем!
111лезе на сть.,бата. Все така учу.tен 11 11скреко оби- l(акво 11ма? !Цо е стаnзпо? ден, квартнрантьт влезе а ста11•-

П11таше, t1 хубаво разбрах, че каrа си н през нрозореuз ,шлях·
и тя надюР1аше прс1 npoэopeua ме нак с11 съб11ра дрехите. Но
след бягашня. Полнuаите се вър спед малко тол се поя1,и на стъл
тяха " нрещяха неrьрпепнво. б11t1ката.- На момчетата ;ш вюсаш? - Хззаttке, да не бн тоан, де·

Да беше прстропала 11якоs1 то. . . да в11 е роднина или бли·
ytiCIIIJIIK3, щяха, en 1'3KJIBИ да ГIJ зък. • •
о?сокорят. . . - не пропусна тя - Никанъв не ми е!
да 1111 ухапе. За11р11казва с поли· - Но тогава защо? Аз••• аз
11а11те 11р1штелск11, без да се до· не мога да крип мс111ната. Аз..
сетн че така 1·11 баш,. съм честен човек, ч11ноошfк съм

Еюш от тях 1111 се закани с н се налага...
пестник. Дваюша се uryplla...'<a по - Тн ?,у пн? Ст:щта ми тряб-л д о щ а д а к ъ м Чеш· ва,
J.taтa, но пак се върнаха. И ето И тя заснова из двора настръх
тогаш1 неочаквно нашият кварти· на.,а, със скръстею1 на слабнч-
рант, 1юАто се гушfше под :шс- юпе cit 1ордн ръце, прояденитата на ябъ.,ката, се понаднrна от сапуна, ствснапа nб11, Ja даот мястото ci1 н с тънък глас не эакрещ11. Перачката беше се
11001?кш1: превърнала в непреклонна roc:no-En натз?, побягна, госпо- дарка.
днн nошщаn: Натам зад тоя зад С два охлузе1111 куфара • ръ-с1ш. . . ue наемате.аяr наn-сетне се по·- Да не .1ъжеш? каза на вратата. Като с..,езе в- Kora съм ,1ъг1,1. . . двора, остави г11 на плочите.
llрсс„едва1tнте не чакаха повече.
Втурнаха се покрай оградата
Зад пес.1едR11те къщи почваше
110:1е. Ние с Георг11 р11пиах?tQ,
11зт11чахме в Jадш1.та часr на дво-
ра н пр11лс1111хме ;вща до дър·
вената обкоока на оградата.

1.:дuа кщ·ато отм,шаха, обьrнах:
оч11 към 1щш11я съсед. Той б?ш?
11з,1язъ.1 пред портата. Засташ1:1а
до мене, х.?заНк:на нзнроuожда·
ше с 11ог.1t'д групата на nоп11ца11·
те. J{()l'JTO се скриха, п1 се обьр
на към ш1смат?.ш сн нсе 1;1ка
почнтатt:,IНО, дор11 11я1<ак съуt1ас-
т1ш11еск11, Cl:'IIO усм1шката ii MIi
се Вttди малко крнвз:

-Jtoбpe .ш 11.щщат за това?- :i:i 11:ое? - u нсдоу11еи11е
11on11ra дз1п.чн11нт.- За тооа! .. Н.1nусни ueдRa4
r? къщата мн! Ct:ra. та се 110:ia1·tt.

М"'1.адеж'Ъ-r,
koii-ro не
целуна
Стражарите
го заловиха
в прегрьдките
на своето момиче.
В миг две рьце
в рьцете му се впихаl
В миг две рьце
рьцете му извиха!
Той трьгна,
без да го целуне.
Целуна после
влажния цимент,
стенат?,
вьв която се удариглавата му ...
Целуна бичасьс кьрвава целувка,която го научи
ДА ОБИЧА!

....

- Аз все пак: ще си платя
наема, да нэ1rнс.111м досега! -
нскашс навярно да р1з6ере ,:а-
заnката какъв рядък 1rовек нз·
11·ьжда н обижда.- Т11 ще са мах11сш ли! - 1ю·
се1·11а тя към нършшште, струnа-
1ш до 01·радата.

I loc11c, когато той ct скри зад-
эавоя, хазаflката В.'lеае в стаята
му, б.,ъсна ШHflOKO кр11.1ата на
пра юрчсп,, разrеор11 11 иратата
С1.:т11? се запъти някъде КЪ.\1 у.111
шп,1, 110 нaru ш1 n11дn с Геор1·11
сред днора нзuеднаж се спря.
1101·,reдn ш1, юпu че едва сега
1ы забе.;rяза и 101,у рече с 1·.шс,
н който 01це не може д.з а:?г.1ъ1:·
не r11e1:1ъr i1:- Боб-..т скоро ще унрн. Е,1а-
т11: да ядем!
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